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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1.1  CONTEXTO DO PROJETO 

  

 O presente documento tem por objetivo compor o processo de licenciamento de 

uma Estação Rádio Base (ERB) denominado site CJIES.  

O EIV- Estudo de Impacto de Vizinhança será executado de forma a atender a o 

termo de referência para o Estudo de Impacto de Vizinhança conforme requerimento 

protocolado sob nº 3036751, Processo sob nº 23447/2018. Este é referente ao projeto 

para licença para Construção Unificada protocolado sob nº 3024699, Processo nº 

12551/2018. 

 

1.2  IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

a) NOME: TELXIUS TORRES BRASIL LTDA; 

b) RAZÃO SOCIAL: TELXIUS TORRES BRASIL LTDA 

c) ENDEREÇO: Rua Martiniano de Carvalho, nº 851, 15 andar- Sala15; Bairro: Bela 

Vista- São Paulo/ SP; CEP: 01321-001; 

d) CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23.842.855/0001-65/ Isento  

e) CND: Certidão nº 315751 (ANEXO I) 

  

1.3  INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

a) NOME DO EMPREENDIMENTO: Estação Radio Base- SITE CJIES 

b) ENDEREÇO: Rua José Herminio Altoe, 74 a 78- Jardim Itapemirim – Cachoeiro 

de Itapemirim – ES. 

Latitude: 20°51'28.50"S; Longitude: 41° 9'18.10"O; DATUM: WGS84. 

c) INCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 71275 

d) REGISTRO DE IMÓVEL: Segue no ANEXO II; 

e) ÁREA TOTAL DO TERRENO:      254,50 m² 

f) CÓPIA DO ESPELHO DA CONSULTA PRÉVIA: Segue no ANEXO III o protocolo 

da solicitação da Consulta prévia; 

g) OBJETIVO DO EMPREENDIMENTO:  A implantação deste empreendimento visa 

atender aos clientes, às empresas e entidades locais que utilizam os serviços 

de telefonia móvel celular, sendo que os principais objetivos deste 
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empreendimento, indubitavelmente é a fomentação da rede de prestação de 

serviços e a melhoria da cobertura de sinal de telefonia móvel celular, no 

município. 

h) PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: Segue no 

ANEXO IV; 

i) VALOR DE MERCADO DO TERRENO: Segue no Anexo V 

j) NADA CONSTA NO IMÓVEL: ANEXO I 

k) CERTIDÃO DE DEMOLIÇÃO: Informação identificada como não pertinente para 

o processo; 
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1.4  DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

a) ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 49,42 m² 

b) ÁREA COMPUTÁVEL: 19,42 % 

c) COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 0,1942 

d) NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS: Informação identificada como não 

pertinente para o processo; 

e) NUMERO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTOS: 01 vaga presente na área locada. 

f) NUMERO DE PAVIMENTOS COM DESCRIÇÃO DE USOS: Informação identificada 

como não pertinente para o processo;  

g) CORTE ESQUEMÁTICO DO EMPREENDIMENTO: Segue no ANEXO VI o projeto 

arquitetônico; 

h) PREVISÃO DE DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO: 24 HORAS/ DIA; TODOS 

OS DIAS. 

i) ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE QUE UTILIZARÁ O 

EMPREENDIMENTO: O empreendimento em questão beneficiará de uma forma 

geral a população do Município, pois proporciona o uso de telefonia móvel 

garantindo a qualidade do serviço designada à população, assim como a 

melhoria das prestações de serviços e relações comerciais;  Não existe um 

quantitativo exato para demostrar a população fixa e Flutuante, mas podemos 

dizer que a população do bairro São Lucas que de acordo com o Senso 2010 do 

IBGE tem 3003 hab. poderá se beneficiar com a instalação do empreendimento. 

j) VOLUMETRIA: Será indicado no anexo VI- Projeto Arquitetônico. 

k) MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: Torre Triangular autoportante de 40 metros. 

Serão utilizados alguns materiais que gerarão resíduos da Classe D, 

considerados perigosos caso sejam depositados no meio sem qualquer 

tratamento prévio. 
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1.5  IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA: 

 

a) Descrição da Equipe Técnica: conforme descrição a seguir.  

b) Coordenador Geral da Equipe Técnica: conforme descrição a seguir.  

c) Endereço, telefone, fax e endereço eletrônico: conforme descrição a seguir.  

d) Registro de todos os componentes da Equipe Técnica no Órgão Fiscalizador da 

Profissão: conforme descrição a seguir.  

e) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) de todos os componentes da 

Equipe Técnica: apresentadas no ANEXO VII 

 

Coordenação de Equipe: 

Daniel Siqueira de Lara- Coordenador de projetos- CREA- 0000167570D; 

Laura Naxara- Bióloga. CRbio 040460/01-D 

Daniel Carlos Horle- Eng Florestal- CREA 1942188-SP 

Carlos Eduardo- Eng. Civil- CREA 1942188- SP 

Contatos: 11 30811400 – daniel.lara@arboreo.eng.br 

2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO (AID) 

 

 A ERB do site CJIES em zona urbana. Para a delimitação da Área de Influência 

Direta (AID) sob o meio físico será adotada uma área circular de 500 m de raio ao redor 

do local do site, definida pela Sendurb. 

 Segue no ANEXO VIII o mapa da Área de Influência direta do empreendimento. 

 Na Área de Influência Direta deverão ser indicadas em mapa as áreas de 

interesse social, ambiental e ecológica, existência de equipamentos urbanos 

públicos/privados de educação, saúde e lazer tais como creches, estabelecimento de 

ensino, templo religioso, postos de abastecimento de veículos e depósito de GLP, 

hospitais, asilos, centros de encontros comunitários, parques, praças, unidades de 

lazer, centros culturais, existência de prédios e/ou monumentos históricos, monumentos 

artísticos, unidades de conservação, aeroportos, terminais rodoviários, equipamentos 

de infraestrutura urbana públicos/privados de abastecimento de água, esgotamento 
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sanitário, drenagem de águas pluviais, linhas de transmissão elétrica, ERBs (estações 

de radio-base), linhas de telecomunicações de dados e a identificação de atividades não 

permitidas na zona onde se localiza o empreendimento. 

*Todos as áreas de interesses foram descritas e indicadas no anexo, caso não estiver 

descrito é por que não foi visualizado. 

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

a) FASES DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO;  

Segue o Cronograma no anexo IX. 

b) ETAPAS DE EXPANSÃO, COM INFORMAÇÕES DETALHADAS NOS HORIZONTES 

DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO: Trata- se um empreendimento pontual e 

pequeno, não havendo necessidade de expansão. 

c) TECNOLOGIAS DE CONSTRUÇÃO; 

De modo geral, os resíduos gerados durante a implantação e operação do 

empreendimento são predominantemente de classe A e B, que se caracterizam 

conforme redação da resolução CONAMA 307/2002. Contudo, para a realização 

dos acabamentos (pinturas) e limpeza em geral, serão utilizados alguns 

materiais que gerarão resíduos da Classe D, considerados perigosos caso sejam 

depositados no meio sem qualquer tratamento prévio. 

A Telefonia Móvel é um sistema de comunicação sem fio (wireless), que permite 

a comunicação por voz, vídeo, mensagens alfanuméricas, envio de foto e acesso 

à internet, sem a perda da mobilidade do usuário (MEDEIROS, 2004). Esse 

sistema é composto basicamente de três elementos, compreendendo: a) Central 

de Comando e Controle (CCC); b) Terminal Móvel (TM); c) Estação Rádio Base 

(ERB). Sua estrutura é dimensionada para atender uma determinada região, ou 

área de cobertura, sendo dividida em sub-regiões, denominadas células. Cada 

célula possui uma ERB locada em seu centro, que está conectada a uma CCC, 

que tem interconexão com o serviço telefônico fixo comutado (STFC) e a outras 

CCCs, permitindo chamadas entre os terminais celulares e deles com os 

telefones fixos comuns (HENRIQUES; MARTINS, 2004) 
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A arquitetura do sistema pode prever a existência de uma Base Station Controler 

(BSC), cuja finalidade é concentrar duas ou mais ERBs, intermediando a 

comunicação entre elas e a CCC, ou a necessidade de uma Unidade Repetidora 

(UR), que trabalha apenas como repetidora dos canais do sistema retransmitindo 

as informações entre duas ERBs, entre BSC e ERBs ou entre a CCC e ERBs. 

