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1. APRESENTAÇÃO 

A elaboração do Estudo de Impactos na Vizinhança (EIV) contribui para a conciliação 

entre o interesse em empreender e o direito a uma cidade sustentável a todos. Uma 

adequada avaliação dos impactos ambientais e urbanísticos sobre o uso do solo vem a 

fundamentar a proposição de medidas mitigadoras, de controle ambiental e 

compensatórias a implantação do Condomínio Residencial junto a Rodovia dos Romeiros. 

O EIV será executado a partir da análise de: 

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; 

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

influência; 

V. Aumento na geração de tráfego de veículos e pedestres e na demanda por áreas 

de estacionamento e guarda de veículos; 

VI. 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; 

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

poluição, sejam sonoras, atmosféricas, hídricas ou visuais; 

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

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

paisagístico e ambiental; 

X. Presença de riscos à segurança pública; 

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

XII. Alteração do padrão socioeconômico da população residente ou atuante no 

entorno.  

XIII. Vibração; 

XIV. Periculosidade; 

XV. Riscos ambientais. 
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O EIV oferecerá elementos para a análise da viabilidade do empreendimento, através da 

apresentação de diagnóstico a ser utilizado para estudo de impacto ambiental, a servir a 

análise do órgão responsável. Apresenta a elaboração da área de influência do 

empreendimento, possibilitando a avaliação dos impactos resultantes ao longo de sua 

implantação e operação. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

O empreendimento em questão trata-se de um depósito de sementes, com atividade de 

fracionamento, já implantado, localizado na avenida Veneza, 972, pavilhão 2, bairro São 

Roque, município de Farroupilha. As coordenadas geográficas de referência são X:  

467.118 m; Y: 6.767.660 m (Sist. Coordenadas SIRGAS 2000 – UTM 22S).   

 

A empresa responsável pela operação é a FELTRIN SEMENTES LTDA, empresa que possui 

tradição e ampla experencia no setor de semente. 

 

As atividades principais CNAE, constantes na sua Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas é: 

46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 

 

 

2.1 Dados Cadastrais 

 

As responsabilidades por este estudo de impacto de vizinhança são apresentadas na 

Tabela 1, consistindo no responsáveis pelo empreendimento e os responsáveis técnicos 

pelos estudos que compõem este EIV. 
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Tabela 1 - Responsabilidades: de propriedade, da instalação e técnicas envolvidas no EIV 

Proprietário da Gleba: 

Razão social: Lojas Colombo S/A. Comércio de Utilidades Domésticas 

CNPJ: 89.848.543/0001-77 

Responsável pela operação do empreendimento: 

Razão social: Feltrin Sementes Ltda. 

CNPJ: 89.844.922/0003-50 

Responsáveis técnicos pelo EIV: 

Nome: Gustavo Bartelli 

Formação/ CREA: Engenheiro Ambiental – CREA RS191073 - ART n° 12073989 

Nome: Junior Muxfeldt 

Formação/ CAU: Arquiteto e Urbanista – CAU a151072-0 

 

 

2.2 Dados Urbanísticos  

Conforme verificado no diagnóstico da área o terreno encontra-se em Zona III - Mista 1: 

Zona Ambiental D – ZAD, que segundo o plano diretor municipal caracteriza-se pela 

presença de diferentes atividades, incentivando o uso industrial de baixo e médio 

potencial poluidor. 

 

Na Figura 1 observa-se as áreas de zoneamentos ambientais, bem como os arredores do 

terreno do empreendimento. 
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2.3 Parâmetros Construtivos e de Área Útil 

Á área física alugada pela empresa consiste em um bloco de 5.000 m², dentro de uma 

área maior que contêm cerca de 10.000 m². 

Tabela 2 – Quadro de áreas da empresa. 

Area do terreno 37.460,47 m² 

Área útil construída da atividade: 5.000 m² 

Área útil externa: 700 m² 

 

O empreendimento em análise consiste em um depósito de sementes, com 

fracionamento de produto, atividade não incidente de licenciamento ambiental, 

conforme comprovado pela declaração 33/22, emitida pela prefeitura municipal de 

Farroupilha, apresentada em anexo. 

