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2. OBJETO DE LICENCIAMENTO
O presente trabalho trata do Relatório Ambiental Prévio que provém à
avaliação do impacto ambiental decorrente da proposta da empresa QMC
TELECOM BRASIL, em instalar uma infraestrutura para locação do espaço às
empresas de Telefonia Móvel Celular, visando à instalação de suas Estações Rádio
Base (ERB). Se aprovado, após a execução das obras, a primeira empresa a locar o
espaço será a operadora CLARO. Este estudo é apresentado como parte integrante
do processo de Licenciamento a ser analisado pela Fundação do Meio Ambiente de
Santa Catarina – FATMA.
Figura 2-1 - Ilustração da locatária e do locador.

Proprietário do terreno

• O proprietário do terreno possui contrato de locação do espaço
com a empresa QMC.

QMC Telecom Brasil

• A QMC é locadora e responsável pela infraestrutura civil, elétrica e
aterramento do empreendimento.

Operadoras de
Telefonia Celular

• As operadoras são as locatárias da infraestrutura, sendo
responsáveis pelos equipamentos e antenas, ou seja, pela ERB.

O processo licenciamento ambiental foi inicialmente instituído pela Lei nº
6.938 de 31 de agosto de 1981 – Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), onde
estabeleceu entre outros instrumentos de ação, a necessidade de se avaliar os
impactos ambientais antes de se tomar qualquer decisão que se possa acarretar
significativa degradação da qualidade do meio ambiente, a síntese conceitual da
avaliação dos impactos ambientais pode ser considerada como um processo de
exame das consequências futuras de uma ação presente ou proposta (SÁNCHEZ,
2008). Atualmente, este instrumento vem sendo usado também para quantificar e
qualificar os impactos ambientais que ocorreram no passado ou estão ocorrendo no
presente, possibilitando assim, um prognóstico da situação futura em virtude da
fundamentação realizada do meio em torno do empreendimento.
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Apontado como um procedimento administrativo pela resolução CONAMA
nº 237/97, na qual determina ao órgão ambiental a competência para licenciar a
localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação
ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas
técnicas aplicáveis ao caso.
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3. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O terreno pretendido para execução da obra, denominada pelo
empreendedor como SCCUA26, está situado na Avenida dos Italianos, s/n° - Bairro
São Francisco, Município de Criciúma, Estado de Santa Catarina.
Figura 3-1 - Vista frontal da área locada.

Figura 3-2 - Vista da área locada.

Figura 3-3 - Localização do empreendimento.

Fonte: Google Earth – Abr/2016.
Tabela 3-1 - Coordenadas geográficas do empreendimento (ponto central).

Datum: WGS 84.

Latitude

Longitude

28°41'24.39"S

49°24'37.95"O
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3.1. Justificativa do empreendimento
O advento da Telefonia Móvel Celular é uma das tecnologias que
modificaram profundamente e

de forma

definitiva,

o desenvolvimento

da

comunicação, da economia, do entretenimento, além de se tornar também, uma
extensão dos hábitos das pessoas que o utilizam.
Atualmente, a Telefonia Móvel Celular é composta por terminais móveis
(celular), Estações Rádio Base (ERB) e centrais de comutação e controle (CCC),
cuja 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, permitindo a realização de ligações entre terminais
celulares e deles com telefones fixos comuns, através de interconexão com os seus
elementos.
A implantação de ERB possui uma abrangência limitada tecnicamente
pela potência instalada, ou seja, pela demanda de tráfego existente na região de
cobertura. Segundo Cordeiro (2006), a área de atendimento de uma ERB depende
dos seguintes aspectos:
- Altura da estrutura vertical existente;

- Inclinação do terreno;

- Grau de urbanização e altura das

- Irregularidades naturais do relevo;

edificações;
- Grau de arborização das ruas;

- Potência de transmissão e ganho das
antenas.

Consequentemente, a geometria da área atendida por uma determinada
ERB pode ser extremamente variada, devido a obstáculos naturais, proporcionando
assim, espaços sem recepção dos sinais, denominados áreas de sombra. A
existência destes espaços pode fazer com que a célula não seja uma região
simplesmente conexa, aumentando desta forma a complexidade da sua área de
cobertura.
Usualmente, quando a demanda de tráfego cresce dentro de uma
determinada célula, a criação de novas sub-regiões se faz necessário para evitar
que o sinal fique deficitário. Desta forma, a potência dos transmissores das células
existentes é sensivelmente reduzida e nova células são adicionadas para
complementar a cobertura das remanescentes. Outra solução consiste na
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setorização e redimensionamento de uma célula, ou seja, a dimensão da célula deve
adequar-se a densidade de tráfego telefônico (ASSUNÇÃO; MIRANDA, 2002).
Nessas sub-regiões, quanto maior for o tráfego, menor será a sua
dimensão, uma vez que o número de canais disponíveis por célula é limitado. Isto
indica, por exemplo, que em áreas centrais de uma cidade, as células sejam
menores do que aquelas das áreas suburbanas.
O objetivo da implantação da estrutura para instalação de Estação Rádio
Base (ERB) é proporcionar um local para que as operadoras de Telefonia Móvel
possam instalar suas antenas e assim obter uma área de cobertura com níveis de
sinal satisfatórios e capacidade de tráfego suficiente para atender aos padrões de
qualidade do sistema móvel exigidos pela ANATEL e adotados pelas operadoras de
Telefonia Móvel Celular.
3.2. Empreendimentos Similares
Observando “in loco” e de acordo com o site Telecom Hall, dentro do raio
de 500 metros a partir do local pretendido para instalar o empreendimento, não há
estrutura similar e a ERB mais próxima está localizada a aproximadamente 870
metros de distância, como pode ser observado na imagem abaixo.
Figura 3.2-1 - Imagem de localização dos empreendimentos similares em outras localidades.

