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APRESENTAÇÃO 
 

O desenvolvimento do presente documento, Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV é 

parte integrante da documentação necessária para o processo de regularização da 

Estação de Rádio Base - ERB BR68868 da empresa SBA Torres Brasil Ltda. 
 

A elaboração deste estudo está pautada na Lei Federal nº. 10.257/01 (Estatuto da 

Cidade), que estabelece diretrizes gerais da política urbana e orientado pelo termo de 

referência para elaboração do EIV fornecido pela SEMDURB (Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano), conforme requerimento protocolado sob o nº 21134/2016 e 

processo nº 2719324. 

 

O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV é uma ferramenta de avaliação de impacto 

urbanístico que deverá ser executado de forma a contemplar os efeitos positivos e 
negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população 

residente na área e suas proximidades. 

 

Este estudo permite caracterizar a Estação de Rádio Base (ERB) instalada no município 
de Cachoeiro do Itapemirim/ES.  

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1.1 Contexto do Projeto 

 
As Estações de Rádio Base – ERB’s são estações dispostas de equipamentos que por 
finalidade de funcionar como transmissor e receptor de radiação em radiofrequência, ou 

seja, radiação eletromagnética “não ionizante”. A ANATEL estipula a faixa de frequência 

da operação de ERB’s entre 800 a 2100 MHz, com potência máxima de canal na faixa de 

4,79 W/m2. 

 
As antenas RF são instaladas geralmente na parte superior de estruturas verticais, com 

altura variando de 30,00m a 100,00m; prédios residenciais e comerciais também são 

utilizados para instalações de ERB’s, neste caso as antenas RF ficam instaladas nas áreas 

de maior cota de nível, geralmente na laje e estruturas do topo da caixa d’água. 
 

A grande maioria das antenas de RF 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 3 setores, tem-se uma cobertura em 360º.  Cada ERB atende uma área 

específica e a um determinado número de usuários do sistema por vez. Objetivando o 

acesso da população a rede do serviço de telefonia celular, interligando os aparelhos 

móveis através de dois canais de radiofrequência, um de transmissão e outro de 

recepção, proporcionando a comunicação telefônica. 
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1.2 Identificação do Empreendedor 

 

Nome SBA Torres  

Razão Social SBA Torres Brasil Ltda 

Endereço Av. das Nações Unidas, nº 11.857 - Conjunto 71 – 
Sala – 01 – Bairro: Cidade Monções – São Paulo/SP 

Telefone (11)5086-5000 

CNPJ 16.587.135/0001-35 

Inscrição Estadual A SBA é isenta de Inscrição Estadual, uma vez que é 

desobrigada a recolher ICMS. 

 

1.3 Informações Gerais do Empreendimento 

 

Nome BR68868 

Endereço Rua Manoel Basílio, Nº26 – Bairro Zumbi - 

Cachoeiro de Itapemirim/ES 

Inscrição Imobiliária Matricula n° 35.135 

Área do Terreno 132,13m² 
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1.3.1 Registro do Imóvel  
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1.3.2 Consulta Prévia 
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1.3.3 Objetivo do empreendimento 

Uma Estação Rádio Base ERB é parte integrante de um sistema de telecomunicação. O 
objetivo da implantação de uma ERB é, basicamente, a implantação ou a ampliação 

deste sistema, para garantir a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras e o 

consequente atendimento aos seus Clientes.  

 

1.3.4 Planta de Situação e Localização  
 
A planta situação e localização encontra-se no Anexo I deste estudo.  

 

1.3.9 Valor de mercado do terreno 

 
De acordo com a tipologia da região onde se encontra o terreno, os valores aproximados 

dos imóveis do entorno é de 15.000 (quinze mil reais). Os valores dos terrenos e lotes 

podem variar devido ao tamanho e topografia dos mesmos. 
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1.3.10 CND do Imóvel 
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1.4 Descrição do Empreendimento 

1.4.1 Área de construção / Área Computável / Coeficiente de 

Aproveitamento / Número de Um Previstas / Número de vagas de 
estacionamento / Número de Pavimentos 

 
Área de Construção 17,66m² 

Área Computável 17,66m² 

Coeficiente de Aproveitamento 0,74% 

Nº de Unidades Previstas 01 

Nº de Vagas de Estacionamento O Plano diretor prevê a aplicação 

de uma vaga de estacionamento 

para as áreas menores que 

1000m² e que não estejam 
listadas no seu Anexo XII. 

Entretanto, não foi destinada 

nenhuma área para 

estacionamento, tendo em vista 
que o acesso é para pedestres e a 

área computável é 

consideravelmente pequena para 

tal destinação. Além disso, a ERB 
não necessitará de recursos 

humanos para funcionamento, 

diminuindo a demanda para 

estacionamento.  

Nº de Pavimentos Pavimento único com indicação 

conforme projeto. 
 
1.4.3 Corte Esquemático 

 
O corte esquemático do empreendimento encontra-se no Anexo I deste estudo.  
 
1.4.4 Previsão de dia e horário de funcionamento 

 
Por se tratar de uma ERB (Estação Rádio Base) que oferece a prestação de serviços de 

operadoras aos seus usuários, o funcionamento da ERB se dará aos sete dias da semana, 

24 horas por dia, evitando assim a interrupção na prestação de serviços. 

 
1.4.5 Estimativa da população fixa e flutuante 

 
Cachoeiro de Itapemirim possui uma  população de 211.649 habitantes (IBGE, 2016), 

sendo que um pouco mais de 160.000 habitantes residem na sede, e o restante nos 10 

distritos: Burarama, Conduru, Córrego dos Monos, Coutinho, Gironda, Gruta, Itaoca, 

Pacotuba, São Vicente, e Vargem Grande do Soturno, sendo assim o quinto município 

mais populoso do Espírito Santo, se destacando por ser o município com mais habitantes 
do Sul do estado, além de ser o mais populoso município capixaba fora da Região 

Metropolitana de Vitória.  
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A ERB será implantada no bairro Boa Vista, sua população fixa representa um total de 

1.409 habitantes (CENSO, 2010). A população fixa da ERB será nula, pois para a 
atividade e estudo não é necessário recursos humanos para operação. No entanto, a 

população flutuante durante a construção de ERB corresponde aquela que participa da 

execução da obra. A construção de uma ERB mobiliza desde o projeto, passando pela 

fabricação de equipamentos, estrutura vertical e implantação civil, aproximadamente 100 
pessoas para cada ERB. Este número diz respeito a todas as etapas envolvidas no 

processo, desde as etapas tecnológicas, às etapas de prestações de serviço, por um 

período previsto de 06 meses. Para a construção civil propriamente dita do site, é 

previsto o envolvimento de um engenheiro civil, responsável pela execução da obra e 
uma equipe de 5 profissionais civis para a montagem e instalação da estrutura vertical, é 

previsto uma equipe de 4 (quatro) profissionais; estes serviços são executados em 

momentos distintos, após a finalização da execução civil, é que se dará início a 

montagem da estrutura vertical. Durante a manutenção da ERB, a população flutuante 

ocorre em função do serviço de zeladoria, que ocorre em visitas periodicas, em horário 
comercial, no período entre 8h00min às 18h00min, estes serviços consistem em remoção 

manual de vegetação invasora, limpeza externa dos equipamentos e limpeza do local do 

site. 

 

1.4.4 Volumetria 

 
Em relação a volumetria do empreendimento, e sua interação com a paisagem natural, a 

área locada é de 132,13m², sendo que a torre possui 45m de altura. O impacto de maior 

grau, conforme pode ser observado nos itens posteriores, é o impacto visual do 

empreendimento. Entretanto, tal fator não excede os benefícios a serem adquiridos com 
a operação do empreendimento, tendo em vista a grande necessidade e carência da 

região por serviços de telefonia. 

 

1.4.5 Materiais utilizados 

 
A presente relação de materiais, que compõe este EIV, tem por finalidade estabelecer 
detalhes de acabamento, tipo dos materiais e serviços que foram empregados na 

instalação da ERB.  

 

SOBRE OS EQUIPAMENTOS 

- 03 Armários metálicos  

- Sistema de ventilação forçada dentro dos armários de equipamentos dispensando o uso 

de ar condicionado; 

- Base metálica para instalação dos gabinetes; 

- Esteira horizontal; 

- QDCA (quadro de distribuição de corrente continuo), padrão;  

- Cabeamento de fibra óptica e energia; 

   - Torre metálica H=45 m. 

- Muro em alvenaria com defensa em concertina; 

- 3 antenas de RF 

- 1 antena de MW 

1.5 Equipe Técnica Responsável Pelo Estudo de Impacto de Vizinhança 
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1.5.1 Descrição da equipe técnica 

 
Regina Barbosa Marini  
Arquiteta urbanista / Especialista em Avaliação de Impacto Ambiental - IEC 

Registro Profissional: CAU - A43943 – 6 

 

Joaquim Luiz Canto Caruso 
Engenheiro Civil 

Registro Profissional: RS-109446  

 

1.5.2 Coordenador geral da equipe técnica 

 
Regina Barbosa Marini  
Arquiteta urbanista / Especialista em Avaliação de Impacto Ambiental - IEC 

Registro Profissional: CAU - A43943 - 6 

 

1.5.3 Endereço 

 
Endereço: Rua Castelo de Lisboa, 301 – Castelo – Belo Horizonte / MG 
Telefone/Fax: (31) 3224.1778 

E-mail: regina.marini@ferk.com.br 

 
 
1.5.4 Registro dos componentes técnicos 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:regina.marini@ferk.com.br
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1.5.5 Anotação de Responsabilidade Técnica 
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2. ÁREA DE INLUENCIA DIRETA (AID) 
 

Para a identificação dos impactos gerados pela Estação Rádio Base – ERB BR68868, 

foram analisadas todas as fontes e atividades potencialmente causadoras de impactos: 

positivos ou negativos. Levando em consideração as consequências da implantação e 
operação do empreendimento em relação a sua área de influência (meio socioeconômico, 

físico e biótico).  