 

Figura 1 –  Mapa de zoneamento urbano do município de Farroupilha, com indicação da área da matrícula onde 
encontra-se o empreendimento em análise  (polígono vermelho) e a indicação do zoneamento local ZAD 
(Fonte:https://geo.farroupilha.rs.gov.br/portal/home/webmap/viewer.html?useExisting=1&layers=976742c780
0543d5a7564f8a7429d90b 

https://geo.farroupilha.rs.gov.br/portal/home/webmap/viewer.html?useExisting=1&layers=976742c7800543d5a7564f8a7429d90b
https://geo.farroupilha.rs.gov.br/portal/home/webmap/viewer.html?useExisting=1&layers=976742c7800543d5a7564f8a7429d90b
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2.4 Localização e vias de acesso 

O empreendimento está localizado na Avenida Vêneto, nº 972, pavilhão 2, tendo acesso 

privilegiado a partir da RSC 453 (Rota do Sol) e a Rua José Achiles Colombo. A 

coordenada geográfica de referência é 467.118 m; Y: 6.767.660 m (SIRGAS 2000 – UTM 

22S). 

Como pontos de referência, pode-se ressaltar o depósito das Lojas Colombo, o centro 

esportivo Stadium, entre outros. A Figura 02 apresenta a localização do 

empreendimento, frente ao centro urbano de Farroupilha e os principais bairros. 

 

Figura 2 – Mapa de localização do empreendimento, frente ao centro urbano do município e bairros 
(Sistema de Coordenadas – SIRGAS 2000 – UTM22S) Fontes: OSM, Autor. 
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Os acessos ao empreendimento encontram-se consolidados e já atendiam atividades de 

deposito e movimentação de cargas no local antes mesmo da operação do presente 

empreendimento. 

Não serão necessárias obras de melhoria dos acessos, visto que a área conta com 

localização privilegiada para o acesso à rodovia RSC 453. 

 

 

2.5 Áreas de influência 

 

O empreendimento é caracterizado como depósito com comércio e fracionamento de 

sementes, e, portanto, sua influência na vizinhança consiste na movimentação de veículos 

e carga até o local, com rota preferencial sempre vinculada a RSC 453. 

Portanto, a área de influência direta é definida na Figura 3 (círculo amarelo), que consiste 

em um raio de 300 metros da empresa, bem como é apresentado o sobre o sistema viário 

impactado pela operação do empreendimento, que deverá servir de acesso e 

escoamento do empreendimento e que deverá ao longo do tempo receber a maior parte 

do fluxo de veículos que acessarão o local. 
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Figura 3 – Mapa da área do empreendimento, como identificação das áreas de influência direta e as 
principais vias municipais impactadas pela operação da empresa (Sistema de Coordenadas – SIRGAS 2000 – 
UTM22S) Fontes: OSM, Autor. 

 

 

3. DESCRIÇÃO PAISAGEM CIRCUNDANTE AO EMPREENDIMENTO 

Neste capítulo temos uma breve descrição da paisagem que circunda o terreno, mais 

especificamente do pavilhão utilizado, buscando descrever os componentes naturais que 

possam vir a causar algum impacto a vizinhança do empreendimento. 
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3.1 Componentes Hídricos 

O empreendimento encontra-se integralmente sobre a Bacia Hidrográfica do Taquari-

Antas, sub-bacia do Arroio Biazus. 

A hidrografia da região do empreendimento já foi profundamente alterada pela ação 

antrópica, que descaracterizou os traçados originais dos pequenos córregos, seja por 

meio de retificação do traçado, tubulação ou confinamento.  A Figura 4 apresenta um 

mapa da hidrografia atual da região do empreendimento. 

 

Figura 4 – Mapa da hidrografia da região do empreendimento. (Sistema de Coordenadas – SIRGAS 2000 – 
UTM22S) Fontes: OSM, Pref. Municipal, Autor. 