500m

Fonte: Google Earth (abr/2016) e Telecom Hall (fev/2016).

10

4. METODOLOGIA DE TRABALHO
O presente estudo ambiental está organizado dentro de uma estrutura
que envolve pesquisa, análise e síntese do tema abordado, sendo elaborado com
uma abordagem integrada do contexto sobre a instalação e operação da Estação
Rádio Base (ERB), resultando na avaliação da “interferência” ambiental do
empreendimento em sua área de influência.
No planejamento deste trabalho, como pode ser esquematizado na figura
abaixo, foram adotadas como premissas básicas o tipo de atividade a ser exercida,
as peculiaridades da região e os impactos previamente levantados e avaliados, além
da preocupação em atender aos princípios e objetivos expressos na Lei de Política
Nacional do Meio Ambiente e as diretrizes gerais estabelecidas pela Resolução
Conama 01/86, sempre observando a proporcionalidade em relação a um Estudo de
Impacto Ambiental.
Figura 4-1 - Organização do estudo ambiental.

Caracterização técnica e
legal

Diagnóstico ambiental da
região do empreendimento

Avaliação dos Impactos
Ambientais (AIA)

Configuração do
empreendimento

Diagnóstico do meio
físico

Identificação dos
possíveis impactos

Atividades impactantes

Diagnóstico do meio
biótico

Avaliação dos
impactos significativos

Aspectos legais
relacionados ao
empreendimento

Diagnóstico do meio
antrópico

Proposição de
medidas mitigadoras
ou de controle
ambiental

Em suma, buscou-se uma abordagem simples e concisa dos temas que
identificaram o potencial de impacto ambiental que a implantação, operação e uma
possível desativação do empreendimento, possam proporcionar ao meio, através de
uma análise crítica da combinação entre a solicitação (característica inerente ao
projeto e seus processos tecnológicos) e a vulnerabilidade ambiental da região
estudada.
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Neste sentido, o diagnóstico ambiental da área de estudo foi elaborado a
partir de dados e informações recentes e confiáveis, provenientes de instituições
públicas e privadas, literatura científica e de levantamentos de campo. Os dados
cartográficos e as referências bibliográficas foram selecionados criteriosamente para
que fosse produzido um retrato fiel e objetivo da realidade encontrada na área de
estudo.
A identificação dos possíveis impactos foi realizada mediante o
julgamento inicial da equipe técnica, onde se estimou a probabilidade de ocorrência
de determinado evento. Uma vez identificado, a avaliação de significância dos
impactos foi realizada através de um método de agregação com a combinação de
atributos, mediante um conjunto de regras lógicas. Por fim, para os impactos
avaliados como significativos, foram propostas medidas mitigadoras ou de controle
ambiental, com a finalidade de reduzir a magnitude ou a importância dos impactos
ambientais adversos, resultando em uma proposta de gestão ambientalmente
correta da obra que se pretende licenciar.
4.1. Área de influência direta (AID)
A delimitação da área de influência de um estudo deve exercer a função
de identificar questões inerentes aos possíveis impactos que o empreendimento
poderá produzir, em todas as suas fases, sempre observando as dimensões e
características do projeto de implantação.
Desta forma, considerando a proposta para instalação de uma Estação
Rádio Base (ERB), a estratégia foi de adotar raios de ação, pois foi considerado que
os eventos previstos ocorrem de forma concentrada ou em diferentes magnitudes
(ex: produção de resíduos sólidos, exposição de campos eletromagnéticos) em torno
de um ponto. Neste sentido, definiu-se para a delimitação da AID, em relação aos
meios físico, biótico e antrópico, a área circunscrita em um raio de 100 metros,
compreendendo o empreendimento.
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5. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
5.1. Conceitos e teorias do empreendimento
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), conforme exemplificação na imagem.
Figura 5.1-1 - Esquema da estrutura da Telefonia Móvel Celular.

STFC

CCC

BSC

ERB
Repetidor
a

Área de
cobertura
ERB

Fonte: Martins, 2004.

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
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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.
5.1.1. Aspectos teóricos da radiação eletromagnética
De acordo com Medeiros (2001), radiação eletromagnética pode ser
conceituada como sendo “a propagação de energia no espaço por meio da
associação dos campos elétricos e magnéticos variáveis no tempo e que são
caracterizados pela sua frequência ou comprimento de onda”. Esta energia pode ser
propagada inclusive no vácuo e em algumas vezes, apresentar-se sob forma
corpuscular (DEWES, 2006).
Segundo Passos (2007), as radiações eletromagnéticas podem ser
classificadas em duas classes:
a) Radiação Ionizante – são aquelas que se caracterizam pela capacidade de
ionizar átomos da matéria com os quais interagem.
b) Radiação Não Ionizante – como o próprio nome diz, são as que não possuem
energia capaz de produzir emissão de elétrons de átomos ou moléculas com as
quais interagem.
O mesmo autor citado acima afirma que as radiações não ionizantes são
caracterizadas por possuir energia menor que 10 eV em uma faixa de frequência
que varia desde 0 (zero) Hz (campo estático) até a 1014 Hz (ultravioleta), além de
possuir um comprimento de onda inferior a 200 nm.
5.1.2. Conceitos básicos das ondas e campos eletromagnéticos
De acordo com Maxwell, as ondas eletromagnéticas surgem como
consequência de dois efeitos: um campo magnético variável produz um campo
elétrico, e um campo elétrico variável produz um campo magnético, de modo que
esses campos propagam-se pelo espaço e têm propriedades típicas de uma onda:
refração, difração, interferência e transporte de energia (SILVA, 2003).
Os vetores (E) e (H) são perpendiculares um ao outro e à direção de
propagação da onda eletromagnética, conforme ilustra a imagem.
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Figura 5.1-2.1 - Direção de propagação da onda eletromagnética.

