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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

O presente trabalho apresenta o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, referente instalação e 

operação de uma Estação Rádio Base (ERB) da empresa Highline do Brasil III Infraestrutura de 

Telecomunicações S/A, localizada na Rua Guilherme Loesch, s/nº – Bairro Recanto dos Platanos, município 

de Nova Petrópolis, estado de Rio Grande do Sul. 
 

O presente Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) segue as recomendações constantes da Lei 

Federal nº 10.257, aprovada em 10/07/2001, denominada Estatuto da Cidade que regulamenta os Arts. 182 e 

183 da Constituição Federal. De acordo com o Art. 1º da lei supracitada, o Estatuto da Cidade tem como principal 

objetivo estabelecer normas de ordem pública e interesse social que regulem "o uso da propriedade urbana em 

prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental e apresenta 

ainda os instrumentos necessários para a efetiva regulação das políticas urbanas". 
 
 

Este trabalho torna-se necessário em função da exigência, por parte da secretaria de agricultura 

e meio ambiente da prefeitura municipal, que exigiu o levantamento de impacto de vizinhança para dar 

encaminhamento ao processo de obtenção da licença ambiental. 
 

O caráter preventivo do EIV deve ser ressaltado. Sendo um estudo técnico prévio, seu conteúdo 

poderá alertar e precaver o Poder Público quanto à repercussão do empreendimento no que se refere às 

questões ligadas a visibilidade, acesso, uso e estrutura do ambiente que compõe determinada área do município. 
 

Cabe ressaltar que de acordo com o Art. 38 do Estatuto da Cidade, “a elaboração do EIV não 

substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridos nos termos da 

legislação ambiental”. 
 

Deste modo, torna-se evidente que o Estudo de Impacto de Vizinhança é um instrumento que tem 

a obrigação de demonstrar os impactos (positivos e negativos) do empreendimento no ambiente urbano, sendo 

os aspectos ambientais de responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura 

Municipal de Nova Petrópolis, que para o empreendimento objeto de estudo obtenhas as devidas licenças 

ambientais. 
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2 METODOLOGIA 

 
A metodologia aplicada ao presente trabalho, desde a sua estrutura até a seleção dos métodos para 

cada tema ou questão específica, adotou como premissas o tipo de atividade exercida, os principais impactos 

preliminarmente levantados e as características peculiares da região. Tal procedimento tem como objetivo 

identificar as características dos diversos componentes dos meios físico, biótico, antrópico e urbanístico, visando 

avaliar os impactos causados pela instalação e operação do empreendimento. 
 

Todos os diagnósticos realizados foram desenvolvidos com dados e informações recentes, 

levantadas em campo. Os dados bibliográficos e cartográficos existentes foram selecionados de modo a permitir 

a apresentação, no diagnóstico ambiental, de um retrato fiel e objetivo da realidade encontrada. 
 

Procurou-se estruturar o diagnóstico pelo sistema de aproximação sucessiva, ou seja, analisam-

se em primeiro lugar todos os aspectos de interesse na escala regional, a nível de área de cobertura do 

equipamento instalado, de forma a facilitar, posteriormente, um estudo mais detalhado, em nível local. Deste 

modo, as áreas de influência do presente estudo encontram-se ilustradas na Figura 1. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 
3.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 
Razão Social Highline do Brasil III Infraestrutura de Telecomunicações S/A 

CNPJ. 20.228.158/0001-70 

Telefone (11) 3192-5273 
 

Endereço 
 
Avenida Nove de Julho, nº 5229, 4º andar, Jardim Paulista – São Paulo – SP 
CEP 01407-200 

E-mail jessica.rosal@highline.com.br 

Pessoa de Contato Jéssica Rosal 
 
 

3.2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO / ATIVIDADE 
 

 

Atividade 
 

Antenas de Telecomunicação Móvel (celular) 

Código CNAE. 61.20-5-01 e 47.52-1-00 

 
Descrição do CNAE. 

Telefonia móvel celular; e 
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e 
comunicação. 

 
 

3.3 LOCALIZAÇÃO / DENOMINAÇÃO OFICIAL DO EMPREENDIMENTO 
 

Denominação Oficial 
do Empreendimento 

 
RSNVX001 (ID VIVO RSNOL) 

 
Endereço Rua Guilherme Loesch, s/nº – Bairro Recanto dos Platanos – Nova Petrópolis / RS 

 
Sistema de 

Posicionamento 
Global – GPS. 

Coordenadas 
Geográficas 

 
Latitude 

 
29º23'27,43”S 

 
Longitude 

 
51º07'48,4"W 

 
UTM 

 
UTM (y) 

 
6748691.73024 

 
UTM (x) 

 
487373.620122 

 
Proprietário do Lote 

 
Carlos Antão Reschke 

 
Área do Site 

 
360,00 m² (Área Locada) 

 
Altitude (GPS) 

 
546,00 metros 

 
Estrutura Portante 

 
Greenfield Altura da Estrutura 

Portante 
 
40 m 
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3.4 OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO 

 
→   Ampliação da rede de cobertura; 

 

→  Melhora no sinal de recepção dos aparelhos celulares; 
 

→  Satisfação da população que utiliza telefones celulares. 
 