Na UR não há processamento local, ou seja, emissão de sinal para atendimento 

da região circunscrita, mas apenas há recepção, filtragem e retransmissão do 

sinal para os demais elementos do sistema. 

 

d) GESTÃO DO EMPREENDIMENTO: 

 O empreendimento, após sua conclusão e Obtenção da Certidão de Conclusão 

de obra, vai servir como Estrutura de suporte para a instalação das antenas e 

equipamentos de operação de responsabilidade das operadoras. Existe a possibilidade 

do local ser compartilhado para mais de uma operadora. 

 

e) MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS DIVERSAS ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO: 

 Serão 05 pessoas na equipe, sendo 01 coordenador e 04 ajudantes. Eles farão 

todas as atividades em conjunto, desde a limpeza do terreno, fundação, concretagem e 

levantamento da torre. 

 Na fase de operação não tem pessoas atuantes, sendo necessária apenas a 

manutenção periódica. 

 

f) LOGÍSTICA DE TRANSPORTE NAS DIVERSAS ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO; 

 

O transporte dos recursos de produção para implantação do empreendimento 

resume-se às viagens geradas pela mão de obra direta e indireta envolvida na 

construção do projeto e das viagens de fornecimento de materiais e insumos e retirada 

de resíduos sólidos e líquidos gerados durante a obra. 
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g) LOGÍSTICA DE TRANSPORTE NA FASE DE FUNCIONAMENTO DO 

EMPREEDIMENTO; 

 No ato de funcionamento do empreendimento, será realizada 

quinzenalmente visitas de suporte e manutenções dos equipamentos, estes de 

responsabilidade das operadoras que irão ser instaladas na estrutura vertical, 

objeto do licenciamento. 

 

h) LOGÍSTICA DE FUNCIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO; 

A operação da Estação de Rádio Base irá proceder mediante a avaliação dos 

níveis de densidade de potência, conforme o regulamento da Agência Nacional de 

Telecomunicações – Anatel que trata da exposição a campos eletromagnéticos de 

radiofrequência, aprovado pela resolução nº. 303, de 02 de julho de 2002 e adota os 

limites recomendados pela Comissão Internacional de Proteção contra Radiações Não 

Ionizantes – ICNIRP. 

 

i) ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

Compartilhamento de estruturas verticais 

 Antenas são dispositivos passivos que transmitem ou recebem radiações 

eletromagnéticas. A empresa responsável pelo empreendimento tem como premissa 

compartilhar a estrutura entre as Operadoras de Telefonia celular (implantação das 

antenas). Tal procedimento, além da economia financeira, também resulta na economia 

de intervenções em recursos ambientais para a instalação de novas estruturas. Todavia 

muitas regiões não apresentam disponibilidade de antenas de transmissão na altura e 

carregamento estrutural necessários para suportar o peso e a área de exposição ao 

vento que serão exercidos pelos novos equipamentos, fato este que somado a 

necessidade de inclusão de novas regiões em que não existem tais estruturas, implica 

na instalação de novas ERBs para a ampliação do serviço de telefonia. 

 

Necessidade de visadas diretas  

 

 Uma Estação Rádio Base (ERB) é uma estação fixa com a qual os terminais 

móveis (telefones celulares) se comunicam. É um sistema composto basicamente por 

equipamento e uma antena de comunicação, permitindo a cobertura de uma área 
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específica, chamada de célula. A interação entre as diversas células do sistema Móvel 

Pessoal (SMP) de uma empresa com as das outras empresas de telecomunicação, bem 

como a interação com o sistema de Telefonia Fixo Comutado (STFC) se da pela 

comunicação com uma Central de Comutação que é uma central telefônica digital. 

 A comunicação entre os telefones individuais, as ERBs e a Central, se dá 

necessariamente através da transmissão de sinais por ondas eletromagnéticas de 

sistemas de rádio enlace. 

 Apenas parte da energia transmitida através das ondas eletromagnéticas é 

captada pela antena receptora, e este aproveitamento é tanto menor quanto maior a 

freqüência e a distância. Ao mesmo tempo podem ocorrer perdas por variações na 

potência do sinal recebido pelo fato de, ao se propagarem, as ondas de rádio serem 

sujeitas a reflexões no solo e na atmosfera que provocam alterações na sua amplitude 

e caminho percorrido, o que pode ser causado também por atenuação devido a chuvas 

e por obstáculos na linha de visada direta. 

 Pelo exposto, a garantia dos parâmetros técnicos de qualidade e de abrangência 

de cobertura dos serviços de voz e dados do SMP, os enlaces de rádio requerem “visada 

direta” entre si, o que limita sobremaneira as áreas de busca para implantação de uma 

ERB. 

 Seguindo o raciocínio da necessidade de visada direta, o local para construção 

da estrutura vertical (ERB) normalmente requer destaque no relevo da região, motivo 

pelo qual acabam por ocorrer intervenções Ambientais. 

 Quando não há possibilidade de compartilhamento de estruturas verticais, a 

instalação da nova ERB não apresenta alternativa locacional que possibilite algum 

ganho ambiental em relação ao local já selecionado, haja vista a visada direta entre os 

componentes do sistema demandar a instalação em locais pré-determinados.  

 

3.1  INFORMAÇÕES GERAIS 

 As Estações de Rádio Base – ERB’s são estações dispostas de equipamentos 

com a finalidade de funcionar como transmissor e receptor de radiação em 

radiofrequência (radiação eletromagnética “não ionizante”).  

 Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, a frequência fixa 

de operação das ERB’s deve estar entre 825 a 890 MHz, com potência máxima de canal 

na faixa de 4,79 W/m2. 
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As antenas de radiofrequência na maioria das vezes são instaladas na parte superior 

de estruturas verticais, com altura variando de 30 m a 100 m. Os prédios residenciais e 

comerciais também são utilizados para a instalação de ERB’s, dispondo as mesmas 

sempre em áreas de maior cota de nível, como lajes e estruturas do topo de caixas 

d’água. 

 A maior parte das antenas de radiofrequência utilizadas nas ERB’s apresenta 

um diagrama de irradiação no plano horizontal com abertura de cerca de 120º, por setor 

e cada setor com no mínimo uma e no máximo três antenas. Como a grande maioria 

das ERB’s tem cobertura em 03 (três) setores, tem-se uma cobertura total em 360º.  

 Cada Estação de Rádio Base – ERB – atende uma área específica e a um 

determinado número de usuários do sistema por vez. Assim é possível garantir o acesso 

da população a rede do serviço móvel especializado, interligando os aparelhos móveis 

através de dois canais de radiofrequência, um de transmissão e outro de recepção, o 

que proporciona a comunicação telefônica. 

3.2  JUSTIFICATIVA 

 A implantação deste empreendimento visa atender aos clientes, às empresas e 

entidades locais que utilizam os serviços de telefonia móvel celular, sendo que os 

principais objetivos deste empreendimento, indubitavelmente é a fomentação da rede 

de prestação de serviços e a melhoria da cobertura de sinal de telefonia móvel celular, 

no município. 