Fonte: Silva, 2003.

Maxwell demonstrou ainda que, no vácuo, qualquer que seja a onda
eletromagnética, a velocidade de sua propagação é sempre igual ao valor da
velocidade da luz (c = 3 x 108 m/s).
Quando a propagação da onda se der no espaço livre, assumindo os
parâmetros relativos ε, µ, permissividade elétrica do meio e a permeabilidade do
meio respectivamente, conduzem a impedância intrínseca do espaço livre, medida
em Ω e representada pela expressão:

Tal que:

η0 – impedância de onda em F/m
µ0 – permeabilidade do meio em H/m
ε0 – permissividade elétrica
De acordo com Passos; Souza e Righi (2007), outra característica
relevante das ondas eletromagnéticas são os denominados “campos”, ou seja,
zonas do espaço em que as forças se manifestam. À medida que se afasta da fonte
radiante, os campos eletromagnéticos mudam suas características, podendo ser
definidas em duas regiões distintas, conforme descrição:
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a) Campo próximo - É uma região no espaço localizado na proximidade de uma
fonte radiante, cuja distancia “d” é menor do que um comprimento de onda do
campo irradiado, sendo expressa pela função:

Tal que:
D = maior dimensão da fonte irradiante
λ = comprimento de onda
Nessa região, não existe uma relação direta entre os dois campos,
podendo haver variações substanciais no valor da impedância de onda, além do
predomínio do campo elétrico em algumas regiões e campo magnético em outras.
Devido à estrutura do campo eletromagnético não ser homogênea são
necessários cálculos / medições dos dois campos para caracterizar o ambiente
eletromagnético, sendo que, à medida que a onda se afasta da fonte, a energia fica
igualmente dividida entre os campos elétricos e magnéticos para o meio sem perdas
(SCUDELER, 2005).
b) Campo distante - é a região do espaço onde os componentes de campo (E e H) e
a direção de propagação são mutuamente perpendiculares, tendo uma
característica de onda plana. Esta região se inicia a partir da distância onde o
comprimento de onda é maior que o campo irradiado pela fonte. Esta distancia d
é expressa por:

Tal que:
D = maior dimensão da fonte irradiante
λ = comprimento de onda
Na condição de campo distante, os campos elétrico e magnético estão em
fase e o quociente nos dá a impedância intrínseca do meio e para o espaço livre é
igual a 377Ω (SCUDELER, 2005).
Geralmente os campos eletromagnéticos são quantificados em termos de
intensidade de campo elétrico “E”, expressa em volts por metro – V/m, intensidade
de campo magnético “H”, expressa em ampères por metro – A/m (PAULINO, 2002).
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O produto vetorial E × H é o vetor de Poynting, sendo definido como o
fluxo da energia local por unidade de área. Ele pode ser interpretado como a
densidade de potência “S”, cuja unidade é W/m2 (SCUDELER, 2005).
De acordo com o autor da citação anterior, através dos valores das
amplitudes dos campos de uma onda plana harmônica no tempo e no espaço, a
densidade de potência “S” é dada pela amplitude do vetor de Poynting, conforme
expressão:

Tal que:

η0 – impedância intrínseca do meio em F/m
5.1.3. Espectro Eletromagnético
O espectro eletromagnético (ver figura) reúne de forma prática e resumida
a classificação das distintas ondas eletromagnéticas, a partir do valor da frequência
correspondente a cada tipo, o qual recebe uma denominação especial: ondas de
rádio, micro-ondas, radiação infravermelha, luz (radiações visíveis), radiação
ultravioleta, raios X, raios gama. Podem também ser classificadas segundo outras
duas variáveis: energia e comprimento de onda, permitindo uma clara diferenciação
entre elas (PASSOS; SOUZA, 2007).
Figura 5.1-3.1 - Espectro Eletromagnético.

Fonte: Passos, 2007.
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5.2. Características técnicas
A infraestrutura da ERB compreende os seguintes elementos:
• Poste metálico com altura útil de 35m;
• Mureta em alvenaria para entrada de energia com medidores;
• Esteiramento metálico horizontal e vertical;
• Base de concreto armado para apoio dos equipamentos da operadora;
• Foi locado um terreno com área de 390,0m², sendo esta fechada na parte frontal
com muro em alvenaria e com alambrado nas laterais e fundos. A sua área
interna será revestida por uma camada de brita, conforme prevê o projeto.
Após a instalação da infraestrutura, a locatária CLARO irá instalar as
antenas e os equipamentos necessários para o funcionamento da ERB, que
compreende os seguintes elementos:
• Bastidores para abrigo de equipamentos (fonte de conversão AC/DC, banco de
baterias e equipamentos de rádio);
• 06 (seis) antenas de RF (radiofrequência) no topo da estrutura vertical, com
frequência de 850MHz e potência de 40W.
5.3. Atividades de implantação
Com base no projeto executivo, para a implantação do empreendimento
serão realizadas as seguintes atividades macro:
• Execução da fundação para sustentação da estrutura vertical a ser instalada;
• Construção das bases de concreto armado para equipamentos;
• Construção do fechamento ao redor do terreno locado;
• Instalação do quadro de medição;
• Lançamento dos eletrodutos e cabos (elétrica e transmissão);
• Lançamento da malha de aterramento;
• Instalação de ferragens (esteiramentos, skid metálico e suportes das antenas);
• Instalação dos equipamentos (bastidores de serviço);
• Instalação do sistema irradiante (cabos e antenas);
• Limpeza final da obra e remoção de resíduos.
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Figura 5.3-1 - Planta baixa da ERB (sem escala).
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Figura 5.3-2 - Corte AA (sem escala).
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6. ASPECTOS LEGAIS
6.1. Legislação Federal
A Lei nº 11.934, de 5 de maio de 2009 (anexo I), que dispõe sobre
limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos;
altera a Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965; e dá outras providências.
Art. 1º Esta Lei 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
gigahertz), visando a garantir a proteção da saúde e do meio ambiente.
Parágrafo único. Estão sujeitos às obrigações estabelecidas por esta Lei as
prestadoras de serviço que se utilizarem de estações transmissoras de
radiocomunicação, os fornecedores de terminais de usuário comercializados
no País e as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de
energia elétrica.