 

3.5 JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO 
 

3.5.1 Justificativa Técnica e Econômica 
 

Com o acelerado aumento da utilização da telefonia móvel (celular), tanto no estado do Rio 

Grande do Sul, como em todo o restante do país, torna-se essencial a constante ampliação da rede de cobertura 

de sinal por parte das operadoras de telefonia celular. 
 

Inserido neste contexto, o empreendedor julga ser de vital importância à ampliação dos serviços 

prestados, visando à satisfação e atendimento das necessidades dos clientes desse tipo de serviço. 
 
 
 

3.5.2 Justificativa Socioeconômica 
 

No Brasil, especificamente nos estados do sul do país, a crescente preocupação ambiental 

relacionada com a instalação e operação de antenas de telecomunicação, bem como as orientações do Governo 

Federal, através do Ministério das Cidades, culminou com a criação de regulamentos específicos para tal fim que 

estabeleceu a obrigatoriedade da Elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV para a implantação e 

operação de atividades pertinentes às telecomunicações. 
 

A ampliação do sistema de telefonia móvel reflete, segundo o empreendedor, em um ganho 

econômico e social, pois nos dias atuais, a utilização desta se faz cada vez mais presente na vida da população 

em geral, tornando-se um item indispensável no desenvolvimento das mais diversas atividades econômicas e 

sociais. 
 
 
 

3.6 DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PROJETO 
 

Trata-se de um empreendimento de telecomunicação, que objetivará a emissão de sinal em 

radiofrequência a fim de ampliar a cobertura de telefonia móvel celular na região adjacente ao empreendimento. 
 

O projeto arquitetônico e o memorial descritivo detalhado podem ser observados anexo ao estudo, 

entretanto, cabe salientar que a empresa optou por uma estrutura em tor re do tipo poste metálico 

autoportante, no interior de uma área delimitada e locada de 360,00 m² onde ficará além da estrutura portante, os 

equipamentos de telefonia complementares, respeitando os afastamentos pertinentes previsto na legislação 

municipal. 
 

A torre terá 40 metros de altura e a sua fundação será executada em concreto armado. Prevê-se a 

instalação, no topo do poste, de um mastro em tubo de ferro galvanizado a fogo como Sistema de Proteção 
contra Descargas Atmosféricas. A própria estrutura servirá de condutor de descida e as bases serão 

devidamente ligadas a malha de aterramento do sistema. Balizadores noturnos serão instalados no topo e no 

segmento intermediário da torre. 
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Os equipamentos de telefonia serão instalados em gabinetes Out Door sobre base de concreto 

conforme projeto anexo. 
 

O piso do site receberá em toda a sua extensão, uma camada de brita nº 2, com espessura de 5 

cm, e a proteção do site será feita por alambrado em toda a extensão do site, com altura total de 2,60m, “pescoço 

de ganso” e arame farpado. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 
4.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRETA 

 
A abrangência territorial do presente estudo estabeleceu as áreas sujeitas a sentirem os efeitos do 

empreendimento, tanto às áreas sujeitas aos efeitos diretos e imediatos da sua implantação e operação, quanto 

ás áreas que sentirão os reflexos em curto, médio ou longo prazo de sua operação. 
 

Definiu-se como Área de Influência Direta (AID) o raio de 100 metros partindo do centróide da 

estrutura portante. 
 

Localizado na Rua Guilherme Loesch, s/nº – Bairro Recanto dos Platanos, distante 900m do principal 

acesso município BR-116), o site está situado no bairro Recanto dos Platanos, predominantemente residencial 

na região central a 2,2 km do Centro de Nova Petrópolis. 

 
Legenda:      Empreendimento         Área de Influência (100m)      Imagem: Google earth 

Figura 1. Área pretendida para instalação do empreendimento. 
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4.2 EDIFICAÇÕES EXISTENTE NO LOTE 
 

Com uma área total de 360,00 m² o lote atualmente sem edificação, sem indivíduos arbóreos.  

 
Figura 2 – Imagem Aérea realizada com equipamento drone local da instalação destacado em vermelho. Em 14/08/2021 

 
 

4.3 CARACTERISTICA DA POPULAÇÃO NA ÁREA DE INFLUENCIA DIRETA 
 
 

 
Nova Petrópolis é um município do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Localiza-se a uma 

latitude 29º22'33" Sul e a uma longitude 51º06'43" Oeste, estando a uma altitude que varia de 50 a 840 metros. 

Possui uma área de 291,079 km². 

Conforme verificado na Imagem abaixo no raio de 100m (AID) foram identificadas somente 

edificações residenciais variando entre edificações térreas com até dois pavimentos, conforme demonstrado na 

figura abaixo: 
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Figura 3 – AID, Legenda: Empreendimento  Área de Influência (100m)   -----   Edific. Residencial  
 

Conforme pode ser observado na Figura 4, a população do município de Nova Petrópolis apresenta 

constante crescimento desde sua emancipação. Conforme o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010, web), 

o município apresenta 21.717 habitantes. Entre 2010 e 2021 observou-se um crescimento populacional de 

aproximadamente 12%. 

 
Figura 4. Dados demográficos município Nova Petrópolis/ Fonte: IBGE (2010) 
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No início do Século XIX, a região sul era um problema de segurança e infraestrutura para o governo 

central brasileiro recém liberto de Portugal. A região fazia parte de constantes disputas de terras entre, 

principalmente, portugueses e espanhóis e era pouco desenvolvido e povoado, comparada às regiões sudeste 

e nordeste do país. 

