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1 INTRODUÇÃO 

Segundo a Lei Municipal n.º 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; 

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

entorno; 

XIII. Vibração; 

XIV. Periculosidade; 

XV. Riscos Ambientais. 

 

 

2 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

Proprietário: ECOMARQUES LTDA. 

CNPJ: 20.862.635/0001-05 

 

 

Atividade econômica principal: Serrarias sem desdobramento de madeira em 

bruto – Resserragem – CODRAM 1610-2/04. 

 

Atividade econômica secundárias:  1) Fabricação de artefatos de tanoaria e de 

embalagens de madeira – CODRAM 1610-4/00; 

2) Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados – 

CODRAM 3319-8/00; 

3) Comércio atacadista de madeira e produtos derivados – CODRAM 4671-1/00; 

4) Comércio varejista de madeira e artefatos – CODRAM 4744-0/02. 

 

Endereço do empreendimento: Área Rural, Linha Boêmios, VRS - 826, S/N, 

Farroupilha – RS. 

 

O que define o grupo Marques é o empenho de ajudar a tornar o cotidiano 

de nossos clientes cada vez mais fácil e prático, alinhando tecnologia e consciência 

ambiental, gerando princípios ambientais autossustentáveis. Nossa visão é 

apresentar uma produção diferenciada e reconhecida mundialmente, tornando-se 

referência para uma nova energia sustentável. Desenvolver um produto de alta 

qualidade, com ausência de resinas industriais tornando devidamente adaptado 

aos princípios ambientais autossustentáveis. 

A empresa planeja construir três pavilhões para implantação da sua nova 

empresa (Figura 01). A área a ampliar contempla a construção de um pavilhão com 
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2.161,00 m², que será utilizado para os serviços corte das peças e carregamento 

dos produtos, com um sistema totalmente automatizado, um pavilhão de 363,00 m² 

que será destinado para o armazenamento da matéria prima (tora de madeira), e 

por último, o pavilhão de 700,00 m² que será utilizado para o descascamento das 

toras de madeira. Com o acréscimo da área, está previsto o aumento de 50 

funcionários, sendo 40 pessoas no setor de produção e 10 pessoas no 

administrativo. 

 

Figura 1 – Área a construir 
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Contatos: 

 

Ecomarques Ltda. 

Representante legal: Adriane Maria Marques 

Tel.: (54) 99974-8338 

E-mail: comercial@ecomarques.com.br 

 

 

Me. Eng.° Civil Eduardo Pizoni  

Responsável Técnico pelo Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 

Tel.: (54) 99655 8029 

E-mail: contato@pizoniengenharia.com.br 

Endereço: Rua da Republica, n.º 617, Sala 63, Bairro Centro, Farroupilha – RS 

 

        

2.1. Características do Local do Empreendimento 

O imóvel é descrito pela Matrícula de imóveis n.º 1.95 da seguinte maneira: 

UMA FRAÇÃO DE TERRAS RURAIS, com a área de quarenta e dois mil metros 

quadrados (42.000,00 m²), fazendo parte do lote rural n.º 25, do Travessão Boêmios 

(VRS – 826), Figura 2. 

O terreno esta localizado na Zona Ambiental J - ZAJ, conforme Lei Municipal 

n.º 4.176 de 26 de Novembro de 2015, que instituiu o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Territorial Integrado do Município de Farroupilha - PDDTI.  

O zoneamento é principalmente pela atividade de caráter rural, como 

extração cultivo, criação, silagem e beneficiamento de matéria prima e demais 

atividades.  

O futuro empreendimento está localizado ao longo do “Travessão Boêmios”, 

principal via da região, com capacidade para tráfego de veículos pesados e de 

pequeno porte. 
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Figura 2 – Localização do terreno 

 

 

Fonte: Elaborado pela responsável técnica do estudo. 

 

2.2 Características da Área de Influência do Empreendimento 

As ocupações lindeiras não serão afetadas pela implantação do 

empreendimento, não interferindo no sossego e nas atividades já exercidas no local, 
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considerando as áreas existentes de uso industrial que estão localizadas no entorno, 

no qual exercem suas atividades no local há anos, sem causar qualquer tipo de 

problema no dia-a-dia.  

A edificação respeita a faixa de domínio estabelecida pelo DAER, além dos 

recuos pré-estabelecidos pela legislação municipal. O empreendimento terá o pé-

direito de 9,00 metros, por tanto, não irá causar qualquer dano às edificações do 

entorno.  