Análise: Para conhecimento.
Art. 3º Para os fins desta Lei, são adotadas as seguintes definições:
I - área crítica: área localizada até 50 (cinquenta) metros de hospitais,
clínicas, escolas, creches e asilos;
II - campos elétricos e magnéticos: campos de energia independentes um
do outro, criados por voltagem ou diferença de potencial elétrico (campo
elétrico) ou por corrente elétrica (campo magnético), associados à geração,
transmissão, distribuição e uso de energia elétrica;
III - campos eletromagnéticos: campo radiante em que as componentes de
campo elétrico e magnético são dependentes entre si, capazes de percorrer
grandes distâncias; para efeitos práticos, são associados a sistemas de
comunicação;
IV - estação transmissora de radiocomunicação: conjunto de equipamentos
ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de
comunicação, seus acessórios e periféricos que emitem radiofrequências e,
quando for o caso, as instalações que os abrigam e complementam;
V - sistema de energia elétrica: conjunto de estruturas, fios e cabos
condutores de energia, isoladores, transformadores, subestações e seus
equipamentos, aparelhos, dispositivos e demais meios e equipamentos
destinados aos serviços de geração, transmissão, distribuição e ao uso de
energia elétrica;
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VI - exposição: situação em que pessoas estão expostas a campos
elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos, ou estão sujeitas a correntes de
contato ou induzidas, associadas a campos elétricos, magnéticos ou
eletromagnéticos;
VII - infraestrutura de suporte: meios físicos fixos construídos para dar
suporte a estações transmissoras de radiocomunicação, entre os quais
postes, torres, mastros, armários, estruturas de superfície e estruturas
suspensas;
VIII - (VETADO)
IX - local multiusuário: local em que estejam instaladas ou em que venham a
ser instaladas mais de uma estação transmissora de radiocomunicação
operando em radiofrequências distintas;
X

-

radiocomunicação:

telecomunicação

que

utiliza

frequências

radioelétricas não confinadas a fios, cabos ou outros meios físicos;
XI - radiofrequência - RF: frequências de ondas eletromagnéticas, abaixo de
3000 GHz, que se propagam no espaço sem guia artificial e, para os fins
desta Lei, situadas na faixa entre 9 kHz e 300 GHz;
XII - relatório de conformidade: documento elaborado e assinado por
entidade competente, reconhecida pelo respectivo órgão regulador federal,
contendo a memória de cálculo ou os resultados das medições utilizadas,
com os métodos empregados, se for o caso, para demonstrar o atendimento
aos limites de exposição;
XIII - taxa de absorção específica - SAR: medida dosimétrica utilizada para
estimar a absorção de energia pelos tecidos do corpo;
XIV - terminal de usuário: estação transmissora de radiocomunicação
destinada à prestação de serviço que pode operar quando em movimento
ou estacionada em lugar não especificado;
XV - torre: modalidade de infraestrutura de suporte a estações
transmissoras de radiocomunicação com configuração vertical.

Análise: Para conhecimento.
Art. 10. É obrigatório o compartilhamento de torres pelas prestadoras de
serviços de telecomunicações que utilizam estações transmissoras de
radiocomunicação, conforme definição constante do art. 73 da Lei nº 9.472,
de 16 de julho de 1997, nas situações em que o afastamento entre elas for
menor do que 500 (quinhentos) metros, exceto quando houver justificado
motivo técnico.
§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica à utilização de antenas
fixadas sobre estruturas prediais, das harmonizadas à paisagem e
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tampouco das instaladas até 5 de maio de 2009. (Redação dada pela Lei nº
13.116, de 2015)
§ 2º O órgão regulador federal de telecomunicações estabelecerá as
condições sob as quais o compartilhamento poderá ser dispensado devido a
motivo técnico.

Análise: O afastamento em relação às outras Estações Radio Base é superior a
500m.
Art. 21. A alínea b do inciso IV do § 2º do art. 1º da Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º .....................................................................................................
§ 2º .................................................................................................................
IV - ..................................................................................................................
b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de
transporte, saneamento e energia e aos serviços de telecomunicações e de
radiodifusão;...........” (NR)