O Brasil não dispunha de um exército para manter sua segurança nacional a partir de seu território 

continental, principalmente na região sul, que estava sob constantes ameaças em suas fronteiras - investidas 

das tropas espanholas. Por questões de segurança, não podia confiar nos portugueses que vivam na região. O 

governo brasileiro, encontrou uma saída. Através de propaganda de convencimento na Europa, propagava as 

vantagens do novo país, entre elas: o direito à terra, paz e alimento em abundância. Ofereceu vantagens (nem 

sempre cumpridas) às famílias interessadas a residir no sul do Brasil, como: passagens, direito à cidadania, 

isenção de impostos e direito a posse de uma ou duas colônias de terras (24 a 48 ha). O objetivo era que essas 

famílias, principalmente alemãs e italianas, ocupassem a terra e os homens servissem no exército de reserva 

para manter a segurança da região sul, principalmente contra os espanhóis. 

Até o século XIX, a região da Serra Gaúcha era território tradicional dos índios caingangues. Nesse 

século, os caingangues que habitavam as áreas montanhosas da Região Sul do Brasil foram desalojados 

violentamente por ação de matadores de indígenas chamados de "bugreiros". Estes haviam sido contratados 

para abrir espaço para a instalação, por parte do governo imperial brasileiro, de imigrantes europeus na região, 

visando a um "embranquecimento" da população brasileira, até então majoritariamente negra e mestiça. 

Localizada na Serra Gaúcha, Nova Petrópolis foi fundada em 7 de setembro de 1858 por imigrantes 

alemães oriundos da Pomerânia, Saxônia, Boêmia e do Hunsrück, dos quais descendem a maioria dos seus 

habitantes. Tinha, originalmente, 35 000 hectares e, em 1866, contava com 991 habitantes. Em 1912, com 8 

500. 

 

4.3.1 População Impactada 
 

Em virtude do tipo de atividade - equipamento de infraestrutura responsável pela emissão de 

radiofrequência para telefonia móvel celular - caracteriza-se como nula o acréscimo de população fixa ou 

pendular em função do empreendimento. Já a população beneficiada pelo empreendimento se resume aos 

moradores do bairro Costeira e bairros lindeiros, bem como, clientes que transitam pela Rodovia 116 que corta o 

município, seja ele morador, do comércio local ou turista. 
 
 

4.3.2 Dimensionamento do Sistema Viário 
 

Do mesmo modo, caracteriza-se como nula os impactos sobre o sistema viário regional, sobretudo 

na fase de operação. Destaca-se no entanto, a necessidade de alguns cuidados, principalmente no que se refere 

a sinalização de obras, durante a breve etapa de instalação. 
 
 
 

4.3.3 Áreas de Valor Histórico/Cultural e Paisagístico 
 

Não foram observadas construções com valor histórico/cultural, tão pouco, sítios arqueológicos nas 

adjacências imediatas ao lote. A região se caracteriza pela urbanização, de uso predominantemente residencial 

e infraestrutura já estabelecida. 
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5 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO 

 
5.1 FASE DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO 

 
O cronograma de obra disponibilizado pelo empreendedor (anexo) prevê a instalação da estrutura 

portante em um prazo de 30 dias, com previsão para instalação das antenas e início da operação do serviço 

imediatamente após a obtenção dos alvarás e licenças ambientais. 
 

A geração de resíduos sólidos se resume a uma pequena quantidade de material escavado que 

será reaproveitado na própria área do site; retalhos metálicos, sendo 200 Kg de sobra de pontas de barras de 

aço, 1 kg de pontas de cabos elétricos e de aterramento e 5 kg de sobras de arame; de resíduo plástico prevê- 

se a geração de 5 kg de embalagens e 1 kg de retalhos dos condutos elétricos; e aproximadamente 1 m³ de 

sobras de formas de madeira. 
 

Salienta-se que a empreiteira responsável pela execução da obra tem inteira responsabilidade em 

acondicionar e destinar corretamente os diferentes resíduos produzidos durante a implantação do site. 
 

A atividade fim do empreendimento é a emissão de radiofrequência para telefonia móvel celular, em 

virtude da atividade torna-se impreciso afirmar o número de usuários do serviço, entretanto, é possível considerar 

que são usuários em potencial os moradores e turistas que frequentam os bairros e Centro e lindeiros, bem como 

clientes da operadora VIVO S/A que transitam pela Rodovia 116 e Avenida 15 de Novembro. 
 

As antenas responsáveis pela transmissão serão instaladas sobre a estrutura portante supra 
descrita alocada em uma porção de 120,00 m² de um terreno com área total de 360,00 m². 

 

Está previsto apenas uma vaga de estacionamento para manutenção, visto que o equipamento 

será instalado em lote residencial sem atendimento ao público. Áreas de carga e descarga também não serão 

necessários pois após a instalação do empreendimento a única movimentação na área do site será em virtude da 

equipe de manutenção, que utiliza veículo de pequeno porte para o transporte de materiais e ferramentas. 
 

Na fase de operação os equipamentos serão restritos a funcionários da empresa, de funcionamento 

automático, supervisionados 24 horas por dia e inspecionados periodicamente. 
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6 DEMANDA E CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA 

 
6.1 REDE DE DRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E GERAÇÃO DE 

RESÍDUOS 
 

Conclui-se, a partir das características da atividade, que o empreendimento não causará impacto 

na infraestrutura urbana existente, no que se refere ao abastecimento de água e produção de resíduos sólidos e 

líquidos durante a fase de operação. Nesse sentido o empreendimento não ampliará a demanda gerada pela 

residência que ocupa o lote objeto de estudo. 