 No Brasil, as operadoras responsáveis pelo desenvolvimento de tecnologias de 

comunicações estão cada vez mais se adequando aos principais modelos de gestão de 

empresas. Estão envolvidas com programas sociais, desenvolvedoras e fomentadoras 

de projetos ambientais. Deste modo a operação do empreendimento poderá acarretar 

em diversas oportunidades para criação de programas e ações locais. 
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4. ESTUDOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DE 

INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

4.1  DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO: 

a) DA QUALIDADE DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES, PONTOS CRÍTICOS 

DE CONFLITO ENTRE PEDESTRE E VEÍCULOS:  

As vias da Área de Influência Direta são classificadas como locais. carecem de 

sinalização horizontal e vertical em diversos pontos, inclusive para travessia 

segura de pedestres. Algumas vias são asfaltadas e outras ainda não. 

b) CARACTERIZAÇÃO E MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES QUANTO AO USO, 

PORTE E POTENCIAL DE IMPACTO: 

 Em um raio de 500 metros do site foi analisado o uso e ocupação do solo, 

detalhado no quadro a seguir. 

 

Figura 4-1: Quadro de áreas na área do uso e ocupação do solo na área influência 
Direta. 

Pela análise das áreas de ocupação do solo, verifica-se que no entorno de 500m, 

a maior ocupação do solo é composta de campo antrópico com vegetação esparsa, 

seguido por área urbanizada com ruas e avenidas.  

 Assim, por se tratar de um empreendimento pontual e pequeno, não haverá 

mudanças nas características e condições da maior ocupação de solo existente nas 

áreas de influências. 

O ANEXO VIII apresenta o Mapa de Uso e Ocupação do Solo com a avaliação 

dos 500 metros de raio a partir do site CJIES. 
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c) CARACTERIZAÇÃO SOCIAL, AMBIENTAL, ECONÔMICA E CULTURAL: 

 Cachoeiro de Itapemirim é um município brasileiro do estado do Espirito Santo e 

está localizado a uma latitude 20º50'56" sul e a uma longitude 41º06’46” oeste. Pertence 

à Microrregião Cachoeiro de Itapemirim. 

 De acordo com o IBGE (2017), possui uma população estimada 220.649 

habitantes, uma extensão territorial de 876,792 km² e uma densidade demográfica de 

216,23 hab/km². 

Principal centro econômico do sul do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim é 

a segundo polo mais importante do estado, depois da conurbação de Vitória, a capital. 

Cachoeiro possui uma das maiores jazidas de mármore do Brasil e é um centro 

internacional de rochas ornamentais, sendo o responsável pelo abastecimento de 80% 

do mercado brasileiro de mármore. A cidade é berço de grandes empresas com 

destaque para a Viação Itapemirim e a Itabira, a maior Fábrica de Cimento do Grupo 

João Santos, segundo maior produtor de cimento do País.  

Cachoeiro de Itapemirim é hoje sobretudo um centro de extrativismo e 

beneficiamento mineral (mármores, granitos e moagem de calcário). Na indústria 

sobressai a produção de cimento, calçados e laticínios, havendo também significativa 

pecuária e cafeicultura. Polo educacional do sul capixaba, o município conta com 

estabelecimentos de ensino superior. 

Em relação a seu desenvolvimento econômico: Até meados do século XIX, o 

povoamento deste território e suas imediações tiveram pouco desenvolvimento pois, 

ainda, iniciava-se a expansão cafeeira mineiro-fluminense na região. Na realidade o seu 

povoamento ocorreu nas primeiras décadas do século XVIII, pela incansável busca de 

ouro em Castelo, situadas no alto curso da bacia do rio Itapemirim em afluente o rio 

Castelo. Entretanto, mesmo sendo o ouro a base da economia naquele momento, foi o 

café o grande responsável pelo crescimento desta região. 

Com a expansão da Companhia de Jesus (a ordem que congregava os jesuítas), 

no tempo do Marquês de Pombal, o surgimento de povoamento foi de curta duração. 

Geograficamente, o acesso a região era difícil, caracterizada como região montanhosa, 

com seus vales em garganta, bastante inclinados, formando ladeiras e, ainda, coberta 

de florestas fechadas. O que contribuiu para que até o século XIX ficasse desconhecida 

e de posse dos nativos. O combate aos indígenas, se tornou cada vez mais intenso, 

dificultando o estabelecimento dos mineradores. Cachoeiro de Itapemirim era 
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entreposto de comercialização dos produtos agrícolas, tornando-se centro urbano, com 

funções mais diversificadas com o advento da chegada do café. A exploração desse 

interior montanhoso veio das regiões do sul do Rio de Janeiro e oeste de Minas Gerais, 

por serem limites com o sul do Estado do Espírito Santo. 

O processo de expansão agrícola, liderado pelo café, iniciou-se através dos 

desmatamentos das florestas para a formação dos cafezais, seguindo o curso do Rio 

Itapemirim, vindos do Rio e de Minas. O Estado do Espírito Santo é marcado 

historicamente por grandes correntes imigratórias. As primeiras que se destacam são 

as formadas por austríacos e alemães. Especificamente para o sul do Estado dirigiam-

se os italianos, solidificando não o só o jeito de viver, mas em especial o estilo da 

produção cafeeira em bases familiares, uma vez que a Abolição da Escravatura ocorreu 

no final do século XIX, o regime passou a ser o de relação de parceria. O ramal de 

extensão da Rede Ferroviária Leopoldina implantado em 1912, servia para o 

escoamento da produção cafeeira. A ferrovia era ligada ao Estado de Minas Gerais e 

ao Município de Castelo e o porto Itapemirim era também utilizado para o escoamento. 

Com a decadência do café, a atividade primária que substituiu foi a pecuária, sobretudo 

a leiteira. A criação da Cooperativa de Laticínio (SELITA), antecedida pela fundação do 

Sindicato Rural dos Lavradores e Criadores, em 1934, foi de fundamental importância 

para que a pecuária se tornasse base de apoio para a economia do Sul do Espírito 

Santo. 

Apesar da predominância da pecuária apareceu recentemente e nova 

cafeicultura com o plantio em curva de nível, utilizando técnicas mais avançadas com o 

apoio de órgãos federais. Cachoeiro de Itapemirim foi a décima cidade do país e a 

primeira do Estado a adquirir luz elétrica, com uma usina instalada na Ilha da Luz. Sua 

situação geográfica favoreceu também a implantação de indústrias devido à facilidade 

dos meios de transporte, além das condições naturais propícias. Inicialmente as 

primeiras indústrias eram estatais e com maquinários importados, onde algumas 

chegaram a funcionar e outras foram passadas para iniciativa privada. Os dados do 

censo demostraram que até 1960, o crescimento desse setor foi lento, porém gradual. 

Mas, de 1960 a 1970 o incremento foi bem maior no que diz respeito ao número de 

estabelecimentos que surgiram, número de pessoal ocupado e o valor das 

transformações industriais. A partir da década de oitenta até os dias de hoje, o ramo de 

maior desenvoltura na economia Municipal é de extração de minerais, classificando o 

município de: Capital do Mármore e Granito. 
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Hoje, o município de Cachoeiro de Itapemirim é o núcleo urbano mais importante 

do sul do Estado do Espírito Santo, estando situada na sua parte central a uma distância 

de 136 km de Vitória, beneficiado por boas rodovias permitindo a concentração e a 

distribuição de bens e serviços para municípios vizinhos. Cachoeiro de Itapemirim 

polariza econômica e politicamente um conjunto de 20 municípios, que formam a região 

macro sul, onde residem 15,7% da população capixaba, ocupando 17,7% do território 

estadual. 

Os ciclos da economia que fizeram a história do município foram: Ouro, Cana-

de-açúcar, Café, Pecuária, Indústria de mármore e granito e turismo. 