Análise: A Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965 foi revogada pela Lei nº 12.651
de 25 de maio de 2012. Nesta última, o Art. 3º - VIII prevê que a implantação de
Estações Rádio Base é considerada como de utilidade pública.
A Lei Federal nº 13.116, de 20 de abril de 2015, estabelece normas
gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações e
altera as Leis n° 9.472, de 16 de julho de 1997, 11.934, de 05 de maio de 2009, e
10.257, de 10 de julho de 2001.
Art. 6. A instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em área
urbana não poderá:
I - obstruir a circulação de veículos, pedestres ou ciclistas;
II -contrariar parâmetros urbanísticos e paisagísticos aprovados para a área;
III - prejudicar o uso de praças e parques;
IV - prejudicar a visibilidade dos motoristas que circulem em via pública ou
interferir na visibilidade da sinalização de trânsito;
V - danificar, impedir acesso ou inviabilizar a manutenção, o funcionamento
e a instalação de infraestrutura de outros serviços públicos;
VI - pôr em risco a segurança de terceiros e de edificações vizinhas;
VII - desrespeitar as normas relativas à Zona de Proteção de Aeródromo, à
Zona de Proteção de Heliponto, à Zona de Proteção de Auxílios à
Navegação Aérea e à Zona de Proteção de Procedimentos de Navegação
Aérea, editadas pelo Comando da Aeronáutica.
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Análise: Para conhecimento.
Art. 14. É obrigatório o compartilhamento da capacidade excedente da
infraestrutura de suporte, exceto quando houver justificado motivo técnico.
§ 1° A obrigação a que se refere o caput será observada de forma a não
prejudicar

o

patrimônio

urbanístico,

histórico,

cultural,

turístico

e

paisagístico.
§ 2° As condições sob as quais o compartilhamento poderá ser dispensado
serão determinadas em regulamentação específica.
§ 3° A construção e a ocupação de infraestrutura de suporte devem ser
planejadas e executadas com vistas a permitir seu compartilhamento pelo
maior número possível de prestadoras.
§ 4° O compartilhamento de infraestrutura será realizado de forma não
discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis, tendo como
referência o modelo de custos setorial.

Análise: O afastamento em relação às outras Estações Radio Base é superior a
500m.
Art. 17. A instalação das estações transmissoras de radiocomunicação deve
ocorrer com o mínimo de impacto paisagístico, buscando a harmonização
estética com a edificação e a integração dos equipamentos à paisagem
urbana.

Análise: Para conhecimento.
Art. 18. As estações transmissoras de radiocomunicação, incluindo
terminais de usuário, deverão atender aos limites de exposição humana aos
campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos estabelecidos em lei e na
regulamentação específica.
§ 1° A fiscalização do atendimento aos limites legais mencionados no caput
é de competência do órgão regulador federal de telecomunicações.
§ 2° Os órgãos estaduais, distritais ou municipais deverão oficiar ao órgão
regulador federal de telecomunicações no caso de eventuais indícios de
irregularidades quanto aos limites legais de exposição humana a campos
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos.

Análise: Para conhecimento.
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6.2. Legislação Estadual
A Lei estadual nº 14.675, de 13 de abril de 2009 - Institui o Código
Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências:
Art. 274º Durante o licenciamento da localização, instalação e operação de
antenas de telecomunicação, com estrutura em torre ou similar, devem ser
observadas as normas federais, estaduais e municipais com relação à
proteção da paisagem e as regras referentes às áreas de grande circulação
de pessoas, escolas, creches e parques.
§ 1º Fica proibida a instalação de antenas em áreas de importância natural,
cultural ou arquitetônica, em locais próximos a edificações tombadas pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e no interior de
unidades de conservação de proteção integral.
§ 2º Para implantação e operação dos equipamentos de antenas de
telecomunicação, devem ser adotadas as recomendações técnicas
publicadas pela Comissão Internacional para Proteção Contra Radiações
Não Ionizantes - ICNIRP, ou outra que vier a substituí-la, em conformidade
com as orientações da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.

Análise: Para conhecimento.
De acordo o Art. 296 do Código Estadual do Meio Ambiente, foram
revogadas as seguintes leis: Lei nº 12.864, de 12 de janeiro de 2004, que institui o
licenciamento ambiental da instalação de antenas de telecomunicação com estrutura
em torre ou similar e a Lei Promulgada nº 13.840, de 04 de setembro de 2006, que
altera dispositivos da Lei nº 12.864, de 2004.
A Instrução Normativa da FATMA nº 40 - Antenas de telecomunicações
com estrutura em torre ou similar. Compartilhamento de estrutura em torre ou similar
para antenas de telecomunicações.
Nas faixas marginais dos recursos hídricos existentes na área mapeada
para implantação do empreendimento, deve ser respeitado o afastamento
mínimo previsto na legislação vigente.

Análise: A ERB atende ao afastamento exigido.
Na existência de unidades de conservação que possam ser afetadas no seu
interior ou zona de amortecimento, a FATMA formalizará requerimento ao
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responsável pela Unidade de Conservação, nos termos da Resolução
CONAMA nº. 428/10.

Análise: A ERB não encontra-se em Unidade de Conservação.
É obrigatório o compartilhamento de estrutura em torre ou poste pelas
prestadoras de serviços de telecomunicações que utilizam estações
transmissoras de radiocomunicação nas situações em que o afastamento
entre elas for menor do que 500 (quinhentos) metros, exceto na existência
de motivo técnico justificado (Lei nº. 11934/09, art 10).

Análise: Afastamento em relação às outras Estações Radio Base é superior a
500m.
É proibida a instalação de antenas de telecomunicações em áreas de
importância natural, cultural ou arquitetônica, em locais próximos a
edificações tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional e no interior de unidades de conservação de proteção integral (Lei
nº. 14675/09, art. 274, § 1º).