Entretanto, ressalta-se a produção de resíduos durante a instalação do site. 

A pequena quantidade de material escavado, necessário para acomodar a fundação da torre e 

equipamentos, é reaproveitada na própria área do site. Como será usado concreto usinado nas fundações, não 

há perda significativa de material. 

No que se refere a retalhos metálicos, está previsto a produção de 200 Kg de sobra de pontas de 

barras de aço, 1 kg de pontas de cabos elétricos e de aterramento e 5 kg de sobras de arame. 

De resíduo plástico prevê-se a geração de 5 kg de embalagens e 1 kg de retalhos dos condutos 

elétricos 

Destaca-se ainda a produção aproximada de 1 m³ de sobras de formas de madeira. 

A empreiteira responsável pela execução da obra tem inteira responsabilidade em acondicionar e 

destinar corretamente os diferentes resíduos produzidos durante a implantação do site. 
 
 

6.2 ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ENERGIA 
 

Será submetido, pelo empreendedor, à RGE Sul Distribuidora de Energia S/A – RGE o projeto de 

entrada de energia, após a obtenção das licenças de alvará e ambiental. Afirma-se, que existe disponibilidade 

de energia elétrica suficiente para atender referido empreendimento. Desse modo, prevê- se que a infraestrutura 

urbana instalada seja capaz de atender a demanda do empreendimento sem investimentos público e/ou privado. 
 
 

7 RECURSOS HÍDRICOS 
 

Não foram mapeados cursos d’água nas imediações do empreendimento, tão pouco, será 

necessário para operação do empreendimento em estudo. 
 
 
 

8 PERMEABILIDADE E LENÇOL FREÁTICO 
 

O projeto prevê ocupar de uma área de 120 m², porém a impermeabilização de uma porção muito 

menor, cerca de 2,56 m² na fundação da torre e 3,33 m² para acomodação dos equipamentos complementares 

de telefonia. Os demais espaços serão preenchidos por uma camada de 5 cm de brita nº 2, mantendo a 

permeabilidade na área. Nesse contexto, julga-se baixo o impacto ao lençol freático oriundo da 

impermeabilização do solo nos limites do site. 
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9 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

 
A análise dos impactos ambientais neste estudo tem função de: (1) Apresentar um diagnóstico do 

cenário atual do ambiente, relacionado à implantação e operação do empreendimento; (2) orientar a formulação 

de medidas de controle ambiental, medidas mitigadoras e/ou compensatórias; (3) garantir a qualidade dos 

recursos ambientais na área de influência do empreendimento; e (4) estabelecer um referencial de modo a 

permitir uma ponderação entre os benefícios e os custos ambientais e sociais da empresa. 
 

A identificação e a descrição dos impactos ambientais ocorrentes levaram em consideração a 

implantação e o funcionamento de estações rádio-base (ERB). Desta forma, para o diagnóstico dos impactos 

ambientais nas fases de implantação e de operação do empreendimento, partiu-se da avaliação detalhada do 

impacto resultante em cada componente ambiental previamente diagnosticado. 
 

Os componentes ambientais em questão são os elementos principais dos meios físico, biótico e 

antrópico, passíveis de serem afetados pelas ações impactantes. Entende-se como impacto resultante o efeito 

final sobre cada componente ambiental afetado, após a execução de todas as ações com potencial impactante 

e após a aplicação de todas as medidas mitigadoras e de gestão ambiental propostas para o empreendimento. 
 

Devido às características do empreendimento em pauta, as ações impactantes foram classificadas 

nas seguintes categorias: ações relacionadas com a fase de implantação do empreendimento; ações 
relacionadas com a fase de operação do empreendimento. 

 

A partir da identificação e descrição dos impactos potenciais, formulou-se um conjunto de Medidas 

de Adequação Ambiental do Empreendimento. Estas medidas podem ser divididas em: medidas preventivas e 
mitigadoras, medidas de monitoramento e medidas potencializadoras dos impactos positivos. 

 

Cabe salientar, porém, que a garantia de que as medidas mitigadoras serão adotadas são de 

responsabilidade do empreendedor. 
 
 
 

9.1 FASE DE IMPLANTAÇÃO 
 

9.1.1 Poluição Sonora Devido ao Trafego de Caminhões 
 

Pelo tipo de obra, acredita-se que o tráfego de veículos e a operação de máquinas e equipamentos 

necessários para instalação do empreendimento não virá a prejudicar as condições de conforto acústico. Uma 

das características da poluição sonora é o seu imediatismo. Da mesma maneira que se inicia tão logo comecem 

as atividades ruidosas, também cessa no instante em que estas terminem. Logo, a reversibilidade do impacto é 

total e imediata. 
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9.1.1.1 Medidas Preventivas e Mitigadoras 

 
As atividades de implantação do empreendimento deverão estar de acordo com a NBR 10.151/2000, 

norma esta que fixa condições e procedimentos para avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades, 

independentemente da existência de reclamações. 
 

Deve-se, também, ser exigido dos funcionários das obras a utilização de protetores auriculares 

(EPI), quando estiverem em contato com equipamentos de emissão de ruído mais intensa. 
 