 

Não foram identificados recursos hídricos dentro do empreendimento, somente 

tubulação de drenagem urbana. 
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3.2 Componentes Biológicos 

Originalmente a região de estudo era totalmente coberta pela floresta ombrófila mista 

(mata de araucária), que começou a ser alterada principalmente com a chegada de 

imigrantes italianos que utilizaram os produtos e subprodutos florestais para 

subsistência, com a exploração de madeira com ênfase na araucária angustifolia (pinheiro 

brasileiro) e na implementação de sistemas agrícolas de subsistência como horticultura, 

viticultura e outros.  

Atualmente a região sofre uma grande pressão da mancha urbana municipal e os 

sistemas biológicos presentes na região sofrem reiteradamente com a redução das 

manchas de vegetação, poluição hídrica, má gestão de resíduos, dentre outros fatores. 

A área do empreendimento se encontra em uma zona urbana, sendo fortemente marcada 

pela ação antrópica, seja pela execução de arruamentos, loteamentos, indústrias e outras 

obras de infraestrutura que gradualmente têm afastado a fauna e a flora original do 

local. 

 

3.3 Componentes Antrópicos 

O uso e ocupação do entorno do empreendimento é dividido entre ocupações 

residenciais, industriais, recreação e serviços, conforme pode ser observado na Figura 5. 

As ocupações residenciais são prioritariamente ocupadas por casas e sobrados, térreos 

ou de dois pavimentos e alguns edifícios de maior porte. 

As ocupações industriais são caracterizadas por indústrias e depósitos industriais de 

diversos segmentos que ocupam prioritariamente o corredor rodoviário vinculado a RSC 

453. 

As ocupações recreacionais se resumem ao centro esportivo ‘stadium’ distante cerca de 

100 metros do empreendimento. 

As ocupações de serviços correspondem a oficinas mecânica, loja de peças automotivas, 

ferragens dentre outros. 
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Figura 5 – Mapa de uso e ocupação predominante do solo na área de entorno do empreendimento. (Sistema 
de Coordenadas – SIRGAS 2000 – UTM22S) Fontes: OSM, Autor. A densidade populacional da região varia de 
baixa a média. 

 

 

3.4 Componentes Paisagísticos 

A paisagem presente no empreendimento e entorno é caracterizada pela ocupação 

urbana e industrial e a urbanização crescente. As paisagens rurais e naturais já não 

existem no entorno do empreendimento, sendo pouco perceptíveis na microrregião. 
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4. DIAGNÓSTICO DOS IMPACTOS SOBRE A ÁREA DE INFLUÊNCIA 

4.1 Caracterização e avaliação dos impactos sobre o meio físico 

4.1.1 Ar 

Devido a posição geográfica, o local sofre a influência de massas de ar oriundas da região 

polar, da área tropical continental e do Oceano Atlântico. A região é classificada como 

subtropical III, úmido com variação longitudinal das temperaturas meias. A área sofre menor 

influência dos sistemas polares e maior influência dos sistemas tropicais conjugados com o 

efeito do relevo, da continentalidade, da maritimidade e das áreas urbanizadas, sendo os 

sistemas frontais responsáveis pela maior parte das precipitações.  

Os impactos sobre a qualidade do ar consistem na distribuição de poluentes atmosféricos (pó 

e poeiras) a serem gerados pela movimentação de cargas por meio de veículos leves e 

pesados que acessam o empreendimento. 

De interesse direto para o transporte dos poluentes na região, os dados de direção 

preferencial do vento mostram que na média, o vento é norte e nordeste. Apenas em março e 

novembro a média é de sudeste. A velocidade do vento é entre 1,4 m/s e 1,9 m/s em Bento 

Gonçalves, e entre 2,3 e 3,0 m/s em Caxias do Sul (locais onde existem estações 

meteorológicas com dados disponíveis). 

Os impactos do empreendimento sobre a qualidade do ar na região serão baixos, visto que a 

movimentação de veículos no local sendo até mesmo imperceptíveis a longo prazo devido ao 

fato da atividade historicamente desenvolvida no local se resume a atividades logísticas. 