2.1. Delimitação das Áreas de Influência  

A delimitação das áreas de influência é fundamental para identificar a população e o 

ambiente a ser contemplado pelo empreendimento, e consequentemente potencializar os 
benefícios e minimizar os impactos.  

Para o estudo em questão, são utilizados os conceitos de: Área de Influência Direta 

(AID), como sendo aquela área onde as relações sociais, econômicas, culturais e os 

aspectos físicos biológicos sofrem os impactos de maneira primária, tendo suas 
características alteradas, ou seja, a uma relação direta de causa e efeito.  

 
Área de Influência Direta (AID) 
 

A Área de Influência Direta (AID) do empreendimento foi considerada aquela inserida na 

área formada por um raio de 500 m, por ser a área que receberá os impactos mais 
significativos. Justifica-se o enfoque especial dado a essas localidades devido à sua 

proximidade com as áreas do empreendimento que as tornam mais susceptíveis de 

sofrerem os possíveis impactos decorrentes do empreendimento, relacionados a riscos e 

incômodos físicos tais como ruídos, emissão de material particulado, aumento de trafego 

de veículos, entre outros. 

 
Fonte: Google Earth, 2017 

Em relação a tipologia da área de influência direta, a área é classificada como urbana e 

está inserida na zona residencial 1. A área que compreende o entorno da ERB possui 

residências com média de 02 pavimentos. Em relação a infraestrutura básica, a região 
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apresenta infraestrutura urbana satisfatória. A região dispõe de rua asfaltada, iluminação 

pública, rede de coletora de esgoto. A região ainda apresenta lotes vagos.  

 

 

 

2.2. Áreas de interesse social 

De acordo com o Plano Diretor de Cachoeiro do Itapemirim, as Zonas de interesse social 

são aquelas destinadas a produção e recuperação de habitações de interesse social 
envolvendo terrenos públicos ou particulares ocupados por habitações de interesse 

social, envolvendo terrenos públicos ou particulares ocupados por habitações subnormais 

ou assentamentos assemelhados e lotes urbanos ou glebas subutilizadas, que exista 

interesse público em se promover a urbanização ou regularização jurídica da posse da 

terra.  

Conforme relatado no item anterior, a ERB foi instalada na ZR 01 (Zona Residencial 01). 

Portanto, a mesma não foi inserida em áreas próximas ou em Zonas Especiais de 

Interesse Social.  
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2.3. Áreas de interesse ambiental e ecológico 

De acordo com o Plano Diretor de Cachoeiro do Itapemirim, as Zonas de interesse 
Ambiental e Ecológico são espaços que devem ser preservados pelo município, uma vez 

que constituem elementos representativos, por seu valor ecológico, cientifico e turístico.  

Conforme relatado no item anterior, a ERB será instalada na ZR 01 (Zona Residencial 

01). Conforme levantamento em campo e zoneamento do município, a ERB não foi 

instalada em áreas de interesse ambiental e/ou ecológico.   

2.4. Existência de equipamentos urbanos públicos/privados de 

educação, saúde e lazer  

A região dispõe de poucos equipamentos públicos de educação, saúde e lazer. A área 

possui 3 unidades de ensino da rede pública, a saber: PE Instituto Educacional de 
Pesquisas, Emeb Governador Eurico Vieira de Resende e E.E.Maria Angélica Marangoni).  

As unidades de saúde são escassas nessa região, dispondo somente de uma clínica 

privada, Saúde e Prazer. As demais unidades de saúde da região e principais pontos de 

utilidade pública não estão localizadas no raio de 500m da ERB. 

Em relação as áreas de lazer, a região não dispõe de grandes variedades, sendo as 

principais opções bares, lanchonetes e restaurantes da região.  

2.5. Estabelecimentos de ensino 

A região delimitada dispõe de 3 estabelecimentos de Ensino, conforme discriminado 

abaixo.  

 
Estabelecimento Endereço 

IPE Institutos de Pesquisas Educacionais Rua Laudelina Louzada n°46, Campo Leopoldina 
– Cachoeiro do Itapemirim/ES 

Emeb Governador Eurico Vieira de Resende 
 

Rua Waldemir Simoes, n 1, Zumbi – Cachoeiro 
do Itapemirim 

E.E.Maria Angélica Marangoni 
 

Rua Waldemir Simoes, s/n,  Zumbi – Cachoeiro 
do Itapemirim 

 

2.6. Templo religioso 

 

Conforme demonstrado no mapa, foram identificados somente dois templos religiosos na 

AID, sendo eles:   

  
Templo Religioso Endereço 

Igreja Metodista Bispo Cesar R. Etelvina Vivalqua, 49 - Nova Brasília 

Cachoeiro de Itapemirim - ES 

 

Igreja Presbiteriana Nova Brasília  Rua Manoel da Costa de Carvalho, 52 - 

Nova Brasília 

Cachoeiro de Itapemirim - ES 
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2.7. Postos de abastecimento de veículos 

 
Não foi identificado, no raio de 500m, nenhum posto de abastecimento de veículos.  

2.8. Depósito de GLP 

 
Não foi identificado, no raio de 500m, nenhum depósito de GLP.  

2.9. Hospitais 

 
Não foi identificado, no raio de 500m, nenhum hospital.  

2.10. Asilos 

 
Não foi identificado, no raio de 500m, nenhum asilo.  

2.11. Centros de encontros comunitários 

 
Não foi identificado, no raio de 500m, nenhum centro comunitário.  

2.12. Parques 

 
Não foi identificado, no raio de 500m, nenhum parque.  

2.13. Praças 

 
Não foi identificado, no raio de 500m, nenhuma praça.  

2.14. Unidades de Lazer 

 
Conforme relatado, a área é desprovida de unidades de lazer, sendo identificados 

somente estabelecimentos como restaurantes, lanchonetes e bares.  

2.15. Centros Culturais 

 
Não foi identificado, no raio de 500m, nenhum centro cultural. 

2.16. Prédios ou Monumentos Históricos 

 
Não foi identificado, no raio de 500m, nenhum prédio ou monumento histórico.  

2.17. Monumentos Artísticos 

 
Não foi identificado, no raio de 500m, nenhum monumento artístico. 

2.18. Unidades de Conservação 

 
Não foi identificado, no raio de 500m, nenhuma unidade de conservação.  
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2.19. Aeroportos 

 
Não foi identificado, no raio de 500m, nenhum aeroporto. 

2.20. Helipontos/Heliportos 

 
Não foi identificado, no raio de 500m, nenhum heliponto/heliporto. 

2.21. Terminais Rodoviários 

 
Não foi identificado, no raio de 500m, nenhum terminal rodoviário.  

2.22. Equipamentos de Infraestrutura Urbana público/privados 

Os equipamentos de infraestrutura disponíveis na AID apresentam deficiência urbana, 

como por exemplo o calçamento irregular, ordenamento e ocupação do solo de forma 

desordenada e inapropriada. O abastecimento de água e esgotamento sanitário no 

município é atendido pela BRK ambiental. O fornecimento de energia elétrica do 

município é realizado pela EDP Energias do Brasil. Não foi identificado no raio de 500m, 

nenhuma linha de transmissão elétrica.  

 

A drenagem das águas pluviais é composta por infiltração natural e algumas áreas com 

equipamentos de drenagem, como bocas de lodo, dissipadores de energia e canaletas. 
Vale lembrar que a topografia da área não favorece a drenagem das águas, pois é 

composta por diversos deflúvios preferenciais que desembocam em pontos específicos da 

área. No que tange as ERBs da área, não existe outra ERB no respectivo raio.   

 

2.23. Atividades não permitidas  

Não foram identificadas nenhuma atividade não permitida no raio de 500m. Tal situação 

é justificada pela inexistência de dados atualizados sobre os empreendimentos do 

município. Muitos imóveis não são identificados e por isso podem apresentar atividades 

que não são permitidas para o uso. Entretanto, através de levantamento em área 
externa e análise do zoneamento da área, não foi identificada nenhuma atividade não 

permitida.  
 

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

3.1 Fases de Planejamento, Implantação e Operação 

 
PLANEJAMENTO 

 
Foram realizados estudos ambientais para identificação de um possível ponto de 

instalação da ERB. Através de todas as variáveis envolvidas e com a base em estudos 

técnicos e de mercado na região, o ponto foi definido pela capacidade apresentada de 

otimizar a cobertura do município, com a qualidade necessária para os clientes e usuários 

diretos e indiretos e exigida pela ANATEL. Com isso, identifica-se os pontos possíveis 
para a instalação de uma ERB leva em consideração um anel de busca de 

aproximadamente 100 metros de raio definidos por critérios de radiofrequência. Esse raio 

pode diminuir de acordo com as características morfológicas (topografia) e urbanísticas 

(conformação da paisagem urbana, existência de prédios, entre outros). 
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IMPLANTAÇÃO 

 
A implantação da ERB não exigiu grandes obras civis, se comparada à construção de uma 

edificação.  

 

O terreno permanece natural, apresentando apenas um lastro de brita para melhor 
infiltração da água de chuva. A torre e os gabinetes metálicos foram instalados em uma 

base de concreto a fim de manter o nivelamento os mesmos. Nos equipamentos existem 

esteiramento para passagem dos cabos até as antenas. 

 
A ligação entre os equipamentos e as antenas foi feita através de cabos de RF 

(radiofrequência). Estes cabos são conduzidos através de esteiramento metálico. 

 

Equipamentos geradores de ruídos 

Não foram adotados grandes equipamentos geradores de ruído.  
 

Equipamentos geradores de efluentes atmosféricos 

Não foram adotados equipamentos emissores de efluentes atmosféricos. 