Recomenda-se executar estes trabalhos em horários de forma a não infringir a legislação ambiental 

do município, no que diz respeito aos limites de ruídos estabelecidos. 
 
 
 

9.1.2 Nova Estruturação ou Modificação na Dinâmica da Mobilidade Urbana 
 

Assim como no item anterior, um pequeno e temporário impacto é previsto durante a fase de 

implantação, entretanto, o mesmo poderá ser facilmente mitigado com placas de sinalização ao longo da via. 
 
 
 

9.1.3 Processos erosivos devido à escavação para a fundação e disposição do solo retirado 
 

Será necessária a abertura de valas para implantação da fundação da obra e o empilhamento 

temporário de solo, que poderá ser carreado pelas chuvas, resultando em processos erosivos. Porém, como as 

fundações a serem feitas necessitam de uma área muito pequena logo as valas cavadas também serão 

pequenas e consequentemente a quantidade de solo retirado e exposto será muito pouca. 
 

9.1.3.1 Medidas preventivas e mitigadoras 
 

Deve-se evitar deixar solo escavado ao longo da obra, para reduzir o espalhamento deste material 

em ocasiões de chuva. Este material também poderá ser utilizado para locais ou obras que necessitem de aterro. 
 

A retirada de vegetação superficial deve ser realizada somente nas áreas estritamente necessárias, 

obedecendo-se, entretanto, o cronograma de implantação da obra, evitando, assim, a exposição prolongada e 

desnecessária da superfície do solo. 
 

Sugere-se também, construir um sistema de drenagem para controle do escoamento superficial das 

águas pluviais. 
 
 
 

9.1.4 Redução da qualidade das águas superficiais pela implantação do canteiro de obras 
 

Durante a fase de implantação deve ser considerada a alteração da qualidade de água superficial 

em função da alteração do padrão de cobertura do solo. 
 

Na operação do canteiro de obras existe a possibilidade de geração de resíduos sólidos. Neste 

caso, podem ocorrer impactos decorrentes da disposição incorreta destes resíduos. Também pode haver 

contaminação resultante do escoamento da água de água de chuva carreando o resíduo sólido e solo exposto. 

Esse impacto negativo é minimizado pelo fato desta condição ser temporária e de curta duração, havendo 

rapidamente um retorno às condições anteriores. 
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Ainda, durante a instalação e operação do canteiro de obras são gerados entulhos, constituídos dos 

mais diversos materiais, em função de cada etapa de obra. A geração de entulho poderá acarretar pequenas 

contaminações dos terrenos utilizados, mas apenas no curto espaço de tempo entre sua geração/acumulação e 

sua retirada pelas empreiteiras contratadas, cabendo sempre ressaltar que estas quantidades serão muito 

pequenas devido às dimensões da obra. 

 
 

9.1.4.1 Medidas preventivas e mitigadoras 
 

Recomenda-se que seja realizada a proteção das pilhas do material removido (caso este fique 

armazenado temporariamente durante alguns dias para disposição final) com lonas plásticas com o objetivo de 

evitar o carreio do material devido às ações intempéries. Deve ser realizada a destinação correta dos materiais 

e resíduos gerados na obra. 
 

Também é recomendado que seja realizado controle efetivo das máquinas e equipamentos na fase 

de instalação e manutenção frequente com a finalidade de se evitar vazamentos de óleo ou combustível no solo. 

 
 

9.1.5 Afugentamento de Fauna 
 

Quanto à fauna, o impacto previsto e possível, será o afugentamento de espécies que visitam a área 

através da perturbação sonora, sendo que ao término das obras está fauna poderá retornar à área. A incidência 

do impacto sobre a fauna será indireta, pois ocorrerá somente afugentamento de animais que estiverem nas 

proximidades, primordialmente aves. Quanto à abrangência, os ruídos afugentarão somente animais do local e 

não de toda a região. 

 
 

9.1.5.1 Medidas Preventivas e Mitigadoras 
 

Devem ser utilizados elementos construtivos visando minimizar os impactos visuais e à integração 
ao meio ambiente. 

 

Como a área de instalação do empreendimento já é uma área antropizada, o impacto ao meio biótico 

será mínimo e pouco significativo sobre a fauna silvestre da região. 

 
 

9.1.6 Exposição da População ao Risco de Acidentes 
 

Consideram-se como população exposta ao risco de acidentes as pessoas, que por ventura, 

possam passar pela área das atividades de implantação do empreendimento. 

 
 

9.1.6.1 Medidas Preventivas e Mitigadoras 
 

Os locais das obras deverão ser isolados e identificados por placas, a fim de se evitar acidentes 

com pessoas que por ventura possam passar pela área. 
 
 
 
 
 
 



17  

9.1.7 Aumento Temporário na Oferta de Postos de Trabalho 
 

Para implantação da obra serão utilizados trabalhadores especializados que poderão ser recrutados 

na região ou fora desta, propiciando um aumento da oferta de emprego. 

Considera-se este impacto positivo, ainda que temporário, uma vez que a geração de emprego cria 

a oportunidade de novas fontes de renda para a população. O aumento da oferta de postos de trabalho tem como 

consequência um incremento na demanda por bens e serviços, aquecendo os comércios locais e fomentando a 

criação de empregos indiretos. 

 
 

9.1.7.1 Medida Potencializadora 
 

Deve ser priorizada, se possível, a contratação de mão-de-obra local. 
 