 

4.1.2 Solos 

A composição do substrato rochoso da região estudada é composta por rochas vulcânicas 

da Formação Serra Geral, precisamente rochas basálticas oriundas de derrames tardios, 

que dão origem a solos autigênicos (latossolo), composto por horizonte orgânico (em 

geral espessuras de 0,2 a 1,0 m), seguido por um horizonte silto-argilo (em geral não 

inferior a 1m) e por fim o embasamento rochoso.  

Os impactos ambientais relativos ao solo inexistem, visto que a atividade no local está 

consolidada. 
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4.1.3 Geomorfologia 

O município de Farroupilha está localizado na região fisiográfica da Encosta Superior do 

Nordeste. Esta região é caracterizada por um relevo montanhoso, sendo recortada 

profundamente por rios que formam vales estreitos. As altitudes variam de 300 a 700 

metros nos vales e até 800 metros nos limites com o planalto. 

A área do empreendimento está situada a uma altitude aproximada de 720 metros. A 

gleba apresenta declividade classificada como suavemente ondulada. O escoamento 

superficial é predominantemente para nordeste. O escoamento subterrâneo do lençol 

freático só pode ser determinado com exatidão com a elaboração de um mapa 

potenciométrico a partir de dados de piezômetros, porém é possível presumir que o 

sentido do lençol freático é o mesmo do escoamento superficial. 

Os impactos sobre a geomorfologia já se encontram consolidados e, portanto, inexistem 

para o presente caso. 

 

 

4.1.2 Clima 

De acordo com a classificação climática de Köppen, o clima da região é temperado do tipo 

subtropical, classificado como mesotérmico úmido (Cfa) (sem estação seca e temperatura 

do mês mais quente superior a 22ºC). Chove entre 1700 e 1800 mm ao ano em 100 – 120 

dias de chuva. A temperatura média anual varia entre 17ºC e 20ºC. A temperatura média 

do mês mais frio oscila entre 11ºC e 14ºC e a temperatura média do mês mais quente 

oscila entre 23ºC – 26ºC. 

Os impactos sobre o clima local são inexpressíveis e se resumem a poluição gerada pelo 

trânsito de veículos vinculado a logística local. 
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4.1.3 Recursos Hídricos 

A caracterização dos recursos hídricos da região do empreendimento foi apresentada no 

capítulo 3.1.  

Os principais impactos do empreendimento sobre os recursos hídricos consistem na 

demanda por água potável, que é fornecida pela concessionária de saneamento local 

(CORSAN), que opera o recalque e o tratamento de água em dois mananciais do 

município, a barragem do rio Burati (arroio Burati) e a Barragem da Julieta (Arroio 

Biazzus).  

Outro impacto a ser considerado como o mais impactante é a geração de efluentes 

líquidos, que no empreendimento é tratada por meio de fossa séptica e sumidouro, 

devidamente aprovados junto a prefeitura municipal. 

A Figura 4, apresentou os recusos hídricos do entorno do empreendimento. 

Os impactos da atividade sobre os recursos hídricos são baixos, porém existentes e 

deverão ser mitigados pela limpeza periódica do sistema de tanques sépticos, a 

periodicidade de limpeza deverá ser a indicada em projeto. 

 

 

4.1.4 Águas subterrâneas 

Quanto a questão de aquíferos profundos a área do empreendimento está situada sobre 

o Sistema Aquífero Serra Geral II, aquífero de média a baixa possibilidade para águas 

subterrâneas em basalto com porosidade por fraturas. Este sistema de aquífero ocupa a 

parte oeste do estado, os limites das rochas vulcânicas com o rio Uruguai e as litologias 

gonduânicas além da extensa área nordeste do planalto associada com derrames da 

Unidade Hidroestratigráfica Serra Geral. Suas litologias são predominantemente riolitos, 

riodacitos e em menor proporção, basaltos fraturados. A capacidade específica é inferior 

a 0,5 m³/h/m, entretanto, excepcionalmente em áreas mais fraturadas ou com arenitos na 

base do sistema, podem ser encontrados valores superiores a 2m³/h/m. 
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As salinidades apresentam valores baixos, geralmente inferiores a 250 mg/l. Valores 

maiores de pH, salinidade e teores de sódio podem ser encontrados nas áreas de 

influenciadas por descargas ascendentes do Sistema Aquífero Guarani. 