Há grandes atrativos turístico-geológicos como o Frade e a Freira, o Pico do 

Itabira, Pedra da Ema e o Pico da Pedra da Penha que é considerado o ponto mais alto 

do município de onde pode-se ver o Oceano Atlântico, possuindo uma trilha em meio a 

mata que é possível chegar ao seu cume, no qual, possui uma capela de Nossa Senhora 

da Penha e um cruzeiro, em suas proximidades existe a Cachoeira Alta. 

No âmbito cultural, a Casa de Cultura Roberto Carlos, reconhecida como 

patrimônio histórico do município, atrai muitos turistas por ser o lugar onde nasceu e 

viveu por anos o cantor Roberto Carlos. A casa foi comprada pela prefeitura municipal 

e aberta à visitação no dia 13 de novembro de 2000, expondo fotos e demais 

curiosidades sobre o cantor. 

 Além disso, o município acolhe a única fábrica de pios de ave da América do Sul, 

a Fábrica de Pios Maurílio Coelho com mais de 100 anos de existência. Os pios são 

feitos em madeiras nobres proveniente de raízes de árvores extraídas no passado. 

Verificou- se no dia 16 de Julho de 2018, no site    

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Lista_bens_tombados_processos_

andamento_2018, os imóveis tombados e sujeitos a tombamento que poderiam estar 

próximos ao local do empreendimento, não foi identificado a presença de nenhum. 

O clima em Cachoeiro de Itapemirim é tropical.  

O verão tem muito mais pluviosidade que o inverno. De acordo com a Köppen e 

Geiger o clima é classificado como Aw.  

Cachoeiro de Itapemirim tem uma temperatura média de 24.6 °C. 1057 mm é a 

pluviosidade média anual. Junho é o mês mais seco com 26 mm. Em Dezembro cai a 

maioria da precipitação, com uma média de 172 mm. A temperatura média do mês de 

Janeiro, o mês mais quente do ano, é de 27.6 °C.  

Ao longo do ano Junho tem uma temperatura média de 21.8 °C. É a temperatura 

média mais baixa do ano. O mês mais seco tem uma diferença de precipitação 146 mm 
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em relação ao mês mais chuvoso. Durante o ano as temperaturas médias variam 5.8 

°C. 

O município de Cachoeiro de Itapemirim possui relevo nitidamente ondulado, 

com picos que atingem 600/700 metros. Terrenos latossolos - Maior parte é o Maciço 

Atlântico conhecido como “Mar de Morros”. 

De acordo com MMA o local do empreendimento está localizado nas regiões 

hidrográficas da bacia Atlântico Sul/Sudeste e Rio Itapemirim. 

O rio Itapemirim é um curso de água, resultado da fusão de dois braços, o Direito, 

que nasce em Muniz Freire e o Esquerdo, que nasce em Ibitirama, na serra do Caparaó 

e tem como maior afluente o Rio Castelo, e que desagua no oceano Atlântico, na altura 

de Marataízes, no estado do Espírito Santo, Brasil. 

Os solos predominantes no município são classificados como pré-colombianos, 

rochas gnaisse, quartzitos, calcários. Afloramentos rochosos ao longo do rio e em 

pontos elevados; solo com caráter argiloso, predominantemente vermelho com 

ocorrência de amarelos. 

Segundo MMA o local do empreendimento está inserido no bioma Mata Atântica. 

Segundo o MMA o município de Cachoeiro de Itapemirim está inserido em 4 

UCs. Floresta Nacional de Pacotuba, Monumento Natural do Itabira, Monumento Natural 

o Frade e a Freira e Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Boa Esperança. 

Porém o local onde será instalado o empreendimento, não está inserido em 

Unidades de Conservação. 

Toda a AID é servida por rede de drenagem urbana, rede de esgotamento 

sanitário e rede de abastecimento de água. As águas pluviais em escoamento livre 

superficial são coletadas por bocas de lobo e encaminhadas por rede de drenagem 

administrada pela municipalidade, para a macrodrenagem, o Esgotamento sanitário, na 

AID, é realizado por rede gerenciada pela Foz do Brasil e todo volume de contribuição 

é levado para tratamento em ETE. A rede elétrica, bem como as redes de abastecimento 

de água potável e de esgotos sanitários estão preparadas para atender os incrementos 

de volume devido ao novo empreendimento. Não foram identificadas espécies de animal 

ou vegetal de valor ambiental digno de nota, uma vez que a poligonal delimitadora da 

AID é composta por uma área já antropizada. A atividade a ser instalada deverá atrair 

para a AID desenvolvimento, aumentando a demanda por ensino e comércio/serviço 

locais. Durante a implantação, não estão previstos impactos potenciais significativos. 
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4.2  DA VIVÊNCIA E APROPRIAÇÕES NO ESPAÇO: 

a) AVALIAR A CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES: 

 Esse empreendimento não influenciará nesse caso, pois não haverá 

modificações nas logísticas de transporte e de tráfego. O empreendimento localiza-se 

em propriedade particular sem acesso para o público, autorizada a entrada apenas de 

pessoas autorizadas. 

b) PONTOS DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRE: 

O fluxo de pedestres na AID é considerado moderado pelo zoneamento do 

bairro. Ainda encontra- se em expansão. 

c) PRESENÇA DE COMÉRCIO INFORMAL: Não foram identificadas Comércios 

informais significativos.  

d) LINHAS DE INTERESSE DE DESENVOLVIMENTO: 

 A geração de empregos ocasionada pela instalação da ERB representa um fator 

significativo no mercado de trabalho no Município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Esta ampliação de cobertura é significativa e se faz necessária para garantir a 

qualidade e melhoria na prestação de serviços, salientando que esta forma de 

comunicação traz grandes benefícios locais e regionais. 

 

e) EQUIPAMENTOS GERADORES DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES: 

 O empreendimento não é um ponto de atração de pedestres não havendo 

geração de circulação de pedestres. 

f) MANIFESTAÇÕES CULTURAIS: 

 A presença de operadoras, como empresa participativa e promotora de 

programas socioambientais, socioculturais e beneficentes também é um fator 

significativo e de impacto positivo. 

g) ATIVIDADES ECONÔMICAS DESENVOLVIDAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS; 

 Conforme verificado in loco, não foi observada atividade significativas nos 

espaços públicos. No anexo VIII está descrito todas os usos encontrados na área de 

influência. 
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4.3  LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 Segue no ANEXO X a Planta de Localização. 

 

4.4  ESTUDOS SOBRE A PAISAGEM: 

a) BREVE CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DO CONJUNTO EDIFICADO E DA 

PAISAGEM CONSTITUÍDA: 

 Na área de Infuência estão presentes áreas residenciais, áreas com uso 

antrópico. 

b) BREVE CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA GEOMORFOLOGIA E DOS ELEMENTOS 

NATURAIS: 

 A cidade de Cachoeiro de Itapemirim, de acordo com Machado Filho et 

al. (1983), está inserida no contexto das faixas de dobramentos remobilizados, no 

domínio geomorfológico denominado Mantiqueira Setentrional e no subdomínio dos 

Patamares Escalonados do Sul Capixaba. O relevo caracteriza-se como colinoso 

rebaixado com caráter típico de dissecação tropical em meias-laranjas de vertentes 

convexas e manto de alteração pouco profundo, além de escarpas pronunciadas e 

vários corpos arredondados que se destacam topograficamente. São frequentes os 

depósitos gravitacionais de encosta, caracterizados pela presença de blocos semi 

arredondados, por vezes, com mais de três metros de diâmetro, tal como ocorre na área 

do empreendimento. O relevo colinoso rebaixado é típico dos gnaisses do complexo 

Paraíba do Sul. 

 Na área de influência existem áreas de campo antrópico com vegetação esparsa, 

vegetação nativa remanescente, cursos d’água com Área de Preservação Permanente 

descaracterizada e reservatórios artificiais de água. 

c) ELABORAÇÃO DE CENAS VISUAIS INTERNAS E EXTERNAS: 

Abaixo são exibidas as fotos do local e entorno, caracterizando a área de interesse.  
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Foto 4-1: Vista frontal da área destinada ao empreendimento 

 

 

Foto 4-2: Vista da área destinada ao empreendimento. 
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Foto 4-3: Vista da rua de acesso a área do empreendimento. 