 

9.1.8 Formação de Ambiente Propício para Desenvolvimento de Vetores 
 

O acúmulo de entulhos e água na área do canteiro de obras pode atuar como um agente de atração 

de espécies de roedores, moscas, mosquitos entre outros. Estas espécies atuam como vetores de agentes 

etiológicos de diversas doenças, tratando-se de um impacto que, embora de caráter pontual, deve ser mitigado 

e controlado, mesmo que a obra seja concretizada em um curto intervalo de tempo. 

 
 

9.1.8.1 Medidas Preventivas e Mitigadoras 
 

Devem ser recolhidos os entulhos gerados no canteiro de obras por empresa especializada, como 

também, evitar o acúmulo de água em equipamentos, poças e áreas afins, de modo a evitar a proliferação de 

vetores. 
 
 

9.1.9 Aumento da Demanda de Bens e Serviços e Incremento da Receita Tributária 
 

Por ocasião do início das obras de implantação do site serão necessários a aquisição de diversos 

materiais, insumos e equipamentos, o que implicará em um aumento na arrecadação tributária, tanto local como 

regional. 

Está previsto o incremento da arrecadação de impostos vinculados à circulação de mercadorias 

(ICMS), à aquisição de produtos industrializados (IPI) e à prestação de serviços (ISS), resultando, assim, em um 

aumento de receitas municipais, estaduais e federais. 
 

9.1.9.1 Medida Potencializadora 
 

Dar preferência, sempre que for possível, pela utilização dos serviços e insumos locais, no sentido 

de aumentar a arrecadação de impostos e taxas e favorecer as empresas locais. 
 

Recomenda-se também, a conscientização dos contratados para a execução das obras com relação 

à importância da preservação ambiental. 
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9.2 FASE DE OPERAÇÃO 
 

9.2.1 Poluição Sonora 
 

Pelo tipo de atividade, bem como a análise de empreendimentos similares, a emissão de ruídos 

gerados pela operação da antena de telecomunicação e acessórios se encontrará dentro dos limites 

estabelecidos pela legislação (municipal, estadual e federal). 

Mesmo sendo um impacto negativo, a emissão de ruídos por esta atividade pode ser considerada 

de baixa intensidade, sendo assim apresenta pequena relevância, pois não implica em alteração da qualidade 

de vida na área de influência do empreendimento. 
 

9.2.1.1 Medidas de Monitoramento Ambiental 
 

Recomenda-se a realização de monitoramento periódico da emissão de ruídos externos (ruídos 

emitidos para a vizinhança), verificando a conformidade com os padrões estabelecidos na legislação municipal, 

estadual e federal. 
 
 
 

9.2.2 Melhora na Recepção do Sinal para Uso do Celular 
 

O uso da telefonia celular está se tornando cada vez mais frequente, não apenas nas áreas urbanas, 

mas também nas áreas rurais. A telefonia celular é utilizada atualmente, tanto para a simples comunicação entre 

pessoas, como também é uma importante ferramenta na tomada de decisão por parte de empresas e 

corporações. Para tanto, se torna necessário a instalação de Estações Rádio-Base (ERB) que venham a atender 

esta demanda. 
 

Antes do início da operação da ERB na região em estudo, existia nesta área uma deficiência de 

sinal para o uso de aparelhos celulares dos clientes da operadora. Com a operação desta ERB neste local este 

problema foi solucionado. Desta forma, este impacto é classificado como positivo, pois irá potencializar o uso 

deste meio de comunicação na região. 
 
 
 

9.2.3 Emissão de Radiação Eletromagnética 
 

As torres de telefonia celular emitem radiação não-ionizante, sendo este um tipo de radiação com 

nível reduzido de energia, não apresentando condições de ionizar átomos ou moléculas. As estações rádio-base 

podem ocupar níveis de frequência de 300 kHz até 300 GHz. Desta forma, com a operação da ERB em estudo, 

é certa a probabilidade de ocorrência de emissão de radiação eletromagnética do tipo não-ionizante. 
 

9.2.3.1 Medidas de Monitoramento Ambiental 
 

Recomenda-se a realização de monitoramento periódico da emissão de radiação (radiação 

eletromagnética), verificando a conformidade com os padrões estabelecidos na legislação municipal, estadual e 

federal, em especial, Resolução nº. 700/18 da ANATEL. 
 
 
 

9.2.4 Incremento de População e Necessidade de Novos Equipamentos Públicos 
 

O empreendimento não apresenta característica de atração de população, ela objetiva melhorar a 

qualidade de um serviço de utilidade pública (meio de comunicação/telefonia celular) para a população que vive 

e/ou transita pela região. 
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10 ENTORNO 

 
O lote objeto de estudo está localizado em uma região predominantemente de residências, entre dois 

terrenos, um com ocupação residencial e outro baldio, apenas vegetação gramínea e indivíduos arbóreos nas 

extremidades. Para facilitar a compreensão do local, seguem fotos do local. 

 

   
VIZINHO FRONTAL                                                                      VISTA AÉREA DE TOPO  

   
VIZINHO LADO DIREITO                                                          VIZINHO LADO ESQUERDA

    
VISTA AÉREA                                                                            FOTO MONTAGEM
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Baseado em todas as conclusões obtidas através da metodologia adotada no decorrer deste estudo, 

bem como, nas bibliografias consultadas, a equipe técnica faz as seguintes considerações: 
 
 
 

 Considerando-se a atual situação constatada na área de localização do empreendimento (área 

já antropizada), bem como, os impactos ambientais relacionados à implantação e operação do 

equipamento, pode-se afirmar que tais impactos são de relevância muito baixa, frente aos 

benefícios a serem proporcionados por tal equipamento, e também, pelas medidas adotadas 

para mitigar (impactos negativos) e/ou potencializar (impactos positivos) tais impactos. 
 