Análise: Para conhecimento
6.3. Legislação municipal
A Lei Municipal nº 5938, de 07 de novembro de 2011, dispõe sobre
normas gerais para a instalação no município de Criciúma/SC, de infraestruturas de
suporte antenas de telecomunicação em áreas públicas e privadas, nos termos da lei
federal nº 11.934/2009, e dá outras providências.
Art. 3º As Estações Rádio Base deverão observar o estabelecido na Lei
Federal 11.934 de 5 de maio de 2009, notadamente o que se refere aos
limites de exposição humana aos campos elétricos, magnéticos ou
eletromagnéticos, nos termos da regulamentação expedida pelo respectivo
órgão regulador federal, na Lei Federal nº 9.472 de 16 de junho de 1997
(Lei Geral de Telecomunicações) e na Lei Federal nº 8.919 de 15/07/1994.

Análise: Para conhecimento.
Art. 6º Visando à proteção da paisagem urbana, a instalação das torres e
postes deverá observar aos seguintes critérios:
I - 500m (quinhentos metros) a partir do eixo da base de uma torre ou poste
para outra;
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II - 30m (trinta metros) a partir do ponto de emissão de radiação, na direção
de maior ganho da antena, de qualquer ponto de edificação existente em
imóveis vizinhos que se destinem à permanência de pessoas, salvo nos
casos de utilização de microcélulas;
III - 03m (três metros) do alinhamento frontal e das divisas laterais e de
fundos, a partir do eixo da base da torre ou poste, em relação à divisa do
imóvel ocupado.

Análise: A instalação da ERB atende os afastamentos exigidos.
Art. 7º Fica proibida a instalação de estações em áreas críticas.

Análise: O local para instalação da ERB não se encontra em área crítica.
A Lei Municipal nº 5373, de 20 de outubro de 2009, dispõe sobre ruídos
urbanos nocivos à saúde e proteção do bem-estar e do sossego público e dá outras
providências.
Art. 2º É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos,
vibrações, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos
por qualquer forma ou que contrariem os níveis máximos de intensidade
fixados por esta lei.
§ 3º Para fins de aplicação desta lei ficam definidos os seguintes horários:
Diurno: compreendido das 7h às 22h;
Noturno: compreendido das 22h às 7h.
§ 4º Nas obras situadas nas proximidades de hospitais, asilos e congêneres
e nas vizinhanças de residências, é proibido executar antes das 7:00 (sete)
horas e depois das 19:00 (dezenove) horas, qualquer trabalho ou serviço
que produza ruídos.

Análise: Para conhecimento.
Art. 4º A emissora de ruídos em decorrência de quaisquer atividades
industriais, comerciais, prestação de serviços, inclusive de propagandas,
sejam políticas, religiosas, sociais e recreativas, obedecerá aos padrões e
critérios estabelecidos nesta lei.

Análise: Para conhecimento.
Art. 12º O nível de som provocado por máquinas e aparelhos utilizados nos
serviços de construção civil, devidamente licenciados, deverá atender aos
limites máximos estabelecidos na Tabela II, que é parte integrante desta lei.

Análise: Para conhecimento.
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7. DIAGNÓTICO AMBIENTAL
7.1. Aspectos demográficos
Criciúma está localizada no sul catarinense, a 191 km da capital. Faz
limite com os municípios de Siderópolis, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Maracajá,
Araranguá, Nova Veneza, Forquilhinha e Içara.
O município possui uma população de 192.308 habitantes (IBGE, Censo
2010), distribuídos em uma área de 235,701 km², resultando em uma densidade
demográfica de 815,87 habitantes/km².
No entanto, visando uma maior aproximação dos dados referentes à
população residente na área de influência direta, adotou-se a delimitação espacial
por setores censitários, definidos pelo IBGE para o Censo de 2010.
Dessa forma, a área circunscrita no raio de 100 metros compreende o
setor 420460805000106, conforme ilustra a imagem abaixo.
Figura 7.1.1 - Setores censitários do município.

420460805000106

Fonte: Google Earth, Abr./2016; IBGE, 2010.

A população adstrita a esta área soma 754 habitantes, equivalente a
0,55% da população de Criciúma, havendo uma prevalência de pessoas do sexo
masculino, sendo que a faixa etária predominante varia entre 15 e 19 anos.
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Tabela 7.1.1 - Pessoas residentes e domicílios particulares e coletivos da área de influência direta,
segundo setores do IBGE.
SETOR

PESSOAS RESIDENTES

DOMICÍLIOS
PARTICULARES E
COLETIVOS

420460805000106

754

255

Desta forma, remetendo a análise da implantação e operação da ERB em
relação à influência sobre as curvas de adensamento populacional observada até
então no município, avalia-se que a instalação no local não apresentará qualquer
relação com este aspecto, pois o empreendimento não apresenta características de
atração de núcleos habitacionais e a sua operação é realizada sem a presença de
funcionários.
7.2. Classificação climática
De acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger, a região onde
se pretende instalar o empreendimento possui um clima temperado húmido com
verão quente (Cfa), caracteriza regiões cuja temperatura varia regularmente ao
longo do ano, com a média acima de 10 °C, nos meses mais quentes e entre -3º e
18 °C, nos meses frios. Possuem quatro estações bem definidas: um verão
relativamente quente, um outono com temperaturas gradativamente mais baixas
com o passar dos dias, um inverno frio, e uma primavera, com temperaturas
gradativamente mais altas com o passar dos dias.
A temperatura média máxima no mês janeiro é de 25°C, e em julho, mês
mais frio, a temperatura média mínima é de 18°C.
Nos meses da primavera e verão são os mais chuvosos do ano, sendo
fevereiro o mês com o maior volume precipitado, 163mm, seguido de janeiro
(160mm), dezembro (133mm) e março (130 mm). Nos meses de outono e inverno
estes valores caem para 86mm em junho, 94mm em abril e 98mm em agosto.
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Figura 7.1.2 - Médias climatológicas: mínima, máxima e precipitação no município.