 
Procedimentos de sondagem e fundações 

A ERB foi instalada em terreno vago. Para a implantação dos equipamentos e torre 

treliçada, foram executados sondagens e projetos de fundação, procedimentos 

necessários para garantir a segurança neste tipo de obra. 
 

Movimentação de terra 

Não foi necessária grande movimentação de terra, os equipamentos foram instalados 

sobre bases de concreto. pois o terreno é levemente inclinado, sendo necessárias as 
bases a fim de manter o nivelamento dos mesmos.   

 

Sistema de Drenagem Pluvial 

A drenagem de água pluvial ocorre de forma natural, através da infiltração e dispersão 

ao longo de todo o terreno. 
 

Durante a construção da ERB foram adotados todos os mecanismos de segurança 

previstos por lei. Sendo seguidas as orientações das normas técnicas ABNT, descritas 

abaixo: 
 

• NBR – 5419 (Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas); 

• NBR – 7678 (Construção Civil); 

• NBR – 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão); 
• NBR – 13536 (Contêineres – Carregamento, movimentação e fixação). 

 

OPERAÇÃO 

 

A ERB encontra-se em operação desde 11/2015, de acordo com licença da Anatel. Após o 
início da operação dos equipamentos, foram adotados ainda mecanismos de segurança já 

previstos, tais como: acesso restrito à ERB às pessoas autorizadas e treinadas; uso de 

equipamentos de segurança pertinentes à atividade e observância aos mecanismos de 

segurança e treinamentos previstos pela ABNT e ANATEL. 
 

DESATIVAÇÃO 

 

A ERB encontra-se dentro dos limites de exposição da Lei n° 11.934/2009, bem como 
atende as demais legislações vigentes, já apresentadas neste estudo. Além disso, a ERB 
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constitui um equipamento de utilidade pública, necessária ao desenvolvimento do 

município, e por consequência não cabe a desativação da ERB que se encontra em 
operação e oferecendo benefícios à população. 

3.2 Etapas de expansão 

 
O empreendimento em questão não prevê etapas de expansão, uma vez que sua 

estrutura é conservada, aumentando somente o número de antenas/operadoras que 

desejam utilizar a estruturas. Vale lembrar que tal fator não potencializa os impactos à 
população, nem mesmo ao ambiente.  

3.3 Tecnologias da Construção 

 
As tecnologias de construção adotadas para instalação da ERB foram realizadas de 

acordo com o Memorial descritivo do projeto apresentado. A construção foi viabilizada 

através de fundações, obras civis, delimitação da área, aterramento, construção de 
muretas para entrada de energia e distribuição de lastro de brita ao longo do terreno.  

 
O telefone celular funciona basicamente de forma semelhante a um telefone 

convencional. A principal diferença é que o Telefone móvel se interliga à rede telefônica 

através de ondas de rádio, permitindo assim sua mobilidade, enquanto o telefone 
convencional faz uso de fios. 

 

Cada região atendida pelo Serviço de Telefonia Móvel é dividida em pequenas áreas, 

chamadas células. Cada célula possui no centro uma ERB (Estação Rádio Base) que 
recebe e emite informações aos telefones móveis que estão em operação naquela célula. 

 

 
Na foto acima as setas amarelas representam as respectivas ERBs no centro da célula de cobertura 
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Conforme o assinante do sistema móvel se desloca de um local para outro, com seu 

aparelho ligado, o sistema automaticamente transfere a sua ligação para a célula 
seguinte, sem que o assinante perceba. 

 

Cada ERB funciona integrada a um conjunto de outras ERB’S interligadas a um Remoto 

Switch Office (RSO) e, por sua vez, interligadas com as centrais telefônicas 
convencionais. Assim é definido um sistema de telefonia, onde os componentes são 

interdependentes. 

 
 

Sistema de Telefonia 

 

Deste modo é possível chamar, através de um telefone móvel, qualquer telefone no 
Brasil ou no Exterior, seja telefone convencional ou celular. 

 

Componentes do sistema 
 

Uma rede de telefonia móvel é composta por várias entidades com funções e interfaces 

específicas. A única forma de prestação deste tipo de serviço é através da instalação de 

antenas de baixa potência, distribuídas em pontos estratégicos da cidade, onde se 

encontram as pessoas que vão utilizar o serviço. Esta técnica é utilizada em todas as 
cidades do mundo, seja nos Estados Unidos, Europa, Ásia ou no Brasil. 

 

 

Estação Móvel 

 

A Estação Móvel é composta pelo aparelho utilizado 
pelo usuário – o telefone. 

Funciona como um transmissor acoplado a um receptor 

de sinais de radiofrequência e vice-versa. 

Estes sinais são enviados para a ERB mais próxima. 
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Estação Rádio Base – ERB 

 
É na estação onde fica o conjunto de equipamentos 

que interligam o usuário a central de telefonia. Ou 

seja, o sinal de radiofrequência é enviado pelo telefone 

celular para ERB mais próxima e esta, através de seus 
equipamentos, envia os sinais para outra ERB ou à 

central, para que seja encaminhado ao telefone de 

destino, seja ele móvel ou fixo, na mesma localidade 

ou em outra. A ERB fornece a interface entre a Remoto 
Switch Office (RSO) e as estações móveis, ela 

estabelece o enlace radioelétrico com o terminal móvel 

dentro da área de cobertura de uma célula. 

 

As ERB’s são compostas por: 

 
° Antenas: Atuam na transmissão e recepção de sinais, e convertem a informação na 

forma de tensão e corrente para ondas de rádio e vice-versa. 

 

° Gabinetes ou Container de equipamentos: Local protegido onde se encontra todos 
os equipamentos da Estação Rádio Base. 

 

Existem dois tipos de implantação de Estações Rádio Base. As estações chamadas de 

GREENFIELD são implantadas sobre um terreno, utilizando-se estruturas verticais como 
torres ou postes metálicos de alturas variáveis para a instalação das antenas de 

transmissão e recepção. Já as implantações do tipo ROOFTOP são realizadas sobre uma 

edificação existente, utilizando-a como estrutura vertical para a instalação das antenas 

de transmissão e recepção. Os equipamentos podem ser instalados na cobertura ou 
alojados em um cômodo existente. Neste caso as antenas podem ser instaladas nas 

fachadas ou na cobertura da edificação. 

 

Exemplo de Estação Rádio Base do tipo 
ROOF TOP 

 
Exemplo de Estação Rádio Base do tipo 

GREEN FIELD 
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Central de comutação celular – RSO 

 
A central de comutação celular (Remote Switching Office – RSO) é a entidade MAP 

responsável pela função de comutação das estações móvel (Mobile Station – MS) 

localizadas na área geográfica sob o seu controle. 

A principal diferença entre a RSO e uma central da Rede Telefônica Pública Comutada 
(RTPC) é que a RSO precisa administrar o impacto da alocação de recursos de rádio 

frequência (RF), as características do assistente móvel é executar, como, por exemplo, 

os seguintes procedimentos:  

• Atualização de registro; 
• Handover. 

3.4 Gestão do empreendimento 

 
A SBA Communications Corporation (SBA) é proprietária e operadora independente líder 

de mercado para infraestrutura de comunicações sem fio pelas Américas do Norte, 

Central e do Sul. Fundada em 1989 e com sede em Boca Raton, Flórida, a SBA está 
listada na NASDAQ pelo acrônimo SBAC.  

 

Ao “Construir uma rede sem fio melhor”, a SBA gera receita a partir de dois negócios 

primários: locação de estações e serviços de desenvolvimento de estações. 

 
A SBA é altamente valorizada por provedores de serviços de rede sem fio, tanto nos 

Estados Unidos quanto internacionalmente. Desenvolvem desenvolvemos unidades de 

comunicação para provedores de serviços de rede sem fio há mais de 20 anos, atuando 

na operação de unidades de torres há mais de 10 anos, oferecendo aos clientes do setor 
de redes sem fio recursos, escala e experiência de gerenciamento profundos.  

 

As equipes de operações e serviços possuem longa experiência no setor e interagem de 

perto com nossos clientes do setor de redes sem fio para fornecer experiência e serviços 
durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento do local e da torre. Clique no link para o 

vídeo e assista a um filme exclusivo que mostra o decorrer do processo de construção de 

uma torre da SBA. 

 
Razão Social: SBA Torres Brasil Ltda  
Endereço: Av. das Nações Unidas, nº 11.857 - Conjunto 71 – Sala – 01 – Bairro: Cidade 

Monções – São Paulo/SP 

Responsabilidades: Locação do imóvel e execução das obras de infraestrutura 

3.5 Mobilização de mão de obra 

 
A execução deste empreendimento dentre outros da SBA eleva substancialmente o nível 
de empregos ofertados pela Empresa.  

 

A construção de uma ERB mobiliza desde o projeto, passando pela fabricação de 

equipamentos, estrutura vertical e implantação civil, aproximadamente 100 pessoas para 

cada ERB. Levando em consideração que a média de pessoas por família no Brasil é de 
3,1 o empreendimento beneficiará indiretamente, quase 210 indivíduos durante sua 

execução, dado que este número diz respeito a todas as etapas envolvidas no processo, 

desde as etapas tecnológicas, às etapas de prestações de serviço, por um período 

previsto de 06 meses. Para a construção civil propriamente dita do site, é previsto o 
envolvimento de um engenheiro civil, responsável pela execução da obra e uma equipe 

de 5 profissionais civis para a montagem e instalação da estrutura vertical, é previsto 
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uma equipe de 4 (quatro) profissionais; estes serviços são executados em momentos 

distintos, após a finalização da execução civil, é que se dá início a montagem da 
estrutura vertical.  

 

Após entrar em operação, a ERB necessitará de manutenção prevendo-se equipes de 

manutenção, implementação e zeladoria, para este processo.  
 