Quanto a poços tubulares profundos, foi executada uma busca no sistema SIAGAS WEB 

do Serviços Geológico Brasileiro – CPRM, no qual foram obtidas as informações de 

cadastro dos poços tubulares do município de Farroupilha, RS. 

De posse dos dados plotados no mapa, verificou-se que o poço mais próximo se encontra 

a cerca de 400 metros do empreendimento, estando localizado nas dependências do 

atual mercado Rede Polo. Ressalta-se que a base de dados utilizada pode estar 

desatualizada, o download da base de dados foi realizado em 03/03/2022 e consiste na 

única fonte de dados desta natureza disponível para consulta. 

A Figura 6 apresenta a localização do empreendimento e a localização dos poços 

tubulares próximos. 

Os efluentes sanitários tratados pelo empreendimento são infiltrados no solo, 

contribuindo com a elevação do lençol freático, porém com baixa vazão e baixa 

capacidade de contaminação do mesmo desde que seja realizada a limpeza do sistema de 

fossa séptica na periodicidade definida em projeto. 

Portanto os impactos referentes a contaminação ou alteração da dinâmica das águas 

subterrâneas serão baixos. 
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Figura 6 – Mapa contendo a localização do empreendimento, e dos poços de captação de água cadastrados 
SIAGAS-CPRM (Losangos Alaranjados). 

  

 

4.1.5 Área de preservação permanente – APP 

Não foram verificadas áreas de preservação permanente na área do empreendimento. Ao 

Norte ainda dentro da Matrícula 22.723, verificou-se a existência de um sistema de 

drenagem urbano que cruza a área da matrícula, porém este não possui características de 

naturais, requisito necessário para a caracterização de APP, seguindo o novo código 

Florestal, Lei 12651/2014. 
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A 4.2 Caracterização e avaliação dos impactos sobre o meio biótico 

4.2.1 Flora 

A caracterização do meio biótico foi apresentada no capítulo 3.2, portanto neste item em 

virtude de a área do empreendimento não possuir cobertura vegetal nativa, não são 

verificados impactos sobre a flora local. 

 

4.2.2 Fauna 

A fauna está geralmente associada a vegetação presente no local, considerando que não 

há cobertura vegetal nativa na área de estudo, não haverá impactos sobre a fauna, além 

disso os impactos que porventura poderiam ser levantados, encontram-se consolidados 

devido a atividades anteriores de depósito e logística no local. 

 

4.3 Caracterização e avaliação dos impactos sobre o meio antrópico 

4.3.1 Impactos quanto a dinâmica populacional 

A área de influência do empreendimento possui média densidade populacional, é 

constituída principalmente por residências, serviços e indústrias. 

A dinâmica populacional no local não será alterada, visto que a atividade utiliza pavilhão 

com ocupação e trânsito de acesso já consolidado, não gerando novos impactos para a 

área de estudo. 

 

4.3.2 Impactos quanto ao uso e ocupação do solo 

Conforme verificado no diagnóstico da área o terreno encontra-se em Zona III - Mista 1: 

Zona Ambiental D – ZAD, que segundo o plano diretor municipal caracteriza-se pela 

presença de diferentes atividades, incentivando o uso industrial de baixo e médio 

potencial poluidor. 
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Os impactos sobre o uso e ocupação do solo são inexpressíveis, visto que o pavilhão 

ocupado pela empresa já se encontrava em uso com atividade semelhante a desenvolvida 

atualmente. A área já é atendida por toda a infraestrutura de abastecimento de água, 

energia elétrica, internet, linhas de ônibus entre outros. 

Portanto não são previstos impactos significativos quanto ao uso e ocupação do solo no 

empreendimento. 

 

4.4 Avaliação sobre a infraestrutura urbana instalada 

4.4.1 Impactos sobre os equipamentos urbanos e comunitários 

Devido as atividades de armazenamento logístico já encontrarem-se consolidadas no 

local não serão necessárias adequações ou melhoramentos nos equipamentos urbanos e 

comunitários instalados no local. 