 

 

3 LEGISLAÇÃO URBANA E AMBIENTAL APLICÁVEL AO EMPREENDIMENTO 

Segundo a Lei Municipal n° 4.176 de 26 de Novembro de 2015, que instituiu o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial Integrado do Município de Farroupilha 

(PDDTI, 2015), o imóvel está localizado na Zona Ambiental J (ZAJ), atividades 

conforme Anexo n.º 4 da Lei Municipal. O zoneamento é principalmente pela 

atividade de caráter rural, como extração cultivo, criação, silagem e beneficiamento 

de matéria prima e demais atividades.  

De acordo com a Lei citada anteriormente, e constante na Figura 3 – Quadro 

de regime urbanístico da referida Lei, para o imóvel em estudo, aplicar-se-á os 

índices de ZAJ, que são: 

 

- Recuo de Ajardinamento: 5,00 metros; 

- Índice de Aproveitamento – IA: 0,2; 

- Taxa de Ocupação – TO: 20%; 

- Taxa de Permeabilidade – TP: 10%; 

- Recuos Laterais – RL (m): Conforme Lei Municipal n.º 4.176 de 26/11/2015. 

 

 E com referência aos parâmetros viários à VRS-826, com Faixa de Domínio 

de 20,00 metros para cada lado do eixo da via, conforme informação no site da 2º 

Superintendência Regional do DAER, com faixa não edificável em ambos os lados 

de 7,00 metros, conforme Lei Municipal 4610/2020. 
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Figura 3 - Quadro de regime urbanístico 

 

            Fonte: Prefeitura Municipal de Farroupilha, adaptado pelo autor.   

 

As atividades propostas para o empreendimento são compatíveis com a 

vocação da área, entorno e com as atividades permitidas para a Zona Ambiental J, 

como pode ser observado na Figura 4. As atividades estão inseridas nos ramos de 

AI (Agroindústria) – Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - 

resserragem. Tendo como condicionante os seguintes itens:  

 

- Exigência de EIV (para área construída igual ou superior a 3.000,00 m² para 

uso industrial); 

- Exigência de Alvará do Corpo de Bombeiros; 

- Exigência da Aprovação de Projeto; 

- Exigência de Licença Prévia Ambiental (conforme atividade e/ou área útil 

total). 
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        Figura 4 - Atividades permitidas por zona ambiental 

 
                    Fonte: Prefeitura Municipal de Farroupilha, adaptado pelo autor.   

 

4 IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO SOBRE A ÁREA DE VIZINHANÇA 

4.1 Impacto Ambiental 

4.1.1 Meio Físico 

4.1.1.1 Características Geológicas, Formação de Tipos de Solo 

A área localiza-se na região Geomorfológica do Planalto das Araucárias, 

cujas formas de relevo foram esculpidas em rochas ácidas da Formação Serra 

Geral, que ocorrem normalmente capeando as rochas efusivas básicas que 

correspondem, geralmente, aos relevos mais conservados. Caracteriza-se por um 

modelado aplainado retocado com presença generalizada de ressaltos topográficos 

e morfologia típica de erosão acelerada. 
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A área diretamente afetada pela implantação do empreendimento caracteriza-se por 

apresentar duas vertentes principais de escoamento, uma para sudeste e outra para 

oeste, com faixa de declividade média/baixa. 

Os solos predominantes que ocorrem na área são aqueles descritos como 

associação de solos da Unidade Caxias, segundo EDEMAR V. STRECK et al, 

2002, que são caracterizados como Neossolo Litólico Distrófico Típico.  

Considerando-se a natureza físico-química do solo presente, o solo superficial pode 

ser caracterizado como estável, de fácil controle de erosão e sem risco de 

ocorrência de escorregamentos. 

 

4.1.1.2 Topografia, Relevo e Declividade 

      Os valores médios de declividades para as duas encostas ocorrem na faixa 

de 10/20%. O relevo do entorno da área pode ser caracterizado como ondulado, 

com superfície topográfica bem movimentada, apresentando alguns declives com 

variação de 20 a 30%. 

 

4.1.1.3 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. Ele é definido com CFA Köppen, com precipitação anual variando entre 1.600 

e 1.700 mm. 

É possível afirmar que, em relação ao seu entorno, distância e clima, 

nenhuma edificação do entorno será afetada negativamente pela ampliação do 

empreendimento.  

4.1.1.4 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. 
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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. O empreendimento, não lida com queimas e reação 

química assim sendo não impactará na qualidade do ar de seu entorno. 