Além disso, uma rede cada vez mais diversificada de produtos e serviços – responsáveis 

pela criação de empregos diretos e indiretos nos setores comercial, industrial e de 

serviços, tanto do município de Cachoeiro de Itapemirim quanto em outras localidades – 
depende diretamente da construção de novas ERB’s. 

3.6 Logística de Transporte e abastecimento nas etapas de 

implantação 

 

Considerando que a ERB já se encontra instalada, a logística de transporte adotada não 

foi significativa, nem mesmo causou alterações a região. Além disso, o abastecimento de 
veículos de materiais não teve alta demanda, em função do porte do empreendimento, 

que pode ser considerado bem menor que outras construções. O transporte utilizado se 

restringiu a veículos de carga para entrega de materiais dos fornecedores.  

3.7 Logística de Transporte na fase de funcionamento 

 
Após a instalação, a ERB necessita apenas de manutenção, prevendo-se equipes de 

manutenção, implementação e zeladoria, para este processo. O serviço de zeladoria é 

realizado em visitas periódicas, em horário comercial, no período entre 8h00min às 

18h00min, estes serviços consistem em remoção manual de vegetação invasora, limpeza 
externa dos equipamentos e limpeza do local do site. O transporte utilizado se restringe a 

veículos automotivos, uma vez que não se faz necessário o carregamento de materiais de 

grande porte para realização da manutenção.  

3.8 Logística de funcionamento do empreendimento 

Há um monitoramento remoto realizado pela Central de Operações, que conectada à 
Estação monitora o funcionamento dos equipamentos, onde são reportados “alarmes” 

com informações como: porta do equipamento (armário ou contêiner) aberta, 

superaquecimento do equipamento, falta de energia elétrica, descarga da bateria de 

energia de backup, mau funcionamento do retificador de conversão de energia, ou seja, 

itens que são importantes para o funcionamento e segurança do local da Estação. 

É realizado também monitoramentos pelos técnicos quando são acionados estes alarmes. 

Eles se deslocam ao local da Estação e verificam a causa da ocorrência, realizando todos 

os testes necessários em todos os equipamentos para retificar qualquer dano, realizando 

as correções necessárias. 

Monitoramentos dos dispositivos contra descargas atmosféricas (SPDA’s) 
 
Os dispositivos de descargas atmosféricas, para-raios, malha de aterramento, hastes de 

aterramento, etc, são monitorados constantemente todas as vezes que os técnicos se 
deslocam a Estação para atender qualquer ocorrência, ou fazer os upgrades e 

modificações necessárias nos equipamentos. De forma periódica são monitorados de 06 

em 06 meses nas manutenções preventivas realizadas em toda a Estação. É de grande 

importância, haja vista que qualquer anomalia no sistema de descarga atmosférica pode 
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causar grandes prejuízos materiais com a danificação de equipamentos que possuem 

valor elevado, além da Responsabilidade Civil sobre qualquer dano causado a terceiros. 

 
Monitoramento das Emissões Eletromagnéticas. 

A Lei Nº 11.934, de 5 de maio de 2009,  estabelece limites à exposição humana a 

campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, associados ao funcionamento de 
estações transmissoras de radiocomunicação, de terminais de usuário e de sistemas de 

energia elétrica nas faixas de frequências até 300 GHz (trezentos giga-hertz), visando a 

garantir a proteção da saúde e do meio ambiente. O artigo 5º da referida Lei refere-se 

especificamente às estações transmissoras de radiocomunicação, manifestando a 

necessidade de atendimento aos limites estabelecidos pelo órgão regulador federal, no 

caso, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). 

Neste sentido, o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações aprovou o 

Regulamento sobre Limitação da Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e 

Eletromagnéticos na Faixa de Radiofrequências entre 9kHz e 300 GHz. 

Cabe ao órgão regulador federal de telecomunicações executar medições de 

conformidade para demonstrar o atendimento aos limites de exposição. Conforme Art. 

13. da Lei Nº 11.934, as prestadoras de serviços que utilizem estações transmissoras de 

radiocomunicação deverão, em intervalos máximos de 5 (cinco) anos, realizar medições 
dos níveis de campo elétrico, magnético e eletromagnético de radiofrequência, 

provenientes de todas as suas estações transmissoras de radiocomunicação. 

Os limites para garantir a proteção da saúde e do meio ambiente em todo o território 

brasileiro são estabelecidos pela ANATEL baseados nos valores considerados pela OMS 
(Organização Mundial da Saúde) como seguros para a exposição humana. Como regra 

geral a ANATEL estabeleceu como valores máximos o nível de 50 vezes menor do que 

aquele estabelecido pela OMS. Desta forma há uma grande margem de segurança. 

Como os níveis são monitorados periodicamente, e caso haja por algum motivo uma 

variação acima do que foi configurado para o equipamento, é feita imediata correção, 
mesmo que ainda esteja dentro dos limites seguros, pois estando acima do que foi 

configurado para a estação pode haver interferência em outros meios de comunicação 

que utilizem faixas de frequência próximas ou iguais. 

Periodicidade das Manutenções Preventivas  

A manutenção preventiva é feita semestralmente, onde são avaliados todos os 

equipamentos, estruturas de apoio a cabos, estrutura vertical de apoio a antenas (torre 

ou poste) instalações elétricas e de fibra óptica, ou seja, todo e qualquer componente da 

Estação.  

São verificados o estado físico de cada item, realizados testes de desempenho e 

realizadas as trocas dos componentes defeituosos os que estão em vias de possivelmente 

apresentar defeito. 

3.9 Alternativas locacionais 

Buscando alternativas locacionais favoráveis ao empreendimento e ao meio ambiente, 
foram analisadas outras áreas distintas da atual, a fim de verificar a viabilidade técnica e 

ambiental do local. Para cada área analisada, foram observados os seguintes itens, 

Altimetria; Atendimento a legislação municipal; Atendimento a legislação Federal; 

Necessidade de abertura de acesso, Necessidade de remoção de vegetação e existências 
de cavidades naturais subterrâneas. Observados todos os parâmetros foi constatado 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.934-2009?OpenDocument
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como melhor local para implantação da ERB o lote localizado a rua Manoel Basílio, Nº26 

no Bairro Zumbi. 

3.10 Informações Gerais 

3.10.1 Tipo de atividades a serem desenvolvidas (primarias e 

secundarias) 

A atividade desenvolvida pela empresa está relacionada exclusivamente com a atividade 

de Estação de Telecomunicações (telefonia, rádio, TV e etc.). Abaixo, segue relação de 
atividades principais e secundárias de acordo com o CNPJ da empresa responsável pela 

instalação da ERB. 

Atividades Primárias 

Corretagem no aluguel de imóveis 
 

A SBA é empresa de infra estrutura proprietária de torres, que aluga ara operadora que 

tenham interesse em melhoria de cobertura na região.   

 
Atividades Secundárias 
Para este empreendimento não há atividades secundárias. A SBA é proprietária da torre, 

que irá aluga-la exclusivamente para operadoras de telefonia celular.  

 

3.10.2 Público Alvo 

 
O público alvo do empreendimento em estudo são os usuários das operadoras instaladas 

na ERB, bem como as demais que desejam obter melhoria de sinal.  

 

3.10.3 Faixa de renda 

 
De acordo com dados do IBGE, o município possui grande parte da população com faixa 

de renda até 1,5 salários mínimos. 
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3.10.4 Faixa etária 
 
O empreendimento deseja atingir todas as faixas etárias da região de forma direta e 

indireta, a fim de que toda a população adjacente seja beneficiada com os serviços.  

 
De acordo com dados da População Net, o bairro Zumbi é composto pelo percentual para 

cada faixa etária, conforme ilustrado no gráfico abaixo:  
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3.10.5 Faixa de abrangência 
 
A faixa de abrangência das antenas de telefonia celular abrangem aproximadamente um 

raio de 100m, podendo variar de acordo com os modelos e equipamentos utilizados.  

 

3.10.6 Projetos relacionados ao empreendimento 

 
Não existem projetos relacionados a ERB em estudo.  

 

3.10.7 Porte do empreendimento 

 
As estações de telecomunicação são classificadas, de acordo com o Decreto n° 
26.082/2016 que estabelece os procedimentos gerais para licenciamento ambiental 

municipal como de médio potencial poluidor. Quando ao porte do empreendimento, o 

mesmo pode ser considerado de médio porte.  

3.11 Justificativa  

3.11.1 Importância do contexto socioeconômico 

 
O objetivo do empreendimento foi de ampliar a área de cobertura e melhorar a qualidade 

do sinal de telefonia oferecido pelas operadoras, permitindo que mais pessoas sejam 

atendidas pelos serviços. O telefone celular não é apenas um objeto pessoal, ou de lazer, 

mas fundamentalmente uma ferramenta de trabalho, que propicia conforto e segurança a 

seus usuários. 
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A implantação e operação da ERB foram fundamentais para o funcionamento do sistema 

de telefonia móvel na região, sobretudo para os usuários corporativos. É importante 
ressaltar que a não existência do empreendimento limitaria a prestação do serviço, já 

incorporado à rotina da sociedade, se opondo a demanda crescente por meios de 

comunicação móveis. O sistema funciona interligado e cada local é escolhido 

minuciosamente levando-se em conta tanto os fatores técnicos quanto os legais. 
A inexistência do empreendimento traria reflexos socioeconômicos negativos para toda a 

região, privando a comunidade – tanto os moradores, quanto os que transitam pela 

região - de uma melhoria no serviço de telefonia local. 

 

3.11.2 Relação do empreendimento com Planos/programas e atividades 

governamentais e iniciativa privada 

 
O empreendimento não possui relação com planos/programas e atividades 

governamentais. O empreendimento trata-se de um plano de inciativa privada para 

melhorar a cobertura de telefonia celular no município de Cachoeiro do Itapemirim. 