 

4.4.2 Impactos sobre o abastecimento de água 

O abastecimento de água em princípio será fornecido pela concessionária local (Corsan). 

A estimativa do consumo de água gira em torno de 70 l/dia por funcionário, razão que 

não proporciona impactos significantes sobre a rede de abastecimento de água e 

também se configura um impacto consolidado no local em face da ocupação anterior do 

espaço por empresa com atividade logística semelhante. 

 

4.4.3 Impactos sobre o esgotamento sanitário 

O sistema de tratamento do esgoto sanitário do empreendimento encontra-se em 

operação desde a implantação dos prédios estando devidamente aprovado junto a 

prefeitura municipal. 

Recomenda-se a limpeza do sistema de tanque séptico com periodicidade mínima de 2 

anos, ou conforme razão de limpeza adotada em projeto de modo a produzir um efluente 

com baixa capacidade de contaminação ambiental. 
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4.4.4 Impactos sobre o fornecimento de energia elétrica 

O fornecimento de energia elétrica é realizado por meio da concessionária local (RGE), 

que em virtude de a atividade exercida no local ser caracterizada por depósito logístico 

com fracionamento de produtos, os impactos sobre o fornecimento de energia elétrica 

são baixos, já estado adequados a demanda da empresa. 

 

4.4.5 Impactos sobre a rede de telefonia 

O empreendimento deverá utilizar a rede de telefonia local, que tem plenas capacidades 

de atender o empreendimento. 

 

4.4.6 Impactos sobre a coleta de lixo 

O empreendimento deverá realizar um sistema interno de gestão e destinação de 

resíduos, utilizando a coleta pública de resíduos somente para o encaminhamento dos 

resíduos sanitários, portanto os impactos sobre a coleta de lixo são baixos. 

 

4.4.7 Impactos sobre a pavimentação 

O acesso e a rota de escoamento da empresa encontram-se integralmente pavimentados, 

sendo utilizadas as rotas apresentadas na Figura 3, e, portanto, os impactos sobre a 

pavimentação consistem no trânsito de veículos pesados, que podem gerar uma maior 

demanda de manutenção das vias públicas utilizadas. 

 

4.4.8 Impactos sobre a iluminação pública 

A iluminação pública implantada atende as necessidades do empreendimento, não 

necessitado alterações ou novas instalações, portento o impacto sobre a iluminação 

pública é inexpressivo. 
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4.4.9 Impactos na drenagem natural e redes de águas pluviais 

As drenagens pluviais do empreendimento estão ligadas diretamente a rede pública de 

drenagem, consistindo em um impacto significativo no sistema de drenagem urbana, 

tendo em vista que o pavilhão do empreendimento e o bloco ao lado, possuem uma área 

de aproximadamente 10.000 m² de telhado, o que impacta diretamente os sistemas de 

drenagem da região, que escoam no sentido nordeste do empreendimento, portanto o 

impacto do pavilhão do empreendimento nos sistemas de drenagem é alto, porém 

consolidado. 

Como medida mitigadora, indica-se analisar a  viabilidade da disposição de um sistema de 

cisternas para aproveitamento de águas pluviais, porém ainda assim a capacidade de 

mitigação deste impacto é baixa, frente ao impacto realizado pela drenagem direta do 

telhado para a rede de drenagem. 

 

4.4.10 Impactos morfológicos 

Não haverá obras de terraplenagem ou alteração da topografia local e, portanto, os 

impactos morfológicos não existem. 

 

4.4.11 Impactos a bens tombados na vizinhança 

Não existem bens tombados no terreno e na vizinhança do empreendimento. 

  

4.4.12 Impactos ao sistema viário 

Quanto ao sistema viário o maior impacto são a Rua José Achiles Colombo, a avenida 

Vêneto e a Rua Francisco Balbinot, conforme apresentado na Figura 3. Estes impactos 

consistem na movimentação de veículos pesados e leves e consistem em um impacto de 

média magnitude e sem possibilidade de mitigação. 
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4.4.13 Impactos a demanda de estacionamento 

A demanda por estacionamentos de veículos de carga será integralmente suprida 

internamente, quanto a veículos leves, a empresa possui 6 vagas internas, que é 

suficiente para atender a maior parte da demanda do empreendimento. 