 

 

Foto 4-4: Vista da rua de acesso, por outro ângulo. 
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4.5  ESTUDOS DO SOMBREAMENTO NO ENTORNO 

 O empreendimento em questão envolve a instalação de uma torre com 

estruturas metálicas vazadas em uma área pontual e pequena, não interferindo na 

ventilação e iluminação das áreas ao redor. Com base em outros empreendimentos 

semelhantes, percebe- se o impacto como insignificante. 

5. DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE NA AID DO 

EMPREENDIMENTO: 

5.1  SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA DO EMPREENDIMENTO 

a) Algumas vias da AID apresentam pavimento asfáltico em boas condições para 

a circulação de veículos com fluidez e segurança, dadas pelo bom estado do 

pavimento. Porém, em outras regiões dentro da AID, não existe pavimentação, 

sendo estes, alvos de expansão urbana. A circulação de pedestres ocorre de 

forma segura e confortável nas calçadas devido ao bom estado de pavimentação 

no entorno do empreendimento, porém a circulação de pedestres entre as 

calçadas carece de sinalização correspondente.  

 

b) Foi analisado como desempenho satisfatório, pelo realidade local, onde 

percebe- se que a população local se deslocada para outras localidades no 

período matutino retornando para suas residências no período noturno; 

 

c) Não se aplica para o empreendimento; O mesmo não implica em impactos sobre 

o sistema viário. 

 

d) Na área do empreendimento terá uma vaga (ANEXO- Projeto arquitetônico), 

para estacionamento de um veículo, para devidas manutenções. 

 

e) Á área destinada para embarque e desembarque de mercadorias no 

empreendimento é equivalente a área locada pelo empreendimento: 254,50 m². 
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f) Á área destinada para operações de carda e descarga de mercadorias no 

empreendimento é equivalente a área locada pelo empreendimento: 254,50 m². 

 

g) Toda fase de instalação e operação não demandará de áreas extras. Portanto o 

dimensionamento é de 524,50 m² 

 

h) Não se aplica para o empreendimento; A circulação de pedestres na Área de 

Influência do empreendimento em análise é relativamente pequena e 

espacialmente distribuída. 

 

i) Não se aplica para o empreendimento; não será necessário alterações 

geométricas, de circulação e sinalização viária. 

 

j) Não foi identificada a utilização do serviço de táxi. O empreendimento não 

demandará de novos pontos desse tipo de modal; 

 

k) A circulação de pedestres no entorno imediato é considerada insignificante. Não 

se aplica para o empreendimento; 
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5.2 DA INFRAESTRUTURA BÁSICA, COM DEMONSTRAÇÃO FÍSICA DA 

REDE NA AID 

a) O empreendimento não demanda de abastecimento de água; 

b) Na operação existem equipamentos que irão funcionar a base de geradores. O 

empreendimento demandará de energia fornecida pela ESCELSA; 

c) Haverá melhorias, devido à melhor qualidade e cobertura de sinal de 

telecomunicação para região; 

d) Para a instalação e operação do empreendimento não demandará de 

esgotamento sanitário, pois o empreendimento não é habitável, contendo 

apenas máquinas e aparelhos; 

e) A água de chuva será captada por sistemas do empreendimento e direcionadas 

a rede de drenagem Municipal. Não se aplica; 

f) Não demanda de abastecimento de Gás. Trata- se te uma torre de telefonia 

celular; 

 

g) O destino final dos resíduos proveniente da implantação da ERB atenderá os 

preceitos da resolução CONAMA nº 307/2002, que estabelece as diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão correta dos resíduos da construção civil. 

Para o empreendimento em questão, os resíduos serão destinados da seguinte 

forma: 

  I Classe A – A produção dos resíduos será reduzida, sendo os resíduos 

gerados encaminhados a empresas privadas regularizadas, coletoras de 

entulhos, que possuam local licenciado para a destinação final dos mesmos.  

 II Classe B – Os resíduos desta classe serão coletados pela Prefeitura 

Municipal. Os resíduos recicláveis deverão ser encaminhados às cooperativas 

de reciclagem. Os resíduos orgânicos e não recicláveis deverão ser 

encaminhados de acordo com o sistema de coleta do município.  

 III Classe C/D – A princípio não há perspectiva de gerar resíduos deste 

tipo durante a execução da obra. No entanto, caso venha ocorrer, estes deverão 

ser separados e acondicionados em locais protegidos de forma a não contaminar 

o solo e destinados a empresas especializadas no município ou região. 
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 Destaca-se que os resíduos gerados não serão dispostos em aterros de 

resíduos domiciliares, em áreas de “bota-fora”, em encostas, corpos d’água, 

lotes vagos e em áreas protegidas por lei.  

 A implantação de um plano de minimização e gerenciamento dos 

resíduos sólidos gerados na fase de operação da obra servirá para reduzir a 

quantidade e também dar a disposição final adequada para os mesmos. Os 

funcionários que realizarão as atividades na deverão receber instruções 

referentes à minimização dos resíduos e disposição correta desses entulhos, em 

local pré- definido na obra, para posterior transporte e destinação final adequada.  

 Na fase de desativação, devido à retirada da estrutura, é gerada uma 

grande quantidade de resíduos, principalmente entulhos, sendo classificados 

como resíduos de demolição (Classe A). A proposta é que este material seja 

destinado a empresas especializadas em reciclagem onde a partir do 

recebimento, seja feita a triagem e reciclagem, transformando os resíduos em 

novos produtos, como areia, brita, pedrisco e rachão. Considerando que não há 

perspectiva de desativação a curto espaço de tempo, o planejamento quanto à 

seleção de empresas para execução do serviço deve ser realizado no momento 

em que surgir a necessidade, fato que deve ser comunicado com antecedência 

aos órgãos públicos reguladores. 

6. ANÁLISE DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANÇA 

 

Os critérios que foram utilizados nessa classificação estão expostos nos 

quadros abaixo: 

Quadro 6-1: Magnitude 

L Local Impacto restrito à área diretamente afetada pelas ERB - 

terreno de instalação e áreas contíguas. 

R Regional 
Impacto tem interferência ou alcance nas ruas ou bairros 

adjacentes ao local de instalação. 
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Quadro 6-2- Tempo para ocorrência (temporalidade) 

C Curto prazo Impacto ocorre em tempo igual ou inferior a 1 ano. 

M Médio prazo Impacto ocorre no intervalo de 01 a 10 anos. 

L’ Longo prazo Impacto ocorre no intervalo de 10 a 50 anos. 

 

Quadro 6-3- Importância 

I Importante Diagnóstico demonstrou que o fator ambiental é 
relevante, 
podendo estar acima dos padrões ou limites legais. 

N 
Não 

importante 

Diagnóstico demonstrou irrelevância do fator em análise, 

visto que este será inferior aos limites legais. 

 

Quadro 6-4- Sentido 

+ Positivo Impacto benéfico ao ambiente. 

- Negativo Impacto maléfico ao ambiente. 

 

Quadro 6-5- Reversibilidade dos impactos 

i Irreversível Impacto se mantém mesmo se cessada a ação. 

r Reversível Fator ambiental se recompõe, depois de cessada a ação. 

 

   

a) Emissão de Ruídos 

Os equipamentos de rádio transmissão instalados, são acondicionados dentro 

de gabinetes de estrutura metálica, que proporcionam isolamento térmico e acústico, 

sendo que os equipamentos já possuem tecnologia para não utilização de sistema 

eletro-mecânico, ou seja, não produzem ruídos. Por isso o impacto é caracterizado 

como desprezível, avaliando a magnitude como local, como não importante (uma vez 

que proporcionam isolamento térmico e acústico), de temporalidade de longo prazo, 

reversível e de sentido negativo. 
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b) Impacto Visual 

A localização da ERB encontra-se em um local que já foi modificada por 

edificações existentes ao redor.  