 

4.1.1.5 Características dos níveis de Ruído na Região 

Para avaliação do impacto dos ruídos na implantação do empreendimento e 

no entorno, é importante inicialmente entender que a principal fonte geradora de 

ruídos na região será oriunda do volume de tráfego viário da rodovia e das 

atividades industriais do entorno. Não haverá alteração nos níveis de ruído do 

empreendimento. Não se identifica no local a presença de fontes importantes de 

ruído. Pode-se apontar uma futura alteração da qualidade de ruídos na área pela 

futura presença de veículos em operação, e as atividades de instalação e obras, 

mas em curto prazo esses incômodos serão resolvidos com o término das obras. 

Outro fator que interfere diretamente no ruído sonoro da região são as obras 

civis constatadas neste entorno e as máquinas agrícolas utilizadas nas áreas rurais 

próximas. É possível prever que estes ruídos irão interferir no ambiente sonoro por 

algum tempo, durante as respectivas fases de obras. 

O empreendimento terá um tratamento acústico adequado para atividade, 

com a utilização de materiais que atendam a Norma de Desempenho em 

Edificações – ABNT NBR 15.575/2013. 

 

4.1.1.6 Características da Ventilação e Iluminação 

Por se tratar de um empreendimento de grande porte, há distintos espaços no 

local, cada um com suas características e necessidades. Os ambientes atendem as 

necessidades das normas de ventilação, iluminação e circulação de ar, conforme 

estabelece as leis municipais e normativas.  
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O estudo do Plano Municipal de Saneamento Básico de Farroupilha concluiu 

que em 50% das horas diurnas anuais da cidade há insolação direta sobre a região, 

os outros horários são cobertos por nuvens e sombras. 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. Tanto a iluminação quanto a ventilação natural no entorno não 

sofrerão alterações. 

4.1.1.7 Características dos Recursos Hídricos da Região 

A área do empreendimento está posicionada na bacia do Arroio Foromeco. As 

águas de que se precipitam sobre a superfície da área, escoam por alinhamentos 

hídricos sem denominação que escoam na direção do arroio mencionado. As águas 

drenadas para o arroio Foromeco acabam por serem descarregadas no Rio Caí, 

Região Hidrográfica G 40. 

Na Área de Influência Direta (AID) não há Área de Preservação 

Permanente (APP) que cause impedimento para a implantação do 

empreendimento.  

4.1.2 Meio Biológico 

4.1.2.1 Características dos Ecossistemas Terrestres da Região 

A área do empreendimento no município de Farroupilha, está inserida na 

Encosta Superior do Nordeste do Rio Grande do Sul, cuja vegetação é caracterizada 

pela Floresta Ombrófila Mista. Esta floresta ocupa a maior parte da vertente Sul do 

Planalto das Araucárias. 

 

        4.1.2.3 Características e Análise dos Ecossistemas de Transição da Área 

do Empreendimento 

 

Junto a divisa Leste da área temos um açude pluvial, compreendendo o 

ecossistema aquático da propriedade. Como a área é antropizada e o açude artificial 

é pequeno, não há desenvolvimento de um ecossistema aquático expressivo na 
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área do empreendimento e no entorno não ocorrem corpos d’água que condicionem 

ecossistemas aquáticos expressivos. 

 

4.1.2.4 Áreas de Preservação Permanente, Unidades de Conservação e Áreas 

Protegidas por Legislação Ambiental 

Na área do empreendimento não ocorrem áreas de preservação permanente. A 

propriedade não está inserida na área de influência de nenhuma Unidade de 

Conservação. Ocorre um pequeno fragmento de vegetação nativa na propriedade, 

no qual será indicado no Licenciamento Ambiental.     

4.1.3. Meio Antropológico 

4.1.3.1 Características da Dinâmica Populacional da Área de Influência do 

Empreendimento 

Os limites geográficos das poligonais da Área Diretamente Afetada (ADA), 

Área de influência Direta (AID) e Área de influência Indireta (AII) estão apresentados 

em Anexo. Definiu-se como: ADA, a área correspondente à área do imóvel; AID, a 

poligonal com 500 metros de distância dos vértices da ADA e, AII, a delimitação 

geopolítica do município de Farroupilha. 

Conforme já informado anteriormente, a Área Diretamente Afetada é 

caracterizada pela presença de indústrias, agroindústrias e residências. Em relação 

à Área de Influência Direta, observa-se a presença de indústrias e comércios 

(Anexo). 