 
3.11.2 Breve caracterização da análise geomorfologia e dos elementos 

naturais componentes da paisagem  
 
O município de Cachoeiro de Itapemirim está situado em área com solos de baixa e 

média fertilidade, com topografia predominantemente ondulada e acidentada. 

O município está situado no sul do estado, às margens do rio Itapemirim, ocupando uma 

área de 892,9 km². A sua sede localiza-se a 20º50'56" de latitude sul e 41º06'46" de 
longitude oeste, a uma altitude média de 35 metros, sendo o bairro de menor altitude 

Centro – 25 metros - e o de maior altitude Condomínio Residencial Montanha - 210 

metros.  

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim situa-se na zona fisiográfica Serrana do Sul, às 
margens do rio Itapemirim, no ponto em que este deixa o planalto cristalino - onde 

forma corredeiras ("cachoeiros", "cachões") - e entra na planície litorânea. Entre os 

vários picos das redondezas sobressaem o do Itabira (700m) e os do Frade (470m) e da 

Freira. Esses picos fazem parte da frente escarpada e contínua de serras, que, 
constituídas por uma série de cabeços e pontões, se alinham na fachada costeira do sul 

do estado 

 
O local de instalação da ERB possui terrenos irregulares caracterizado por grande 

incidência de morros e encostas.  
 

Por se tratar de uma área amplamente modificada pelo homem, a vegetação não se 

encontra em sua forma natural, apresentando somente vegetação rasteira e plantações 

de eucalipto, compondo a paisagem natural da região. 

 

3.11.3 Elaboração de cenas visuais internas e externas, com inserção do 

empreendimento  

 
Considerando que o empreendimento já se encontra instalado, abaixo são apresentados 

s cenas visuais internas e externas do empreendimento.  
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4. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

4.1 Do Uso e Ocupação do Solo 

 
4.1.1 Qualidade das vias de circulação 

 
Em relação a tipologia da área de influência direta, a área é classificada como área 
urbana. A área que compreende o entorno da ERB é predominantemente residencial. O 

acesso a ERB se dá pelas ruas Sargento Valdemir Simões e Rua Otacílio da Silva Santos, 

ambas possuem asfaltamento em bom estado de conservação, mas é deficiente em 

calçadas para circulação de pedestres, forçando-os assim a caminhar pelo asfalto, 
criando conflitos com veículos que trafegam no local. 
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4.1.2 Caracterização e mapeamento das atividades quanto ao uso, porte 
e potencial de impacto 

 
Cachoeiro de Itapemirim é o principal centro econômico do sul do Espírito Santo, o 

município é o segundo pólo mais importante do estado, depois da conurbação de Vitória, 

a capital. 
 

O comércio de Cachoeiro de Itapemirim, é bem extenso, compreendido por comércios e 

empresas de pequeno porte que não apresentam nenhum ou baixo potencial de impacto 

poluidor. 

 
Contudo, 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. 

 

O setor mineral é considerado um dos principais causadores de degradação ambiental, 
principalmente em função de alterações na fisiografia (remoção do solo, supressão da 

vegetação, deposição de rejeitos), efeitos na qualidade e quantidade dos recursos 

hídricos (aumento de turbidez, assoreamento de rios, contaminação), emissão de 

particulados, ruído e etc. (BRUM, 2000). 
 

A lavra e beneficiamento das rochas ornamentais provoca a geração expressiva de 

rejeitos, causadores de profundo impacto ambiental principalmente no solo e nos 

recursos hídricos. (LANGSCH; CARISSO; PEITER, 2009). 
 

A área de influência da ERB é adensada, predominantemente residencial. Por ser uma 

área ocupada, os impactos atribuídos as atividades exercidas na região são pouso 

siginificativoas. Vale lembrar que toda atividade causa impactos ambientais, sociais e 
econômicos, mas a gestão dessas atividades é o ponto principal para identificação do seu 

potencial poluidor. Além disso, é necessário que sejam analisadas as fases de cada 
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atividade e respectiva administração. A região é composta, principalmente por unidades 

residenciais, comércios e prestação de serviços.   
 

O mapeamento das atividades é apresentado no anexo II deste estudo.  

 
4.1.3 Caracterização ambiental, social, econômica e cultural da  

vizinhança afetada 

 
Ambiental 
 
Por se tratar de uma área amplamente modificada pelo homem, a vegetação não se 

encontra em sua forma natural, apresentando somente vegetação rasteira, alguns 

arbustos e plantações de eucalipto. Não houve, em nenhuma das fases do 

empreendimento, alterações ambientais significativas na área.  

 
Social 

 
A população residente na área de influência da ERB pode ser classificada como famílias 

de classe média-baixa, levando em conta o tipo de terreno e construções ao entorno da 
ERB. Durante a fase de instalação da ERB, os aspectos sociais não sofreram impactos 

significativos. Entretanto, na fase de operação, toda a população foi beneficiada com a 

melhoria dos serviços de telecomunicações.   

 

Econômica 

 
A economia de Cachoeiro de Itapemirim, gira em torno de comércios e empresas de 

pequeno porte que empregam por volta de 10 a 30 funcionários. 

 

Contudo, 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. 
 

A ERB forneceu a melhoria da cobertura de sinal na região, e por isso, impactou 

significativamente e de forma positiva os aspectos econômicos da região, tendo em vista 

que proporciona a melhor comunicação e realização de serviços e atividades econômicas.  

 
Cultural 

 
No município, promovem anualmente muitos eventos com artistas locais e nacionais. 

Muitos eventos são promovidos por empresas particulares e pela própria prefeitura. 

Todos os anos acontece também, a Feira do Mármore e Granito no parque de Exposições 
Carlos Caiado Barbosa, que atrai espectadores de diversos países. No ramo mineral, o 

mármore e o granito influenciam diretamente a cultura e economia local e nacional. 

Apesar de ser condicionado por acesso restrito, o evento organizado por empreendedores 

privados e, pela prefeitura municipal, a Feira do Mármore e Granito atrai muitos olhares, 
principalmente por parte juventude empreendedora. A ERB não causou efeitos 

significativos em nenhuma das fases para os impactos culturais da região. Pelo contrário, 

auxiliou no fornecimento de informações culturais, abrangendo ainda mais as populações 

alvo de projetos e programas. 
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4.1.4 Pesquisa junto a população da Área de Influência Direta 

 
Foi realizada nos dias 03 e 04/05/2018, através de pesquisa de percepção 
socioambiental, um levantamento das características do local. A metodologia utilizada 

embasou-se em amostragem simples, modalidade qualitativa. Foram entrevistados 120 

moradores da área de influência direta (500m), população fixa e flutuante. Os 

questionários encontram-se no Anexo III deste estudo. 
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Como pode ser observado nos gráficos acima, a população é satisfeita com o saneamento 

da região, visto que Cachoeiro de Itapemirim, tem 98,15% do seu esgoto tratado e é 

referência para os demais municípios.  

 
Além disso, pouco mais da metade dos entrevistados estão satisfeitos com a educação e 

serviços de comércio, tendo em vista a alta disponibilidade de escolas e serviços 

oferecidos nos bairros. Os serviços de telefonia também atendem grande parte dos 

moradores, mas uma outra parcela encontra-se insatisfeita ou apresentam necessidades 
de melhorias.  

 

Em relação a saúde e segurança da região, os entrevistados apresentaram deficiências 

que comprometem a qualidade de vida da população. A inexistência de serviços que 

garantam a segurança da região foi uma das principais reclamações, bem como a falta 
de equipamentos de saúde que garantam o atendimento eficiente nos postos de saúde. 

4.2 Da vivência e apropriações nos espaços 

4.2.1 Avaliação da circulação de pedestres 

 
O entorno do local de instalação da ERB é palco de grande circulação de pedestres, como 
moradores da localidade e alunos da escola próxima a ERB. As ruas apresentam declive 

pouco acentuado, a circulação de pedestres é feita pelo asfalto devido à falta de calçadas 

para a circulação dos mesmos. 
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O mapa com as áreas de acúmulo de pedestres encontra-se no anexo X desse 

estudo.  
 

4.2.2 Pontos de Concentração de pedestres 

 
Há cerca de 100m da ERB existe a “Escola Estadual Maria Angélica M. Sant’Ana” onde há 

grande circulação de pedestres em horários determinados. Dentro do bairro a maior 

parte da circulação de pedestres se dá pelos moradores que buscam locais de partidas de 
ônibus para outras localidades do município. 

 

  
 
O mapeamento com os pontos de concentração de pedestres encontra-se no anexo X 
deste estudo.  

 
4.2.3 Presença de comércio informal 

 
No raio de 500m em relação a ERB foram identificados diversos comércios informais, 

especialmente nas áreas com maior aglomeração de pessoas. As principais regiões com 
comércio informal estão concentradas da Av. Aristides Campos e Rua Linha vermelha 

Felix Cheim. O comércio informal é composto por vendas de hortifrúti, bebidas e demais 

formas de consumo. 

 
4.2.4 Linhas de interesse e desenvolvimento 

 
As linhas de interesse e desenvolvimento da ERB compõem toda a área e influência 
direta, incluindo, principalmente os comerciantes, empresários, escolas e todos aqueles 
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que poderão ser beneficiados com a ERB e consequentemente desenvolver mais serviços 

e capital.  

 
 
4.2.5 Equipamentos geradores de circulação de pedestres 
 

A cerca de 100m da ERB existe a “Escola Estadual Maria Angélica M. Sant’Ana” que gera 

grande circulação de pedestres em determinados horários.  

 
4.2.6 Manifestações culturais 
 

Cachoeiro de Itapemirim conta com várias manifestações culturais como o carnaval, 

Festa do Cacheiro, Feira da Bondade, entre outras, possui também o Teatro Municipal 

Rubem Braga que é palco de eventos culturais durante todo o ano. 