Para a minimização deste impacto a solução apropriada seria a utilização de 

muros, cercas e alambrados no local da instalação. 

Portanto, sob o ponto de vista da classificação o impacto visual gerado pela ERB 

Site CJIES, é de abrangência local, com duração prevista enquanto o empreendimento 

estiver atuando, de caráter não importante, totalmente reversível, com sentido negativo. 

Tal impacto, de maneira global, pode ser classificada como pouco significativo. 

c) Geração de radiação eletromagnética 

Os valores estimados para a densidade de potência na área de entorno da ERB 

são bastante reduzidos, e estão dentro dos limites estabelecidos pela Anatel. 

Em vista disto, o impacto relacionado à geração de radiação de radiofrequência 

é de abrangência regional, de caráter não importante, com duração prevista de longo 

prazo. Além disso, é reversível, com sentido negativo. Portanto, o impacto é classificado 

como pouco significativo. 

d) Ampliação da cobertura telefônica 

Com a instalação da ERB Site CJIES, o município de Cachoeiro de Itapemirim 

terá uma maior área de cobertura e uma melhor qualidade do sinal da telefonia celular, 

oferecendo um serviço de alta qualidade aos clientes, empresas e entidades locais. 

Esta ampliação de cobertura é significativa e se faz necessária para garantir a 

qualidade e melhoria na prestação de serviços, salientando que esta forma de 

comunicação traz grandes benefícios locais e regionais. 

Com isso, esta ERB representa um impacto social regional, de caráter 

importante, com duração de médio prazo de ocorrência. A ampliação de cobertura 

telefônica tem sentido positivo, de maneira reversível. Com base no exposto, pode-se 

classificar como significativo. 
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e) Geração de empregos e implementação de programas sócios- ambientais 

A geração de empregos ocasionada pela instalação da ERB representa um fator 

significativo no mercado de trabalho no Município de Cachoeiro de Itapemirim. 

A presença de operadoras, como empresa participativa e promotora de 

programas socioambientais, socioculturais e beneficentes também é um fator 

significativo e de impacto positivo. 

Assim, a instalação da ERB e consequentemente a atuação de operadoras de 

telefonia móvel, representa um impacto regional, de sentido positivo, de médio prazo, 

que trará consequências reversíveis para toda população do município e até do Estado, 

e de um fator importante atualmente. O quadro abaixo apresenta uma síntese dos 

impactos socioambientais do Site CJIES. 

 

Impactos Classificação 

Emissão de ruído ambiental L L’ r N - Desprezível 

Impacto visual L C r I - 
Pouco 

significativo 

Geração de radiação eletromagnética L L’ r N - 
Pouco 

significativo 

Ampliação da cobertura telefônica R M r I + Significativo 

Geração de empregos e de 

programas socioambientais 
R M r I + Significativo 

 

f) Adensamento Populacional 

Por se tratar de um empreendimento pontual e pequeno, o item em análise não 

será modificado. Por isso o impacto é caracterizado como desprezível, sendo de 

magnitude local, como não importante, de temporalidade de curto prazo, reversível e de 

sentido negativo. 

g) Valorização Imobiliária 

Com relação ao funcionamento do empreendimento, o serviço prestado 

envolvido em sua operação tende a gerar valorização imobiliária, uma vez que a 
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qualidade e a área de abrangência do sinal de telecomunicação aumentarão. 

Característica de caráter local, de temporalidade de longo prazo, reversível de sentido 

positivo, sendo classificado como significativo. 

Assim, a instalação da ERB e consequentemente a atuação de operadoras de 

telefonia móvel, representa um impacto local, de sentido positivo, importante, de longo 

prazo, que trará consequências reversíveis para toda população do município e até do 

Estado, e de um fator importante atualmente. O quadro abaixo apresenta uma síntese 

dos impactos ambientais no meio antrópico do Site CJIES. 

 

Impactos Classificação 

Adensamento Populacional L C r N - Desprezível 

Valorização Imobiliária L L’ r I + Significativo 

 

h) Influência do empreendimento nos equipamentos urbanos comunitários 

De acordo com o artigo 6º da Lei Federal 13.116, de 20 de Abril de 2015, e o 

Decreto nº 44.944, de 30 de Junho de 2004, explicadas no item 5 – Aspectos Legais do 

Empreendimento – não são permitidos instalações de Estações Rádio Base em locais 

onde há interferências em estruturas urbanas comunitárias. 

Desse modo, este item se enquadra como não aplicável. 

i) Sistema Viário, Transporte Coletivo e Circulação de Pedestres 

Esse empreendimento não influenciará nesse caso, pois não haverá 

modificações nas logísticas de transporte e de tráfego. O empreendimento localiza-se 

em propriedade particular sem acesso para o público, autorizada a entrada apenas de 

pessoas autorizadas. Classificada como desprezível, de caráter local, de temporalidade 

de curto prazo, reversível e de sentido negativo. 

j) Infraestrutura urbana: Redes de água, esgoto, energia elétrica, telefone, água 

pluvial 

Por se tratar de um empreendimento pontual e pequeno, o item em análise não 

será modificado. Por isso o impacto é caracterizado como desprezível, sendo de 
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magnitude local, como não importante, de temporalidade de curto prazo, reversível e de 

sentido negativo. 

k) Paisagem Urbana 

A instalação da ERB Site CJIES no município de Cachoeiro de Itapemirim se 

dará em área de desenvolvimento urbano. Por se tratar de um empreendimento pontual 

e pequeno não haverá alteração na paisagem, levando em consideração a região local. 

Portanto, sob o ponto de vista da classificação o impacto visual gerado pela ERB 

Site CJIES, é de abrangência local, com duração prevista enquanto o empreendimento 

estiver atuando, de caráter não importante, totalmente reversível, com sentido negativo. 

Tal impacto, de maneira global, pode ser classificada como pouco significativo. 

l) Insolação e Ventilação 

O empreendimento em questão envolve a instalação de uma torre com 

estruturas metálicas vazadas em uma área pontual e pequena, não interferindo na 

ventilação e iluminação das áreas ao redor. Pode-se considerar desprezível já que o 

impacto é local, de caráter não importante, duração de longo prazo. O sentido é negativo 

e de maneira reversível.  

Assim, a instalação da ERB e consequentemente a atuação de operadoras de 

telefonia móvel, representa um impacto regional, de sentido positivo, de médio prazo, 

que trará consequências reversíveis para toda população do município e até do Estado, 

e de um fator importante atualmente. O quadro abaixo apresenta uma síntese dos 

impactos ambientais na morfologia urbana do Site CJIES. 

 

Impactos Classificação 

Sistema Viário, Transporte Coletivo e 

Circulação de Pedestres 
L C r N - Desprezível 

Infraestrutura Urbana: Redes de 

Água, Esgoto, Energia Elétrica, 

Telefone e Água Pluvial 

L C r N - Desprezível 

Paisagem Urbana L M r N - 
Pouco 

significativo 

Insolação e Ventilação L L’ r N - Desprezível 
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m) Destino Final do entulho da Obra 

A empresa responsável pela a instalação do empreendimento tem o dever de 

realizar a limpeza e destinação correta de todos os resíduos resultantes das obras.  

n) Transporte e destino final resultante do movimento de terra 

O local onde será instalado a ERB site CJIES é considerado plano, não havendo 

necessidade de movimentação de terra. Sendo assim, é considerado não aplicável. 

o) Produção e nível de ruídos  

Para a implantação de ERB, são necessárias obras pontuais. A emissão de 

ruídos na implantação é bem restrita para algumas atividades, mas todas as atividades 

envolvidas são rápidas classificando assim, de temporalidade de curto prazo sendo 

local, de caráter não importante, totalmente reversível de sentido negativo, sendo 

classificado como pouco significativo. 

p) Movimentação de veículos de carga e descarga de material 

Para a implantação de ERB, a movimentação de veículos envolvidos na 

instalação é bem pouca, sendo necessário somente o depósito dos materiais e 

posteriormente a retiradas de resíduos. Portanto, todas as atividades envolvidas são 

rápidas classificando assim, de temporalidade de curto prazo sendo local, de caráter 

não importante, totalmente reversível de sentido negativo, sendo classificado como 

Insignificante. 