A população do entorno do empreendimento transita pela via principal VRS-

826 e pelas vias secundárias (estradas particulares), devido ao caráter da região, 

seja a pé ou por meio automotivo, para ir ao seu local de trabalho, a suas 

residências e ao campo. Com a implantação do empreendimento NÃO haverá maior 

fluxo de veiculo nas vias, além de que, será projetado um acesso adequado ao 

empreendimento. 
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4.2 Impactos na Estrutura Urbana Instalada 

 4.2.1 Equipamentos Urbanos e Comunitários 

Os equipamentos urbanos presentes na área estudada e em seu entorno 

atendem perfeitamente as necessidades do local. 

4.2.2 Abastecimento de Água 

O empreendimento irá utilizar água da chuva para a irrigação e limpeza das 

áreas de uso comum, através de reservatórios para captação d’água e com a 

utilização de um ramal de abastecimento isolado, quando não for possível a 

utilização da mesma, o abastecimento de água será efetuado através da rede de 

abastecimento da concessionaria do município (CORSAN) que está localizada na 

via principal. A viabilidade de fornecimento está dentro da demanda fornecida pela 

concessionária. 

4.2.3 Esgotamento Sanitário 

O tratamento de efluentes a ser implantando prevê o uso de dois sistemas 

compostos por: Fossa Séptica, Filtro Anaeróbio e sumidouro. Para o esgoto pluvial, 

será executado um dispositivo de retenção e após será destinado para o corpo 

hídrico.   

4.2.4 Fornecimento de Energia Elétrica e de Telefonia 

A energia elétrica, telefônica e lógica, serão fornecidas pela concessionária 

contratada, a mesma deverá ser regulamentada pela Anel e Anatel. 

4.2.5 Coleta de Lixo 

A empresa conta com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS) que tem como objetivo regrar a gestão dos resíduos na empresa, conforme 

o artigo 20 da Lei Federal de 02/08/2010 e outras legislações aplicáveis. O PGRS 

estabelece os procedimentos para identificar, segregar, acondicionar, descartar, e 

direcionar para disposição os resíduos gerados na empresa, de forma a facilitar a 
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destinação final, minimizar impactos e atender as exigências da legislação 

ambiental.  

4.2.6 Pavimentação 

A via principal e as vias internas possuem pavimentação adequada, com a 

suas devidas sinalizações, além das ruas do entorno já serem pavimentadas com 

paralelepípedo, de acordo com as normativas em vigor, conforme planta em anexo.  

4.2.7 Iluminação Pública 

   A rodovia possui iluminação suficiente para o bem estar e segurança no 

período da noite, o empreendimento implantará elementos para garantir a 

iluminação adequada na área interna.  

4.2.8 Drenagem de Águas Pluviais 

O sistema de drenagem pluvial da edificação será constituído por caixas 

coletoras, executadas em alvenaria de tijolos maciços revestidos com argamassa ou 

pré-moldadas em concreto, instaladas no entorno da edificação, de modo que 

captem as águas oriundas das precipitações pluviométricas (chuvas) através dos 

coletores superiores (calha). As caixas coletoras serão ligadas por meio de 

tubulação de concreto aos poços de visita, executados em alvenaria de tijolos 

maciços devidamente rebocados e estas serão interligados por tubulação de 

concreto até o ponto de lançamento. 

No período de implantação do empreendimento será instalado um sistema 

dinâmico de drenagem pluvial constituído de canais construídos no próprio solo com 

objetivo básico de conter águas de chuvas e escoá-las para o corpo receptor mais 

próximo, sem permitir o carregamento de partículas sólidas consideráveis e em 

velocidades admissíveis a fim de evitar erosão. 
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4.3 Impactos na Morfologia 

4.3.1 Volumetria do Empreendimento 

A volumetria da edificação é composta por um único bloco. A configuração do 

empreendimento não distingue das edificações do entorno, não causando um marco 

visual com relação às demais edificações. A volumetria respeita a legislação vigente 

aplicável ao projeto e ao local.  

4.3.2 Bens Tombados na Área de Vizinhança 

Não existem bens tombados na área de vizinhança. 

4.4 Impactos sobre o Sistema Viário 

O sistema viário não sofrerá acréscimo no tráfego da Via principal, tanto na 

fase de instalação, como na fase de operação, visto que a Via Lateral já é utilizada 

como acesso a área central do munícipio.  

A via de acesso ao empreendimento apresenta nível de desempenho 

satisfatório na situação atual, principalmente quanto ao fluxo, à mesma encontra-se 

pavimentada com material asfáltico.  