 
Na área de influência da ERB e através da pesquisa de percepção socioambiental, não foi 

identificado nenhuma manifestação cultural presente na região.  

 
4.2.7 Atividades econômicas desenvolvidas nos espaços públicos 

 
A Área é composta por atividades econômicas variadas, composta especialmente por 

comércios, prestação de serviços e atividades locais e pontuais. As atividades são 

concentradas nas áreas centrais do município, em ruas e avenidas de grande circulação.  

4.3 Localização Geográfica 

 
Nome da ERB BR68868 

Latitude -20.851160° 

Longitude -41.125977° 

Endereço Rua Manoel Basílio, Nº26 – Bairro Zumbi - Cachoeiro do 

Itapemirim/ES 

Breve descritivo Neste empreendimento a empresa SBA é a proprietária e responsável 

por toda a infraestrutura, que pode receber operadoras que tenham 

necessidade de melhoria da cobertura nesta região.  
 

Trata-se de ERB do tipo Green Field, instalada em um terreno 

localizado em área urbana, que recebeu os equipamentos e uma Torre 

metálica de 45,00 metros de altura.  
 

Posição em relação ao Município de Cachoeiro do Itapemirim 

O mapa do município em relação a posição geográfica do município encontra-se no Anexo 

IV deste estudo. 

Principais eixos de acesso  

O mapa do município em relação aos eixos de acesso do município encontra-se no Anexo 

V deste estudo. 

Posição em relação a bacia hidrográfica  

O mapa do município em relação a posição geográfica do município encontra-se no Anexo 

VI deste estudo. 
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4.4 Estudos sobre a paisagem 

 

Breve caracterização e análise do conjunto edificado e da paisagem constituída por este 

no perímetro da AID. 

 
O impacto visual de uma Estação Rádio Base - ERB é ocasionado principalmente pela 
estrutura vertical utilizada para sustentação das antenas de transmissão e recepção. A 

visualização da mesma dependente fundamentalmente das características de cada 

região. Parâmetros como topografia, tipologia das edificações, entre outros acabam por 

determinar o impacto visual que é gerado. As características técnicas da ERB, 
principalmente a estrutura de sustentação, influencia diretamente no nível de impacto 

gerado.  

 

A caracterização do conjunto da paisagem da região é limitada e apresenta precariedade, 
com edificações de baixo padrão construtivo e áreas sem infraestrutura básica eficiente.  

Considerando as características das edificações da área, onde a predominância de 

tipologia se dá por edificações de até 2 pavimentos e áreas ainda não ocupadas, a 

estrutura tem destaque na paisagem local. 
 
Breve caracterização e análise da geomorfologia e dos elementos naturais componentes 

da paisagem dentro da AID. 

 
O município de Cachoeiro de Itapemirim está situado em área com solos de baixa e 

média fertilidade, com topografia predominantemente ondulada e acidentada. 
O município está situado no sul do estado, às margens do rio Itapemirim, ocupando uma 

área de 892,9 km². A sua sede localiza-se a 20º50'56" de latitude sul e 41º06'46" de 

longitude oeste, a uma altitude média de 35 metros, sendo o bairro de menor altitude 

Centro – 25 metros - e o de maior altitude Condomínio Residencial Montanha - 210 
metros.  

 

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim situa-se na zona fisiográfica Serrana do Sul, às 

margens do rio Itapemirim, no ponto em que este deixa o planalto cristalino - onde 
forma corredeiras ("cachoeiros", "cachões") - e entra na planície litorânea. Entre os 

vários picos das redondezas sobressaem o do Itabira (700m) e os do Frade (470m) e da 

Freira. Esses picos fazem parte da frente escarpada e contínua de serras, que, 

constituídas por uma série de cabeços e pontões, se alinham na fachada costeira do sul 

do estado 

 
O local de instalação da ERB possui terrenos irregulares caracterizado por grande 

incidência de morros e encostas. Por se tratar de uma área amplamente modificada pelo 

homem, a vegetação não se encontra em sua forma natural, apresentando somente 
vegetação rasteira e plantações de eucalipto, compondo a paisagem natural da região. 

 

Elaboração de cenas visuais internas e externas, com a inserção do empreendimento; 

abrangendo diversas escalas de proximidade, desde a AID até o limite da unidade 
geográfica identificada na prévia caracterização. 

 
Considerando que o empreendimento já se encontra instalado, abaixo são apresentados 

s cenas visuais internas e externas do empreendimento.  
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4.5 Estudos do sombreamento no entorno 

 
Elaboração de gráficos de insolação 

 
A ERB é uma estrutura vertical delgada com altura útil de 45m e 3,47m de largura. Os 
equipamentos de solo (gabinetes/bastidores) possuem altura de 1,36m e largura de 

0,51m, sua localização (conforme planta baixa) é centralizada no lote. Portanto a sombra 

formada pela estrutura vertical é irrelevante. Com relação à Ventilação, as edificações 

vizinhas não sofrerão nenhum tipo de impacto, pois não formou nenhum tipo de barreira. 
 
Estudo de sombreamento sobre o entorno 

 
Com relação à Ventilação, as edificações vizinhas não sofreram nenhum tipo de impacto, 

pois não houve formação de barreira. Considerando este impacto como desconsiderável 

em função da tipologia do empreendimento, não é necessário a elaboração de gráficos de 
insolação, nem mesmo estudo de sombreamento.   
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5. INFRAESTRUTURA DA AID DO EMPREENDIMENTO 
 

5.1 Sistema viário de transporte 

 
O sistema de transporte viário da região não será afetado, por se tratar de uma estação 

rádio base, a demanda de pessoas que vão acessar o empreendimento é baixa, e em 

períodos definidos.  

5.2  Caracterização física e operacional das vias de acesso à 

região e ao terreno  

 
Pontos de parada de transporte coletivo e taxi 

Não foram identificados pontos de parada de transporte coletivo, nem mesmo de taxi.   

 
Localização das áreas de estacionamento 

Na área de influência do empreendimento, não foi identificada áreas especificas 

destinadas a estacionamento. As áreas de estacionamento na região são limitadas aos 

estacionamentos de estabelecimentos e vagas legalmente atribuídas as principais vias de 

circulação.  
 

Acesso de veículos 

Os acessos de veículos vão ocorrer por todas as extensões viárias existentes. As 

principais vias de acesso a ERB são: Av. Aristides Campos e Rua Linha Vermelha Feliz 
Chalim.  

 

Áreas de cargas e descarga 

As áreas destinadas a carga e descarga encontram-se nos diversos galpões existentes no 
entorno. Além disso, os próprios estabelecimentos comerciais apresentam áreas próprias 

para tal função. Considerando que a ERB não demanda alta movimentação de veículos, 

não foi necessária área especifica para carga e descarga, que ocorreram somente na fase 

de instalação da ERB.   

 
Telefones públicos 

Não foram identificados telefones públicos na AID.   

 

Hidrantes 
Não foram identificados hidrantes na AID. Vale lembrar que possivelmente existem 

hidrantes no interior de estabelecimentos particulares.   

 

Caixas eletrônicos e bancos 
Não foram identificados bancos, nem mesmo caixas eletrônicos na AID. 

 

Bancas de revistas 

Não foram identificadas bancas de revista na AID.  
 

Arborização Pública 

A AID não apresenta áreas arborizadas, sendo representada por áreas verdes, cuja 

vegetação original encontra-se descaracterizada. A arborização urbana é também pouco 

representativa, com árvores isoladas, com grande parte de espécies invasoras e exóticas.  
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Gestão do tráfego 

A secretaria de Segurança e Trânsito (SEMSET) é responsável pela gerência de Tráfego, 

Fiscalização e Operação do Trânsito, Análise e Processamento de Autos de Infração e 

também de Educação no Trânsito, contribuindo para todos os aspectos relacionados a 
mobilidade.   

 

Sinalização 

A sinalização da AID é mais expressiva nas vias de maior acesso e ligação intermunicipal, 

como por exemplo na Av. Aristides Campos. As vias de acesso local apresentam 
sinalizações locais, com indicação de comércios, lojas e serviços. 

 

5.3  Análise da capacidade viária e determinação do nível de 

serviço atual 

A avaliação da capacidade viária e avaliação dos níveis atuais de serviços não são 
necessários, tendo em vista que o empreendimento não aumentará a demanda de 

serviços nas intercessões de entorno.  

5.4 Determinação do trafego gerado e distribuição modal e 

definição do nível de serviço futuro 

A avaliação da capacidade viária e avaliação dos níveis atuais de serviços não são 

necessários, tendo em vista que o empreendimento não aumentará a demanda de 
serviços nas intercessões de entorno. A ERB não irá ser determinante no trafego gerado 

e futuro. 

5.5   Dimensionamento da área de acumulação necessária para os 

veículos que acessam o empreendimento 

A avaliação da capacidade viária e avaliação dos níveis atuais de serviços não são 

necessários, tendo em vista que o empreendimento não aumentará a demanda de 
serviços nas intercessões de entorno. A ERB não irá causar acumulação de trafego, pois 

não irá aumentar o nível de demanda ao acesso no local. As visitas para manutenção da 

área serão esporádicas e em horários determinados, sem necessidade de vários veículos 

que se acumulem em determinados pontos.  
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5.6   Determinação das linhas de fluxo 

 
Não serão necessárias a determinação das linhas de fluxo. O empreendimento não 

aumentará o fluxo de veículos na região, e as vias de acesso serão utilizadas sem 

comprometimento do fluxo.   

 

5.7   Avaliação da necessidade de alterações geométricas 

Não será necessário o aumento de operações de transporte coletivo, nem mesmo 
alterações geométricas. A ERB não demanda absorção de trafego adicional, nem mesmo 

nos horários de pico.  