 
 

 Considerando-se ainda a busca contínua, por parte da empresa, na melhoria e ampliação dos 

serviços prestados aos clientes (usuários da telefonia celular), destacamos o grande benefício 

que a operação deste equipamento trará à população de maneira geral, haja vista, o grande 

número de pessoas que utilizam diariamente o telefone celular, seja para fins comercias e 

profissionais, pessoais, de lazer e entretenimento, dentre outros. 
 
 
 

Com base nas considerações apresentadas acima, a equipe técnica conclui que o 
empreendimento atende a legislação vigente e que os impactos relacionados e operação do 
equipamento, não trarão prejuízos significativos e que, considerando-se o grande benefício que o 
equipamento trará a população em geral, estes argumentos, por si sós, justificam a regularização do 
empreendimento. 
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13 RESPONSABILIDADE SOBRE O TRABALHO 

 
13.1 COORDENADOR DO ESTUDO 

 
Nome Eryk Fabricio da Silva 

Formação Arquiteto e Urbanista 

CAU-SC. A51573-6 

CPF. 036.810.439-73 
 

Endereço Servidão Maria Soares da Silva, 1950 – Bairro Passa Vinte - Palhoça/SC 
CEP: 88.132-017 

Telefones (48) 9.9194-0112 / (48) 3033-2306 

E-mail eryk@arqplaner.com 
 
 

13.2 EMPRESA DE CONSULTORIA 
 

Razão Social Arqplaner Projetos e Arquitetura Ltda - ME. 

Nome Fantasia Arqplaner Projetos 
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mailto:eryk@arqplaner.com
mailto:eryk@arqplaner.com
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15 ANEXOS 



Página 1/2www.caubr.gov.br

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: ERYK FABRÍCIO DA SILVA CPF: 036.XXX.XXX-73
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 000A515736

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: ARQPLANER PROJETOS E ARQUITETURA LTDA ME CNPJ: 10.XXX.XXX/0001-70
Nº Registro: PJ39560-9

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: NÃO REGISTRADO Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 06/06/2022 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: NÃO SE APLICA

2.1 Valor do RRT

Atenção: Este item será preenchido automaticamente pelo SICCAU após a identificação do pagamento pela
compensação bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo
comprovante de pagamento

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Highline do Brasil III Infraestrutura de Telecomunicações S/A CPF/CNPJ: 20.XXX.XXX/0001-20
Tipo: Pessoa jurídica de direito privado Data de Início: 06/06/2022
Valor do Serviço/Honorários: R$2.800,00 Data de Previsão de Término:

10/06/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 95150000 Nº: SN
Logradouro: RUA GUILHERME LOESCH Complemento:
Bairro: RECANTO DOS PLATANOS Cidade: NOVA PETRÓPOLIS
UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Responsabilidade Técnica sobre o licenciamento ambiental, para obtenção de LP e LI e EIV - ESTUDO DE IMPACTO DE

VIZINHANÇA, para o empreendimento: Antenas de telecomunicações com estrutura em torre ou poste id RSNVX001

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

RASC
UNHO

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
06/06/2022 às 10:02:29 por: siccau, ip 10.128.0.1.

Página 2/2www.caubr.gov.br

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO Quantidade: 1
Atividade: 4.2.4 - Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV Unidade: unidade
Grupo: MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO Quantidade: 1
Atividade: 4.2.3 - Relatório Ambiental Simplificado - RAS Unidade: unidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
NÃO REGISTRADO Highline do Brasil III Infraestrutura de

Telecomunicações S/A
INICIAL 06/06/2022

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ERYK FABRÍCIO DA SILVA, registro
CAU nº 000A515736, na data  e hora: 06/06/2022 10:01:28, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 

RASC
UNHO

http://www.caubr.gov.br/


001 - 9 00190.00009 02861.731004 16519.034173 1 90120000010869

 - - 

28617310016519034-0 16519034 10/06/2022 108,69 108,69

CAU/RS / 14.840.270/0001-15 / Dona Laura 320 Rio Branco 15º andar Porto Alegre RS 90430091

3798-2 / 223348-7

CAU-RS-TAXA-RRT - Exercício 2022  - R$ 108,69
ERYK FABRÍCIO DA SILVA -  CAU  nº A51573-6
RRT Nº 12040707 - REFERENTE A 2 (DUAS) ATIVIDADE(S)
Contratante: Highline do Brasil III Infraestrutura de Telecomunicações S/A CPF/CNPJ: 20.228.158/0001-20

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.           NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

001 - 9 00190.00009 02861.731004 16519.034173 1 90120000010869

 Pagável em qualquer Banco até o vencimento

CAU/RS /  14.840.270/0001-15 / Dona Laura 320 Rio Branco 15º andar Porto Alegre RS 90430091