Portanto os impactos sobre a demanda de estacionamento serão baixos. 

 

 

Figura 7 – Planta demonstrando as vagas de estacionamento de veículos leves na área da empresa. 
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Figura 8 – Vista do estacionamento de veículos pesados vinculados a carga e descarga no local. 

 

4.4.14 Impactos e perturbação sonora a circunvizinhança 

Os impactos sobre a perturbação sonora da vizinhança estão vinculados ao trânsito de 

veículos para carga e descarga no local, este impacto é de média magnitude em função 

do trânsito de veículos pesados em horário comercial. 

A mitigação destes impactos deve ser feita com a manutenção preventiva dos veículos e 

das vias públicas impactadas. 

 

4.4.15 Impactos à paisagem urbana 

Os impactos à paisagem urbana já se encontram consolidados para o presente 

empreendimento devido a ocupação de um pavilhão existente e, portanto, estes 

impactos são inexpressíveis. 
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5. MEDIDAS MITIGADORAS, COMPATIBILIZADORAS E COMPENSATÓRIAS  

A fim de viabilizar, mitigar, regularizar e/ou compatibilizar o empreendimento quanto aos 

aspectos e impactos indicados neste estudo serão abaixo elencadas as medidas 

mitigadoras, compatibilizadoras e compensatórias a implementação do 

empreendimento. 

As principais medidas mitigadoras e compensatórias aos impactos levantados neste EIV 

são abaixo elencadas: 

• Quanto aos impactos sobre a geração de efluentes líquidos e sua consequente 

contaminação ambiental recomenda-se a limpeza do sistema de tanque séptico 

existente, com periodicidade máxima de 2 anos, a ser realizado por empresa 

licenciada para tal atividade. 

• Quanto aos impactos sobre a geração de resíduos, a medida mitigadora é a 

elaboração de um plano interno de gerenciamento de resíduos sólidos, dispondo 

para a coleta pública de resíduo somente resíduos sanitários. 

• Quanto aos impactos referentes a ruídos perante a vizinhança, recomenda-se a 

um plano de manutenção preventiva dos veículos pesados de modo a reduzir os 

ruídos por eles gerados e atuar junto ao poder público municipal na manutenção 

das vias pública impactadas pela atividade de movimentação de cargas da 

empresa. 

• Quanto aos impactos sobre a rede de drenagem urbana, recomenda-se a empresa 

realizar um estudo sobre a viabilidade de se instalar um sistema de 

reaproveitamento de águas pluviais, mitigando pelo menos em parte o fluxo de 

águas de chuva direcionados pelo telhado do pavilhão a rede de drenagem. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no exposto é possível afirmar que os impactos a vizinhança causados pelo 

presente empreendimento em geral serão de baixa magnitude e podem ser parcialmente 

mitigados pelas medidas propostas neste EIV. 

A atividade empreendida de depósito logístico, com fracionamento de produtos está de 

acordo com as diretrizes do uso do solo proposto para a localidade, atendendo ao Código 

Urbanístico do município de Farroupilha.  

 

Farroupilha, RS, 16/08/2022. 

Resp. Técnicos: 

 

 

 

Gustavo Bartelli 

Engenheiro Ambiental – CREA RS191073 

ART n° 12073989 – CREA RS 

 

 

Junior Muxfeldt 

Arquiteto – CAU a151072-0 

RRT n°12259729 – CAU/BR 
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8. ANEXOS 

A01 - Planta Baixa do pavilhão da empresa; 

A02 - Anotações de Responsabilidade Técnica – ART e RRT; 

A03 - Matrícula do imóvel; 

A04 - Consulta de viabilidade; 

A05 - Quadro CNPJ do empreendedor; 

A06 - Declaração de isenção de licenciamento ambiental n° 033/2022; 

A07 - Cópia página do jornal contendo aviso de ingresso de EIV; 

A08 – Procuração para assinatura do EIV. 