4.4.2 Sinalização Viária 

A sinalização viária a ser implantada no local atenderá a legislação e estará 

adequada para sua função. Com a implantação da edificação, serão inevitáveis 

complementares nas vias, assim como acrescentar placas necessárias para orientar 

usuários. Para tanto, será planejando junto a Prefeitura Municipal, competente pelo 

trânsito da via, estratégias de sinalização. 

4.4.3 Demanda de Estacionamento 

  O empreendimento contemplará 40 vagas de estacionamento para veículos 

de passeio, médio porte e grande porte, atendendo as normas e legislações 

municipais.   
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5 Impactos Durante a Fase de Obras do Empreendimento 

5.1 Proteção das Áreas Ambientais Lindeiras ao Empreendimento 

A obra não impactará as áreas lindeiras, além do lote não se encontrar em 

área de preservação permanente, não há unidades de conservação sobre a área do 

empreendimento, as áreas de preservação (APP) estão situadas em locais que não 

irão sofrer intervenções, conforme já relatado no presente estudo.  

5.2 Destino Final do Entulho das Obras 

Os resíduos sólidos gerados serão: blocos e tijolos cerâmicos, argamassa e 

concreto, blocos de concreto, solo e rocha, revestimentos, vidros, papelão, plástico, 

madeiras, latas e baldes de tintas, gesso e lixo orgânico. 

Os resíduos sólidos serão armazenados internamente ao canteiro de obras e 

destinados a uma empresa contratada e licenciada, conforme legislação vigente. 

5.3 Transporte e destino final do movimento de terra 

A movimentação de solo e material rochoso será de responsabilidade da 

empresa contratada e legalmente licenciada.  

5.3 Produção e Nível de Ruídos 

Todas as solicitações durante a execução da obra, na fase de execução, no 

quesito produção de ruídos, como na detonação, escavação, concretagem, entre 

outras, serão atendidas.  

A empresa contratada pela execução, deverá apresentar o P.P.R.A 

(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e o P.C.M.C.O (Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional) decorrentes do ano específico da 

execução. A execução da obra acontecerá durante o horário comercial, de 

segunda a sexta-feira.  
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5.4 Movimentação de Veículos de Carga e Descarga de Materiais para as Obras 

A movimentação de veículos de carga e descarga para materiais será feita na 

área interna do terreno, no canteiro de obras. Não será utilizado o passeio público 

como depósito de materiais.  

Os caminhões e a bomba de concreto deverão estacionar nos locais 

permitidos e não poderão de forma alguma utilizar a via para a descarga do material.  

 

5.5 Solução do esgotamento sanitário do pessoal da obra do empreendimento 

Será executada uma instalação provisória para destinar o esgotamento sanitário 

do pessoal de execução da obra do empreendimento, que será conectado a uma fossa 

séptica provisória e a um filtro anaeróbio também provisório, para então ser conectada a 

ao corpo hídrico superficial.    

 

 

6 RELATÓRIO CONCLUSIVO 

O presente Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) não detectou nenhum 

indicador técnico que inviabilize a aprovação e implantação da ECOMARQUES 

LTDA. 

 

Após as informações descritas anteriormente, apresentamos as seguintes 

conclusões: 

 

 Por ser uma indústria existente a mais de 15 anos; 

 Por estar situada em uma área ADEQUADA para as atividades pretendidas e 

devido às medidas construtivas adotadas, a poluição sonora, impacto viário e 

populacional provenientes do empreendimento não impactará na qualidade de 

vida da população circunvizinha; 

 Seu entorno não será modificado, mas sim, reforçado. Não existem 

edificações de interesse histórico lindeiros, e não influenciará na questão 

urbanística da vizinhança. Não há presença de riscos à segurança pública, a 

perturbação ao trabalho e sossego da população; 
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 O padrão socioeconômico da população residente ou atuante no entorno será 

melhorado; 

 Serão respeitadas todas as legislações vigentes; 

 Estima-se a contratação de 50 colaboradores para operação do 

empreendimento. 

 

 

 

ART VINCULADA N.º : 12274164 

 

 

 

_________________________ 

Responsável Técnico  

 

Me. Eng.° Civil Eduardo Pizoni  

Tel.: (54) 99655 8029 

E-mail: contato@pizoniengenharia.com 

Endereço: Rua da Republica, nº 617, Sala 63, Bairro Centro, Farroupilha - RS 

 

 

 

_________________________ 

Proprietário 

 

Ecomarques Ltda. 