Impactos Classificação 

Destino final do entulho da obra L C r I + Significativo 

Transporte e destino final resultante 

do movimento de terra 
     Não aplicável 

Produção e nível de ruídos L C r N - 
Pouco 

significativo 

Movimentação de veículos de carga 

e descarga de material 
L C r N - Insignificante 
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7.  EMPREENDIMENTOS SIMILARES EM OUTRAS LOCALIDADES  

 Não foram identificados empreendimentos similares em um raio de 500 metros 

do local de interesse. 

8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

8.1  CONCLUSÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: 

 Verifica-se que no local da Estação de Rádio Base (ERB) site CJIES, no 

Município de Cachoeiro de Itapemirim, o impacto ambiental é mínimo, não acarretando 

em supressão de vegetação nativa e também não está inserido em Área de Preservação 

Permanente, além de se localizar em uma área de forte influência antrópica, respeitando 

logicamente o uso e ocupações do solo já existentes.  

 Quanto aos impactos proporcionados pelo empreendimento, os de sentido 

positivo têm maior relevância comparando-se com os impactos de sentido negativo, pois 

as alterações proporcionadas após o estabelecimento deste bem de utilidade pública 

produzirão melhorias e desenvolvimento para o município, lembrando que é um 

empreendimento pontual. 

 Com base em todos os itens colocados e discutidos é possível concluir que o 

empreendimento é viável nos âmbitos econômico, social e ambiental, logicamente se 

forem cumpridas as medidas e exigências regulamentadas pela Anatel. 

8.1.1 MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTOS NEGATIVOS 

 

 

IMPACTOS 
MEDIDAS MITIGADORAS / 

COMPENSATÓRIAS 

PRAZO PARA 

EXECUÇÃO 

RESPONSÁVEL PELA 

EXECUÇÃO 

EMISSÃO DE RUIDOS 

 

Os equipamentos de rádio 

transmissão instalados, 

serão acondicionados dentro 

de gabinetes de estrutura 

metálica, que proporcionam 

isolamento térmico e 

No ato da 

Instalação 

TELXIUS TORRES BRASIL 

LTDA 
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acústico, sendo que os 

equipamentos já possuem 

tecnologia para não 

utilização de sistema 

eletromecânico, ou seja, não 

produzem ruídos. 

IMPACTO VISUAL 

A localização da ERB 

encontra-se em um local 

caracterizado como zona 

urbana, onde a paisagem 

local está modificada por 

ações antrópicas. Por estar 

localizado na cobertura de 

um edifício o impacto visual 

é insignificante 

No ato da 

Instalação 

TELXIUS TORRES BRASIL 

LTDA 

GERAÇÃO DE 

RADIAÇÃO 

ELETROMAGNETICA 

Os valores estimados para a 

densidade de potência na 

área de entorno da ERB, 

serão bastante reduzidos e 

estão dentro dos limites 

estabelecidos pela Anatel. 

Controle através de laudos 

radiometricos 

 

 

Semestral 
TELXIUS TORRES BRASIL 

LTDA 

DESTINO FINAL DO 

ENTULHO DA OBRA 

A empresa responsável pela 

instalação do 

empreendimento tem o dever 

de realizar a limpeza e 

destinação correta de todos 

os resíduos resultantes das 

obras. 

No ato da 

Instalação 

TELXIUS TORRES BRASIL 

LTDA 

MOVIMENTAÇÃO DE 

VEÍCULOS DE CARGA E 

DESCARGA DE 

MATERIAL 

 

Para a implantação de ERB, 

a movimentação de veículos 

envolvidos na instalação é 

bem pouca, sendo 

necessário somente o 

Curto prazo 
TELXIUS TORRES BRASIL 

LTDA 
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depósito dos materiais e 

posteriormente a retiradas de 

resíduos. Portanto, todas as 

atividades envolvidas são 

rápidas classificando assim, 

de temporalidade de curto 

prazo sendo local, de caráter 

não importante. 

 

 

8.1.2 MEDIDAS OTIMIZADORAS DOS IMPACTOS POSITIVOS 

 Abaixo serão apresentadas medidas mitigadoras capazes de tornar mais 

eficazes, maiores, melhores ou mais eficientes os impactos positivos. 

AMPLIAÇÃO DA COBERTURA TELEFÔNICA 

Com a instalação da ERB o município de Coroatá terá uma maior área de 

cobertura e uma melhor qualidade do sinal da telefonia celular. Oferecendo um serviço 

de alta qualidade aos clientes, empresas e entidades locais. Para tal, os equipamentos 

terão manutenções periódicas a fim de evitar possíveis transtornos e prejudicar a 

ampliação da cobertura telefônica. 

GERAÇÃO DE EMPREGOS E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS 

SÓCIOS- AMBIENTAIS 

A presença de operadoras, como empresa participativa e promotora de 

programas socioambiental, sociocultural e beneficentes é um fator importante para toda 

população do município e até do Estado proporcionando novos empregos. 

8.1.3 PLANO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS 

 A análise dos processos produtivos da empresa permitiu observar que existem 

alguns impactos ambientais que necessitam ser considerados mais atentamente. Para 

isso, através de propostas para a implantação de um Plano de Gestão Ambiental 

algumas ações são definidas no sentido de prevenir ou minimizar problemas ambientais, 

como, por exemplo, adaptação dos processos produtivos, reuso e reciclagem de 
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materiais, novos procedimentos por parte dos funcionários e outras consideradas 

relevantes.  

 Infelizmente, não se pode pensar que não haverá nenhuma geração de resíduos 

e emissões dos mesmos durante os processos de produção, mas se podem criar 

condições para que elas apresentem o menor índice de presente possível e necessário, 

motivo pelo qual a empresa deve se preocupar continuamente com a otimização dos 

processos, através do reaproveitamento e reciclagem destes resíduos.  Para que seja 

possível implantar um sistema de gestão ambiental que prime por uma produção mais 

limpa, é necessário que todos estejam comprometidos em gerar resultados cada vez 

mais reduzidos de impacto ambiental, e isso só será possível a partir de uma 

conscientização e treinamento adequado para que as mudanças possam ocorrer 

continuamente e com resultados cada vez melhores.  
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9. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

Daniel de Lara 

Engenheiro Agrônomo 

 

 

 

16.1 RESPONSÁVEL PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PRETENDIDA 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

Razão Social: TELXIUS TORRES BRASIL LTDA.  

 

CNPJ: 23.842.855/0001.65 
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ANEXO I 

Certidão Negativa de Débitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29/03/2018 Certidão Negativa de Debitos

http://www2.cachoeiro.es.gov.br:8080/ZimWeb/servlet/ZII?vudTipoDocum=3&vudNoDocum=71275&connection=producao&program=pwud001&template=%28vu

  
 

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES
 Secretaria Municipal de Fazenda 

  
 

Certidão Negativa de Débitos nº 315751
 
 
 
Inscrição do Imóvel: 71275 

 Endereço: RUA JOSE HERMINIO ALTOE, 74 à 78                     JARDIM ITAPEMIRIM 
  

 
Ressalvado o direito da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES cobrar a
qualquer tempo dívidas de sua responsabilidade que venham a ser apuradas, certificamos que até
a presente data não constam débitos registrados no Imóvel acima indicado.