Fonte: INMET / CFS / Interpolação, apud Climatempo.

7.3. Susceptibilidade à ocorrência de processos físicos de dinâmica superficial
O relevo do local que se insere o projeto, compreende uma depressão de
36m que cresce gradualmente sentido sudoeste, sendo circundada por altitudes
similares com até 61m. O município de Criciúma está localizado no domínio da
Depressão da Zona Carbonífera Catarinense, trata-se de uma superfície exumada
devido a processos de erosão regressiva da escarpa da Serra Geral. No entorno
próximo ao empreendimento, área urbana do município, há pouca variação de
altimetria em relação às demais áreas.
Segundo o mapa de solos – Unidade do Extremo Sul Catarinense UNESC, a área do empreendimento se encontra no domínio dos Argissolos
Vermelho Amarelo.
Compreende solos constituídos por material mineral, que têm como
características diferenciais a presença de horizonte B textural de argila de atividade
baixa, ou alta conjugada com saturação por bases baixa ou caráter alítico. O
horizonte B textural (Bt) encontra-se imediatamente abaixo de qualquer tipo de
horizonte superficial, exceto o hístico, sem apresentar, contudo, os requisitos
estabelecidos para serem enquadrados nas classes dos Luvissolos, Planossolos,
Plintossolos ou Gleissolos.
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Figura 7.1.3 - Mapa pedológico da região do município.

SCCUA26

Fonte: IPAT – UNESC, 2006.

Grande parte dos solos desta classe apresenta um evidente incremento
no teor de argila do horizonte superficial para o horizonte B, com ou sem
decréscimo, para baixo no perfil. A transição entre os horizontes A e Bt é usualmente
clara, abrupta ou gradual. São de profundidade variável, desde forte a
imperfeitamente drenados, de cores avermelhadas ou amareladas, e mais
raramente, brunadas ou acinzentadas.
Na AID do empreendimento em análise, não há indícios da ocorrência de
processos físicos de dinâmica superficial, tais como movimento de massa,
processos erosivos, etc. Destaca-se que a ERB será implantada em uma área
antropizada, não interferindo desta forma nas características físicas da região
circunscrita da obra.
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7.4. Recursos Hídricos
A hidrografia do Estado de Santa Catarina é representada por dois
sistemas independentes de drenagem: o Sistema Integrado da Vertente do Interior
(Bacia do Prata), comandado pelas Bacias dos Rios Paraná e Uruguai, e o Sistema
da Vertente Atlântica (litoral de Santa Catarina) formado por um conjunto de bacias
isoladas.
A Serra Geral é o grande divisor entre as águas que drenam para os rios
Uruguai e Iguaçu, e aquelas que se dirigem para o litoral catarinense, no oceano
Atlântico. No norte do estado, a Serra do Mar também serve como divisor entre a
Bacia do Rio Iguaçu e as Bacias da Vertente Atlântica.
Em relação aos corpos hídricos, o município encontra-se inserido na bacia
do Rio Criciúma. Esta bacia é constituída por 78 nascentes e pequenos cursos
d’água que drenam uma área de 18,59 km², onde se situa a área urbana do
município.
A área de interveção do empreendimento está afastada a 216m do corpo
hídrico mais próximo (Rio Criciúma), portanto fora da área de influência direta, não
passível de caracterização.
7.5. Uso e ocupação do solo da AID
A organização espacial da cobertura e uso do solo fundamenta-se em
função das atividades (ou ausência delas) da sociedade humana, gerando
importantes transformações nos aspectos sistêmicos da paisagem.
Em virtude da ocupação humana da região do empreendimento, nada
resta da paisagem original. As atividades antrópicas ocorridas no decorrer do
processo evolutivo e o desenvolvimento regional ocasionaram a descaracterização
da paisagem original em toda a extensão da área estuda.
A área de influência direta localiza-se em zona urbana, onde existe
predomínio de edificações de uso residencial, além de pequenos comércios e
empresas prestadoras de serviços. Destaca-se ainda a existência de amplas áreas
de terrenos baldios, que recobrem aproximadamente 1/3 da AID.
Avalia-se que o empreendimento não provoca interferência alguma sobre
o uso e ocupação do solo da região.
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7.6. Vegetação atual do terreno e da AID
De acordo com a classificação do IBGE (2006), a tipologia florestal
originalmente existente na área de estudo é classificada como Floresta Ombrófila
Densa Submontana. Entretanto, devido as atividades humanas desenvolvidas na
AID do empreendimento a vegetação nativa encontra-se praticamente ausente,
estando limitada apenas a algumas árvores isoladas. O restante da vegetação,
sendo esta predominante, trata-se de espécies de origem exótica, sendo composta
pela vegetação rasteira existente nos terrenos baldios e pelas árvores e arbustos
que compõe o paisagismo das residências. Destaca-se a existência de um
reflorestamento de eucaliptos.
Figura 7.6.1 - Mapa da vegetação atual da região do município.

SCCUA26

Fonte: Carta de Vegetação / Folha – SG-22-Z-B (MMA, 2006).

O terreno pretendido para implantação do empreendimento localiza-se em
uma área onde há predomínio de vegetação rasteira (gramíneas), destaca-se ainda
a existência de 02 exemplares de eucalipto (Eucalyptus sp) e uma touceira de
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bananeira (Musa paradisiaca), entretanto, não serão suprimidas por estarem fora da
área de implantação do empreendimento. Conforme a descrição, a área encontra-se
desprovida de sua vegetação original, estando completamente antropizada, ver fotos
a seguir.
Figura 7.6.2 - Área com vegetação rasteira.