Representante Legal: Adriane Maria Marques 

Sócia-Administradora 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

PU • PARÂMETROS URBANÍSTICOS N9 0407/2022 

Certifico, para os devidos fins, que de acordo com a legislação urbanística vigente: 

Nome: 

Nome: 

Lote: 

DADOS DO REQUERENTE: 
Ecomarques LTDA 

DADOS DO PROPRIETÁRIO: 
Madepallet Indústria de Pallets e Secagem de Madeira Eireli ME 

DADOS DO LOTE: 
a fração de terras rurais, fazendo parte do 

e rural n• 25, do Travessão Boêmios 1 Lote Adm.: ll---

CPF/CNPJ: 

CPF/CNPJ: 

Endereço: da Júlio de Castilhos) 1 Localidade: 11 Linha Boêmios 

DADOS DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES: 
Área Regular: 

ai pões Área Cadastrada: 

ZONEAMENTO AMBIENTAL: 

Zona Ambiental: ZAJ 1 Descrição: 1 Rural 

ATIVIDADE PRETENDIDA: 

dústria: 

l 20.862.635/0001-05 

l 20.862.635/0001-05 

li Gleba: 

li Loteamento: 

1 6001935000 

11---

1.935 

da Construção: 1---

Categoria: IEJI Classifica 1610-2/04 - Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - Resserragem 

Viabilidade Urbanística: 

Exigência de EIV: 

Exigência de Licença Prévia 
Ambiental: 

Exigência de Alvará do Corpo 
de Bombeiros: 

Exigência de Projetos: 

Índice de Aproveitamento -1 
Taxa de Ocupação -TO {%): 

Taxa de Permeabilidade - TP ( 

[ J Não 
( x ] Sim, de acordo com as condicionantes abaixo: 
[ x] Sim (para área igual ou superior a 3.000,00 m2) 

[ J Não 
[ ] Conforme atividade 

[x) Sim 
[ J Não 
[ ] Conforme atividade 
[x]Slm 
[ ) Não 
[ ] Conforme atividade 
[ ] Regularização 
[ ] Adequação de uso 
[ ] Compartimentação 

OBSERVAÇÕES: 

PARÂMETROS URBANÍSTICOS ZAJ: 
Recuo de Ajardinamento - RA (m): 5 metros"* 

-RL(m): rme Lei Municipal ne 4,176 de 26-11-201:i 

https://se 1. f arrou pi lha. rs.gov. br/sel/controlador. php?acao=docume nto _lm prlm Ir_ web&acao _ origem=arvore _ vlsualizar&id _ documento=35900&infra . . . 1 /3 
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Sistema de Tratamento de Esgoto Primário: 

Via : 
Largura Atual: 
Pr . 

Via : 

Previsão de 

SEI/PMF . 0031247. PU • Parâmetros Urbanísticos ZAJ 

SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO: 
[ ) Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio 
[ ) Fossa Séptica e Sumldouro 
( >< ) Fossa Séptica, Filtro Anaeróbio e Sumldouro 
( ) Sistema a optar 
[ ) ETE (Conforme loteamento) 

PARÂMETROS VIÁRIOS: 

to: 

Previsão de Alargamento: 

OBSERVAÇÕES: 
* OBSERVAR FAIXA NÃO EDIFICÁVEL AO LONGO DA RODOVIA, CONFORME ANEXO 3 DO PDDTI - LEI MUNICIPAL 4.176/2015 E LEI 
MU NICIPAL 4.610/2020; 
•• CON FORME ANEXO 3 DO PDDTI, AO LONGO DE RODOVIAS ESTADUAIS EM QUE INCIDA FAIXA NÃO EDIFICÁVEL, É ISENTO O 
RECUO DE AJARDINAMENTO; 
** • OBSERVAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE APP NA GLEBA; 
**'* APRESENTAR LICENÇA DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EXISTENTE SOBRE O LOTE, SE FOR O CASO. 

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Cassol, Servidora Pública Municipal, em 17/11/2022, às 15:11, 
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei n2 14.063. de 23 de setembro de 2020 e Decreto 
MuniciP.al n2 7.172, de 11 de maio de 2022. 

- ---~ N2 de Série do Certificado: 

li A autenticidade deste documento pode ser conferida na Página de Autenticidade de Documentos. informando o 
: código verificador 0031247 e o código CRC EC461881. 

. 

Referência: Processo n2 0.003817 /2022-53 SEI n2 0031247 
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