 

5. 8  Avaliação de repercussões sobre as operações de transporte 

coletivo à necessidade de alterações geométricas 

A ERB terá seu funcionamento sem necessidade de operação mecânica. Além disso, para 
instalação da ERB não são necessários alterações geométricas na região, pois não haverá 

alterações significativas no trafego, nem mesmo a necessidade de utilização e/ou 

fechamento de vias.  

 

5.9   Avaliação de repercussões sobre as operações de transporte 

coletivo e táxi  

Não será necessário o aumento de operações de transporte coletivo e de táxi na região. 

A ERB demanda menos infraestrutura que outros empreendimentos e por isso não há a 

necessidade de aumentar o atendimento de transporte na região.  

 

5.10   Avaliação da circulação de pedestres no entorno imediato  

Considerando as linhas atuais de fluxo de pedestres, não será necessário a alteração do 
fluxo ou criação de mecanismos que alterem a geometria. O acesso da calçada será 

executado sem transtornos a população.  

5.11 Infraestrutura básica, com demonstração física da rede na 

AID 

 

Abastecimento de água 

O abastecimento de água do município é feito pela empresa BRK Ambiental, a empresa 
atua no setor de água e esgoto. Em Cachoeiro de Itapemirim, é diretamente responsável 

pelo tratamento e distribuição de água com qualidade para toda a população.  

O bairro Zumbi, onde se encontra instalada a ERB, recebe todo suporte de abastecimento 

de água oferecido pela concessionária. 

Fornecimento de energia elétrica  

O fornecimento de energia elétrica é feito pela ESELSA (Espírito Santo Centrais Elétricas 

S. A). A Escelsa é uma concessionária de distribuição de energia elétrica para a quase 
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totalidade do estado do Espírito Santo, atendendo 70 dos 78 municípios, em uma área de 

41.372 km², equivalente a 90% do território do estado, os outros 10% fica com a 
empresa ELFSM (Energia Luz e Força Santa Maria S/A).  

O bairro Zumbi, onde se encontra instalada a ERB, recebe todo suporte de fornecimento 

de energia elétrica oferecido pela concessionária ESELSA. 

Redes de telecomunicação e fornecimento de dados 

Cachoeiro do Itapemirim conta com redes de telecomunicação de rádio, televisão, 

telefonia e internet. Em relação a telefonia, é presente no município as operadoras, Vivo, 

Claro, Tim, Oi e CTBC. 

Esgotamento sanitário 

O esgotamento sanitário do município é feito pela empresa BRK Ambiental, a empresa 
atua no setor de água e esgoto. Em Cachoeiro de Itapemirim, é diretamente responsável 

pelo tratamento e distribuição de água e coleta de esgoto com qualidade para toda a 

população.  

O bairro Zumbi, onde se encontra instalada a ERB, recebe todo suporte de esgotamento 
sanitário oferecido pela concessionária. 

Drenagem de águas pluviais 

O bairro Zumbi, conta com sistema de drenagem composto por canaletas, bocas de lobo 

e bueiros. 

Abastecimento de gás 

O abastecimento de gás em Cachoeiro de Itapemirim é feito pela Petrobras, que distribui 

em dois postos, o posto Caiçara e o posto Santa Gena LTDA. 

Gerenciamento de resíduos sólidos 
 
As empresas responsáveis pela coleta e disposição final dos resíduos sólidos coletados no 

município são as empresas: Trattar - Limpeza Urbana e Meio Ambiente (Coleta do 

resíduo) e CTRCI (Disposição final do resíduo), que foram contratadas por meio de 
licitação realizada pela prefeitura municipal. 
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6. ANÁLISE DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANÇA  

 

Para a identificação dos impactos gerados pela Estação Rádio Base, foram analisadas 
todas as fontes e atividades potencialmente causadoras de impactos: positivos ou 

negativos. Levando em consideração as consequências ambientais da operação do 

empreendimento em relação a sua área de influência (meio socioeconômico, físico e 

biótico), na qual auxilia em decisões que visam a preservação do meio ambiente e a 
possibilidade do desenvolvimento sustentável.  

 
Metodologia de avaliação dos impactos 

 
Abordaremos agora, basicamente o método adotado neste estudo para a avaliação dos 

impactos socioambientais e sobre a infraestrutura, decorrentes da operação do 

empreendimento.  
Usualmente, o termo impacto ambiental é atrelado a um sentido negativo, pejorativo, no 

entanto neste estudo observamos alguns impactos que trarão reflexos positivos para a 

área em estudo. Analisaremos ainda, os impactos decorrentes da não implantação (e/ou 

não existência) do empreendimento. 
 

Todos os impactos ambientais, indistintamente positivos ou negativos, são abordados de 

forma a propiciar uma análise dos mesmos, sob diversos aspectos, determinados pela 

abrangência, duração, frequência, reversibilidade, característica, probabilidade, reflexos. 

Na qual, a relação dos aspectos descritos no decorrer desse estudo, resultará na 
definição do nível de mitigação dos impactos. 

6.1. Análise dos Impactos 

Congestionamentos que provocam o aumento do tempo de deslocamento dos usuários 

do empreendimento e daqueles que estão de passagem pelas vias de acesso ou 

adjacentes, além do aumento dos custos operacionais dos veículos utilizados  

Não houve fluxo adicional de veículos previstos. A malha viária continua, mesmo com a 

instalação da ERB, atendendo a população e demais formas de deslocamento. Portanto, a 

ERB não provocou aumento do tempo de deslocamentos e custos.   

Deteriorização das condições físicas e ambientais da área de influência do polo gerador 
de trafego, a partir do aumento dos níveis de poluição, da redução do conforto durante 

os deslocamentos e do aumento do número de acidentes, comprometendo a qualidade de 

vida dos cidadãos 

Analisando o comportamento da população do entorno e pesquisas realizadas quanto a 
segurança da área, a ERB não influenciou nestes aspectos. A segurança da área é 

garantida através da restrição de entrada e mecanismos de segurança. O número de 

acidentes e comprometimento da qualidade de vida da população não foi potencializada.  

Conflitos entre o trafego de passagem e o que se destina ao empreendimento e 
dificuldade de acesso as áreas internas destinadas a circulação e ao estacionamento, com 

implicações nos padrões de acessibilidade da área de influência imediata do 

empreendimento 
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Não houve fluxo adicional de veículos previstos. A malha viária continua, mesmo com a 

instalação da ERB, atendendo a população e demais formas de deslocamento. Portanto, a 
ERB não provocou aumento do tempo de deslocamentos e custos.   

Influência sobre as atividades econômicas e locais 

 

Busca-se com a implantação da ERB a melhoria da qualidade do sinal de telefonia no 
município através da instalação da ERB. A instalação contribuiu para manutenção de um 

serviço de alta qualidade oferecido aos clientes, permitindo que mais clientes utilizem os 

serviços, acarretando a redução gradativa das tarifas, a longo prazo, devido ao ganho de 

escala. 

Influência sobre as atividades sociais e culturais locais 

A geração de empregos, renda e impostos ocasionada pela instalação de uma Estação 

Rádio Base representa um fator significativo na economia do Estado. Considerando o 

impacto não apenas durante a implantação da estação, mas principalmente enquanto a 

estação estiver operando e contribuindo para o funcionamento adequado do sistema. 
Com isso, os aspectos culturais e sociais podem ser expandidos, com um atendimento 

otimizado.  A instalação contribui para manutenção de um serviço de alta qualidade 

oferecido aos clientes, permitindo que mais clientes utilizem os serviços, acarretando a 

redução gradativa das tarifas, a longo prazo, devido ao ganho de escala. 
 

Impactos sobre a saúde, bem-estar da vizinhança, advindos de emissões atmosféricas, 

liquidas e de ruídos, em todas as fases do empreendimento 

Os impactos que envolvem o bem-estar da população são diversos e determinantes na 
execução de qualquer projeto. Abaixo, segue alguns aspectos importantes para 

planejamento, instalação e operação da ERB:  

Poluição sonora: A ERB foi implantada em área predominantemente residencial, com 

nível de ruído proveniente das atividades da área. A emissão de ruídos gerado pelo 
funcionamento do empreendimento é proveniente do sistema de refrigeração utilizado 

para controlar o nível de temperatura dos equipamentos. Os equipamentos devem 

respeitar os limites de ruídos estabelecidos pela NBR 10.151/2000, além de seguirem as 

recomendações para suas características técnicas do INMETRO. 

 
O ruído proveniente desses equipamentos é bastante reduzido e pode ser considerado 

nulo, pelo fato desses gabinetes serem implantados em terrenos cercados ou no alto de 

edificações existentes e afastados das divisas. Portanto, a ERB não aumentará o nível de 

ruído da região. No anexo VII deste estudo, é apresentado o laudo sonoro. 

Poluição atmosférica: As ondas eletromagnéticas são ondas constituídas de campos 

elétricos e magnéticos e usualmente são geradas em circuitos especiais chamados de 

osciladores. Mesmo quando não projetados para esse fim, todo equipamento elétrico ou 

eletrônico, que funciona com corrente alternada, pode gerar ondas eletromagnéticas. Os 
campos ou ondas eletromagnéticas são conhecidos como ondas de rádio, ou ainda, 

radiações eletromagnéticas. 

Os valores de densidade de potência são bastante reduzidos, muito abaixo dos valores 

máximos estabelecidos pela legislação vigente, e por isso não configura um impacto de 

grande potencial. No anexo VIII deste estudo, é apresentado o laudo radiométrico. 

Valorização imobiliária: A ERB foi instalada em área urbana, adensada, em via sem 

pavimentação, possuindo em seu entorno edificações residenciais de baixo e médio baixo 

padrão construtivo.  
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Levando-se em consideração todos os fatores citados podemos concluir que os imóveis 
vizinhos à ERB não sofreram desvalorização e que o empreendimento qualificou a região, 

beneficiando diretamente os seus moradores e todo o comércio local e regional, tendo 

em vista que disponibilizará um serviço de telefonia móvel e internet de qualidade para a 

comunidade local e toda a região.  