 06/06/2022  16519034  DM  N  06/06/2022

 17  R$

CAU-RS-TAXA-RRT - Exercício 2022  - R$ 108,69
ERYK FABRÍCIO DA SILVA -  CAU  nº A51573-6
RRT Nº 12040707 - REFERENTE A 2 (DUAS) ATIVIDADE(S)
Contratante: Highline do Brasil III Infraestrutura de Telecomunicações S/A CPF/CNPJ: 20.228.158/0001-20

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.           NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

ARQPLANER PROJETOS E ARQUITETURA LTDA ME  /  10.737.026/0001-70  /  SERVIDÃO Maria Soares da Silva, 1950, sala 1, Passa Vinte, Palhoça, SC,
CEP:88132-017

ARQPLANER PROJETOS E ARQUITETURA LTDA ME  /  10.737.026/0001-70  /  SERVIDÃO Maria Soares da Silva, 1950, sala 1, Passa Vinte, Palhoça, SC,
CEP:88132-017
CAU PJ39560-9

10/06/2022

3798-2 / 223348-7

28617310016519034-0

108,69

108,69

- - 
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NOTA:

1- AS ESTRUTURAS VERTICAIS, ANTENAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS, SERÃO PROTEGIDOS
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2- SERÃO FIXADAS PLACAS INDICATIVAS DAS ERB's.
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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS - SC 

 
NOVA PETRÓPOLIS, 02 de junho de 2022. 

 
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE PARA TELEFONIA MÓVEL 

 
ENDEREÇO: RUA GUILHERME LOESCH, S/Nº - BAIRRO RECANTO DOS PLATANOS 
CIDADE: NOVA PETRÓPOLIS – SC - CEP 95.150-000.  
Matricula nº 16.613 | Oficio de Registro de Imóveis de Nova Petrópolis 
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.03.042.0093 
 
SITE: ID HIGHLINE: RSNVX001 
 
 
OBJETIVO: 
 

O presente Memorial Descritivo fixa as condições gerais dos serviços necessários 
a construção estação rádio base de telefonia móvel, com instalação de um Poste metálico 
no site RSNVX001 (NOVA PETRÓPOLIS 01). Estes serviços deverão ser executados 
obedecendo-se as dimensões e especificações constantes nos projetos. 
 
01. Locação  
 

A obra deverá ser locada obedecendo-se rigorosamente todas as coordenadas, 
cotas e elevações fixas em projeto. 
 
02. Fechamento do site  

Será executado alambrado em toda a extensão do site, com altura total de 2,60m, 
com pescoço de ganso e arame farpado. 
 

03. Execução das Fundações 
 

Será executada fundação em concreto armado, conforme projeto de fundação do 
Poste, emitido por técnico responsável, conforme normas técnicas exigidas pela ABNT 
com laudo de sondagem.  
 
 

04. Poste Metálico - Projeto, Fabricação e Montagem do Poste Metálico. 
 

Será instalado um Poste Metálico com 40m de altura, de acordo com as normas 
técnicas exigidas pela ABNT e demais NBR’s aplicáveis. 
 
05. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA e Balizamento 

Noturno (Composição do Poste Metálico) 
Para o SPDA: 

Será instalado no topo do Poste Metálico, um mastro em tubo de ferro galvanizado 
a fogo. A própria estrutura servirá de condutor de descida conforme prescrições da norma 
ABNT e as bases serão devidamente ligadas a malha de aterramento do sistema. Sendo 
instalado para raios tipo Franklin com altura de 3 metros. 



  

 

 
Para o Balizamento Noturno: 
Serão instalados sinalizadores no topo e no segmento intermediário do Poste 

Metálico. Sua alimentação será feita no sistema de Corrente Alternada dotada de sistema 
de proteção de surtos. 

06. Gabinete Out Door Vivo 
O equipamento de telefonia será instalado em Gabinete Out Door Vivo sobre 

base de concreto conforme projeto.  
Gabinete Serviço NOKIA, dimensões: 2025 x 750 x 800 mm (altura x largura 

x profundidade), material em ferro galvanizado, com peso aproximado de 600kg. 
Deverão ser montados conforme especificação do fabricante e apoiados sobre perfil 
metálico e aparafusados em skid metálico que é fixado na base de concreto. 

O nível de ruído deverá ser inferior ao permitido pela legislação vigente; 
07. Esteiramento e acessórios metálicos 

Será instalado esteiramento metálico em aço galvanizado até os equipamentos 
para apoio dos cabos, fixados em suportes de concreto, conforme projeto. 

08. Portão 
Será instalado um portão para acesso de pessoas autorizadas, em estrutura 

metálica, com fechamento em alambrado, defensa de inibidores na parte superior, com as 
seguintes dimensões: comprimento total de 1,50m e altura de 2,60m, com pescoço de 
ganso e arame farpado. 
09. Pisos 

O terreno receberá em toda a sua extensão, uma camada de brita nº 2, com 
espessura de 5 cm, sendo permeável e para a drenagem das águas pluviais deverá ser 
executada uma boca de lobo a ser interligada na rede pluvial. 
10. Instalação Elétrica 

De acordo com as normas técnicas e exigências da Concessionária local. 
11. Instalação Hidráulica 

Não haverá instalação hidráulica.  
12. Limpeza 

A limpeza da obra deverá ocorrer periodicamente até o final dos serviços, devendo 
a obra ser entregue livre de sobras de materiais ou entulhos. 

 
 
 
 
_____________________________________ 
RESP. TÉCNICO – PROJETO 
ARQº ERYK FABRICIO DA SILVA 
CAU-SC: A51573-6 
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