  
 
Certidão emitida às 9:42:27h do dia 29/03/2018 (hora e data de Brasília), via sistema eletrônico
de processamento de dados, em conformidade com o disposto no artigo 151 da Lei Municipal Nº
5.394 de 27 de dezembro de 2002.

  
Certidão válida até 28/05/2018.

  
 
 
 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada via internet através da página:

 http://www.cachoeiro.es.gov.br/fazenda/cnd

Certidão emitida gratuitamente.
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ANEXO II 

REGISTRO DO IMÓVEL 
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ANEXO III 

CONSULTA PRÉVIA 
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ANEXO IV 

PLANTA DE SITUAÇÃO E 

LOCALIZAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO 
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ANEXO V 

VALOR DE MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Rua Randolfo Saturnino de Freitas, nº 42 Santo Antônio – Cachoeiro de Itapemirim – ES 
CEP:29.300-480 – Tel (28) 998857620 

                                         AVALIAÇÃO DE IMÓVEL  
 
 
Ilmo. Sr. Responsável à empresa Telxius 
 
 
 
PREZADO SENHOR: 
 
 
De acordo com a solicitação de V.Sa., apresentamos a conclusão do nosso 
departamento de avaliações, quanto ao valor de comercialização do imóvel, de 
sua  propriedade, situado à Rua José Hermínio Altoé, nº 74-78, bairro Jardim 
Itapemirim Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo  descrito abaixo: 
 
 
Trata-se de um imóvel em área residencial/comercial constituído de um lote 
padrão com 240m² com pequeno declive sentido fundos, sem quais quer bem 
feitorias existentes. 
 
Tomando-se por base as considerações descritas acima e tendo em vista, 
quanto ao terreno, sua localização, formato, dimensões, e condições de 
aproveitamento, características da zona, padrão do logradouro, situação e 
serviços públicos, seu tipo, idade, distribuição das peças e fins de utilização, 
estado geral de topografia, avaliamos o imóvel quanto ao valor de 
comercialização em: 
 
 
R$110.000,00 (cento e dez mil reais) para pagamento à vista. 
 
 
Para pagamento à prazo, nas seguintes condições: a combinar com 
proprietário seguindo uma linha de juros enquadrada de forma justa. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Felipe Silva Bronze - Corretor Imobiliário  CRECI-9282 – F 
 
 
 
Cachoeiro de Itapemirim, 26 de Setembro de 2018 
 

 
 

 



 ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

Estação de Rádio Base para Telefonia Móvel            

Site CJIES 

 

 

Página 42 de 48 

 

 

 

 

ANEXO VI 

PROJETO ARQUITETÔNICO 
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ÁREA TOTAL LOCADA 13m x 20m

Recuos 1.5m

VAGA PARA

VEÍCULOS

CIMENTADO
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16
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01

01

25

08

27

27

16

01

ALAMBRADO - TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12, MALHA QUADRANGULAR 1.3/4", h= 2,00m

02

PORTÃO METÁLICO L=3.00m H=2.00m COM SUPORTES PARA CONCERTINA

03

MURO EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA E QUADROS QDCA/QTM'S

04

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA EM ALVENARIA PARA 03 CONSUMIDORES - CONCESSIONÁRIA ENERGISA

05

ESCORA DE CONCRETO PARA MOURÃO A NO MIN. 5.00m E NO MÁX. 6.00m

06

MOURÃO DE CONCRETO CURVO H=2.80m A NO MIN. 2.50m E NO MÁX. 3.00m

07

LASTRO DE BRITA Nº 1 - COBRIR TODO TERRENO H=0.05m

08

CONCERTINA 400mm EM TODO PERÍMETRO DO SITE INCLUSIVE SOBRE O PORTÃO

10

CAIXA DE PASSAGEM 60 x 60 COM REQUADRO PARA ELÉTRICA - VER DETALHE CIVIL

11

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO 40 x 40 COM REQUADRO - VER DETALHE CIVIL

12

CAIXA DE PASSAGEM 60 x 60 COM REQUADRO PARA FIBRA ÓPTICA - VER DETALHE CIVIL

13

BASE DA TORRE - VER PROJETO DE FUNDAÇÃO PARA DETALHES CONSTRUTIVOS E MEMORIAL

14

TORRE 40m - VER PROJETO DA TORRE PARA DETALHES CONSTRUTIVOS E MEMORIAL

15

ESTEIRAMENTO L=400mm INSTALADA A H=200mm VER DETALHE CIVIL PARA FIXAÇÃO

16

BASE CONCRETO H=200mm PARA FIXAÇÃO DA ESTEIRA

17

BASE DE CONCRETO 2.5m x 1.0m PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOOS

18

EQUIPAMENTOS OPERADORA VIVO A INSTALAR

19

PAREDE DE ALVENARIA H= 2.00m x L=2.50m PARA QDCA VIVO - VER DETALHE CONSTRUTIVO

20

DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE RECUO CONFORME LEGISLAÇÃO LOCAL

21

POÇO DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO - VER DETALHE CONSTRUTIVO

22

PILAR DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DO PORTÃO  E TRAVAMENTO DO MURO PARA ENTRADA DE ENERGIA

LEGENDA

23

QDCA PADRÃO VIVO A INSTALAR

24

RESERVA PARA INSTALAÇÃO DE QDCA/QTM DE OUTRAS OPERADORAS

25

TUBULAÇÃO FGF 2" PARA ENTRADA DE FIBRA ÓPTICA COM BENGALA

26

LUMINÁRIA LED

27

CALÇADA EM CONCRETO ARMADO E JUNTAS DE DILATAÇÃO

NOTAS:

01 - TODAS AS DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO

02 - VERIFICAR IN LOCO A CORRETA LOCAÇÃO DO TERRENO, SE NECESSÁRIO REALIZAR

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA LOCAÇÃO DO MESMO

03 - VERIFICAR AS DOCUMENTAÇÕES/AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DAS

OBRA E DEVERÃO ESTAR COM O RESPONSÁVEL DA OBRA EM CAMPO.

04 - VERIFICAR JUNTO AS CONTRUÇÕES VIZINHAS POSSÍVEIS PROBLEMAS EXISTENTES

DECORRENTES DO TERRENO LOCADO (ESCOAMENTO/EMPOÇAMENTO DE ÁGUA E POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES)

05 - O TERRENO POSSUI PEQUENOS DESNIVEIS E IRREGULARIDADES SENDO NECESSÁRIO

PEQUENOS ATERROS E ADEQUAÇÕES NO BALDRAME PARA CORRETA CONTEÇÃO.

06 - INICIAR AS OBRAS COM A REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E CONSTRUÇÃO DO PADRÃO

DE ENERGIA PARA SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO.

07 - VERIFICAR IN LOCO JUNTO A CONCESSIONÁRIA REGIONAL O PROCEDIMENTO  A SER

ADOTADO PARA ALIMENTAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA  AGRUPADA PARA 03 CONSUMIDORES

08 - VERIFICAR NORMAS/PROCEDIMENTOS EDP PARA OS DETALHES CONSTRUTIVOS E

MATERIAIS HOMOLOGADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PADRÃO.

09 - REALIZAR CALÇAMENTO NA FRENTE DO SITE
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ANEXO VIII 

MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO 

SOLO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 
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Reservatório artificial de 
água 0,0203 0,0000 0,0203
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Área do estudo 0,0222 0,0000 0,0222
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ANEXO VII 

CRONOGRAMA 
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SAR 1

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRA  -  -  -  -  -  - 7
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FIM DE OBRA  -  -  -  -  -  - 7
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ACEITAÇÃO E SITE BOOK
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ANEXO X 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
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ANEXO VIII 

FOTOMONTAGEM 
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