Poluição liquida: A ERB não demanda a utilização de recursos hídricos para 

funcionamento e operação. Além disso, não são gerados efluentes líquidos advindos da 

operação/funcionamento da ERB. Portanto, os corpos d’água ou sistema de 

abastecimento subterrâneo não foi prejudicado em função da ERB.  

Impactos socioambientais possíveis com a desativação ou não funcionamento do 

empreendimento conforme previsto  

 

A implantação e operação da ERB são fundamentais para o funcionamento do sistema de 

telefonia móvel na região, sobretudo para os usuários corporativos. É importante 
ressaltar que a não existência do empreendimento limitaria a prestação do serviço, já 

incorporado à rotina da sociedade, se opondo a demanda crescente por meios de 

comunicação móveis. O sistema funciona interligado e cada local é escolhido 

minuciosamente levando-se em conta tanto os fatores técnicos quanto os legais. 
 

A inexistência do empreendimento traria reflexos socioeconômicos negativos para toda a 

região, privando a comunidade – tanto os moradores, quanto os que transitam pela 

região - de uma melhoria no serviço de telefonia local. 

6.3. Matriz de Impactos 

 
A matriz de impactos é apresentada no Anexo IX deste estudo.  

 

7. EMPREENDIMENTOS SIMILARES 

                                  

Cachoeiro de Itapemirim conta com outros diversos empreendimentos similares a ERB 

BR68868, as outras estações oferecem o mesmo serviço de sinal de telefonia móvel 

com diversidades de operadoras. 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇOES 

8.1 Conclusão sobre a realização do empreendimento 

 
Por se tratar de região já urbanizada e consolidada, a construção da ERB trouxe poucas 

alterações ao Meio Ambiente e a vizinhança, e por isso concluímos que a implantação da 
ERB foi um fator positivo e importante para o município.  

 

O telefone móvel está presente no cotidiano de grande parte das pessoas nas grandes 

cidades brasileiras, e a demanda por este serviço aumenta dia a dia. Segundo a Agência 
Nacional de Telecomunicações (ANATEL), estão conectados a esta rede de cerca de 

duzentos e cinquenta milhões de telefones celulares. Este dado demonstra o número de 

pessoas que estabelecem diariamente através dos serviços de telefonia móvel, redes de 

relacionamento com finalidades diferenciadas (entretenimento, família, trabalho, escola, 

entre outros); portanto a implantação de ERB’s se fazem necessárias, visto que a SBA no 
seu papel de prestadora de serviço vem buscando suprir da melhor maneira possível, as 

necessidades da ágil comunicação, fundamentais à sociedade moderna. 

 

Através do estudo realizado foi possível obter uma análise geral sobre o funcionamento 
desta ERB dentro do município, considerando os aspectos de vizinhança. Foi possível 

ainda o conhecimento do seu potencial produtivo e a obtenção de diagnósticos dos 

efeitos gerados pelo seu funcionamento, demandas sobre os sistemas de infraestrutura 

locais. 
 

Como resultado, conclui-se que o funcionamento da ERB ocorre sem gerações de 

conflitos com os parâmetros estabelecidos pelas legislações pertinentes, e que os 

impactos causados pela ERB não interferem na qualidade de vida da população vizinha, 

nem mesmo nos aspectos ambientais da região. 

 
8.1.1 Medidas mitigadoras dos impactos de vizinhança negativos  
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Controle da Emissão de Ruídos 

 
O controle da Emissão de ruídos deve ser estendido a ERB, assim como todos os 
cuidados necessários com a Estação para o período pós instalação. Portanto, é necessário 

averiguar periodicamente os equipamentos e realizar o monitoramento dos ruídos 

através de Laudos de Medição. 

 
Vale ressaltar que as emissões devem ser mantidas dentro do limite estabelecido pela 

NBR-10151. Sempre que se fazem necessários deverão ser utilizados dispositivos de 

atenuação de ruídos buscando maximizar todos os cuidados necessários para que a 

Estação não venha a interferir em seu entorno. 

 
Fase do Empreendimento em que as medidas devem ser adotadas: As medidas de 

monitoramento deverão ser adotadas na fase de operação do empreendimento.  

 

Fator socioambiental a que se relaciona: Incômodo a população por geração de ruído. 

   
Prazo de permanência de sua aplicação: Será de acordo com as exigências do órgão 

competente (SEMDURB – Subsecretaria de controle urbano).  

 

Responsabilidade de sua aplicação: O empreendedor é responsável pela aplicação da 
medida. 

 
Controle da Emissão de Radiação 

 
Deve-se avaliar os níveis de radiação emitidos pela estação rádio base, a fim de garantir 

que os níveis de radiação continuem abaixo do permitido pela lei. Os resultados poderão 
ser apresentados em gráficos contendo o maior valor medido em cada ambiente. Neste 

mesmo gráfico estarão contidos os valores recomendados pela OMS - ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE. Os valores obtidos deverão encontrar-se dentro do permitido pela 

legislação. 

 

Os limites do nível de radiação permitido são estabelecidos pela ANATEL - Agência 
Nacional de Telecomunicações, tendo como base o ICNIRP - COMISSÃO 

INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE. 

 
Fase do Empreendimento em que as medidas devem ser adotadas: As medidas de 

monitoramento deverão ser adotadas na fase de operação do empreendimento.  
 

Fator socioambiental a que se relaciona: A desconformidade com a legislação que 

regulamenta a matéria.  

 
Prazo de permanência de sua aplicação: Conforme periodicidade exigida pela Anatel. 

 

Responsabilidade de sua aplicação: O empreendedor é responsável pela aplicação da 

medida. 

 
8.1.2 Medidas otimizadoras dos impactos de vizinhança positivos 

 
O objetivo do empreendimento foi de ampliar a área de cobertura e melhorar a qualidade 

do sinal de telefonia oferecido pelas operadoras, permitindo que mais pessoas sejam 

atendidas pelos serviços. O telefone celular não é apenas um objeto pessoal, ou de lazer, 
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mas fundamentalmente uma ferramenta de trabalho, que propicia conforto e segurança a 

seus usuários. 
 

A implantação e operação da ERB foram fundamentais para o funcionamento do sistema 

de telefonia móvel na região, sobretudo para os usuários corporativos. É importante 

ressaltar que a não existência do empreendimento limitaria a prestação do serviço, já 
incorporado à rotina da sociedade, se opondo a demanda crescente por meios de 

comunicação móveis. O sistema funciona interligado e cada local é escolhido 

minuciosamente levando-se em conta tanto os fatores técnicos quanto os legais. 

 
A inexistência do empreendimento traria reflexos socioeconômicos negativos para toda a 

região, privando a comunidade – tanto os moradores, quanto os que transitam pela 

região - de uma melhoria no serviço de telefonia local. 

 
8.1.3 Medidas compensatórias 

 
Considerando que o empreendimento será de baixo impacto ambiental, não serão 
necessários medidas compensatórias para instalação da ERB. As medidas compensatórias 

serão realizadas mediante solicitação do órgão competente (SEMDURB – Secretaria de 

Controle Urbano). 

 
Impacto sobre o mercado de trabalho 

As medidas compensatórias serão realizadas mediante solicitação do órgão competente 

(SEMDURB – Secretaria de Controle Urbano). 

 
Sobre a infraestrutura viária 

As medidas compensatórias serão realizadas mediante solicitação do órgão competente 

(SEMDURB – Secretaria de Controle Urbano). 

 

Adensamento populacional 
As medidas compensatórias serão realizadas mediante solicitação do órgão competente 

(SEMDURB – Secretaria de Controle Urbano). 

 

 

8.1.4 Plano de acompanhamento ou monitoramento 
 

 Controle do nível de densidade de potência 

 
Parâmetros e métodos para avaliação e sua justificativa  
 

Os limites do nível de radiação permitidos são estabelecidos pela ANATEL – Agência 

Nacional de Telecomunicações e tem como base o ICNIRP-COMISSÃO INTERNACIONAL 

DE PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE. 

 
Deve-se avaliar os níveis de radiação emitidos pela estação rádio base anualmente, a fim 

de garantir que os níveis de radiação continuam abaixo do permitido pela lei. Para isso 

irá expedir laudo radiométrico com a descrição dos procedimentos adotados na medição, 

com detalhamento dos pontos medidos e análise dos dados coletados, através de 
profissional responsável e capacitado. 

 

Estes resultados serão apresentados em gráficos contendo o maior valor medido em cada 

ambiente. Neste mesmo gráfico estarão contidos os valores recomendados pela OMS- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE.  
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Periodicidade das amostragens para cada parâmetro 
 

A periodicidade das amostragens será determinada pelo órgão competente (ANATEL).  

 

Organismos responsáveis pela efetivação de cada ação  
 

A ANATEL é responsável pela efetivação do monitoramento.    

 
 

Controle do nível de pressão sonora 
 
Parâmetros e métodos para avaliação e sua justificativa  

 

O controle do nível de pressão sonora deverá ser estendido todos os cuidados 

necessários com a Estação para o período pós instalação. Portanto, é necessário 
averiguar periodicamente os equipamentos e realizar o monitoramento dos ruídos 

através de Laudos de Medição. 

Vale ressaltar que as emissões devem ser mantidas dentro do limite estabelecido pela 

NBR-10151. Sempre que se fazem necessários deverão ser utilizados dispositivos de 
atenuação de ruídos buscando maximizar todos os cuidados necessários para que a 

Estação não venha a interferir em seu entorno. 

 

Periodicidade das amostragens para cada parâmetro 
 

A periodicidade das amostragens será determinada pelo órgão competente.  

 

Organismos responsáveis pela efetivação de cada ação  
 

O empreendedor é responsável pela efetivação do monitoramento e a SEMDURB será 

responsável pela avaliação dos resultados.   
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