Figura 7.6.3 - Área com vegetação rasteira.

7.7. Áreas de preservação permanente (APP)
O empreendimento não está localizado em área de preservação
permanente.
7.8. Áreas críticas segundo a Lei n° 11.934/2009
O empreendimento não se encontra em área crítica, não havendo no raio
de 50m hospitais, clínicas, escolas, creches ou asilos.
7.9. Unidades de conservação
No município de Criciúma existem 10 unidades de conservação, todas sob
jurisdição municipal. Sendo 02 de proteção integral, Parque Natural Municipal Morro
do Céu e Parque Ecológico José Milanese, além de 08 de uso sustentável, são elas:
APA dos Morros Albino e Estevão, APA Morro da Cruz, APA Lagoa do Verdinho,
APA Rio dos Porcos, APA Nascente no Morro da Cruz, APA Nascente no Colonial,
APA Nascente no Poço 1 e a APA Morro Cechinel.
O Parque Ecológico José Milanese é a unidades de conservação mais
próxima ao empreendimento, localizada a aproximadamente 1950m de distância.
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Tabela 7.9.1 - Lista de Unidades de Conservação existentes no município de Criciúma.
Lei criação

Área
(ha)

Distância
ERB (km)

Parque Ecológico José Milanese

Lei municipal 2.856, de 24/06/1993

6,7

1,9

APA Morro da Cruz

Lei municipal 4.502, de 01/07/2003

197,0

3,8

APA Nascente no Morro da Cruz

Lei municipal 4.502, de 01/07/2003

3,0

3,8

Parque Natural Mun. Morro do Céu

Lei municipal 5.207, de 26/08/2008

83,58

4,4

APA Morro Cechinel

Lei municipal 2.376, de 30/12/1988

10,0

5,0

Lei municipal 3.179 de 1995

3480,0

5,5

APA Nascente no Colonial

Lei municipal 4.502, de 01/07/2003

3,0

6,5

APA Nascente no Poço 1

Lei municipal 4.502, de 01/07/2003

3,0

6,7

APA Lagoa do Verdinho

Lei municipal 4.276, de 28/12/2001

6,0

10,8

APA Rio dos Porcos

Lei municipal 5.119, de 19/12/2007

1310,0

13,6

Denominação

APA dos Morros Albino e Estevão

Fonte: Prefeitura de Criciúma e UNESC (2007).

35

8. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
8.1. Metodologia aplicada
A metodologia adotada para identificação dos prováveis impactos
ambientais, bem como sua valoração foi baseada na Matriz de Leopold (GTZ, 1992)
e foram incorporadas as adaptações necessárias para o caso específico do
empreendimento em questão, considerando todas as fases do empreendimento.
A matriz foi desmembrada ao longo deste capítulo, que apresenta os
possíveis

impactos

ambientais

previstos

para

o

empreendimento

e

suas

características. Estes estão dispostos nas linhas, já os parâmetros de avaliação dos
impactos (critérios) estão colocados nas colunas.
De forma breve, as colunas referem-se à caracterização dos impactos,
incluindo: a existência do impacto (sim, não ou incerto), natureza do impacto (novo
ou ampliação), momento de ocorrência (implantação, operação ou desativação),
efeito (positivo ou negativo), forma de manifestação (direta ou indireta), grau de
importância (alto, médio ou baixo), magnitude (grande, média ou pequena),
persistência do impacto (temporário ou permanente), manifestação (imediata, em
médio prazo ou em longo prazo), durabilidade (curta, média ou longa), grau de
reversibilidade do efeito (reversível, parcialmente reversível ou irreversível),
abrangência (área do empreendimento, entorno próximo, regional ou municipal) e
possibilidade de mitigação (total, parcial, nenhuma, desnecessário).
8.2. Possíveis impactos ambientais
Os impactos ambientais relacionados ao empreendimento em estudo
referem-se a:
a) Impacto visual – As alterações na paisagem inicialmente provocadas pela
execução da infraestrutura da ERB e na sequência, pela montagem e permanecia
da mesma, o que poderá causar uma sensação de desconforto para algumas
pessoas, pois será um “elemento” destoante da paisagem existente, refletindo em
possível alteração das condições da qualidade de vida. Porém, avalia-se que o
impacto

seja

relativamente

pequeno,

tendo

em

vista que

este

tipo

de

empreendimento está se tornando um elemento cada vez mais comum nas
paisagens dos municípios. Ressalta-se também que em uma possível desativação
da ERB, pode haver um incomodo e um impacto visual negativo pequeno, tanto pela
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presença de entulhos, como pela movimentação dos maquinários para desativação
do empreendimento, sendo que no término das atividades, as condições da
paisagem retornarão ao estado inicial, antes da implantação do empreendimento.
Tabela 8.2-1 – Qualificação do impacto ambiental: Impacto visual.
Novo

Natureza do impacto
Momento de
ocorrência

Implantação

Grau de
reversibilidade
Abrangência
Possibilidade de
mitigação

Negativo
(Operação)

Direta

Indireta

Alto

Médio

Baixo

Temporário

Persistência do
impacto

Durabilidade

Desativação

(Desativação)

Forma de
manifestação

Manifestação

Operação

Positivo

Efeito

Grau de importância

Ampliação

Permanente

Imediata

Médio prazo

Longo prazo

Curta

Média

Longa

Reversível

Parcialmente reversível

Irreversível

Área da ERB

Entorno próx.

Regional

Municipal

Total

Parcial

Nenhuma

Desnecessário

b) Aumento no índice de ruídos – O impacto sonoro ocorrerá na
execução da atividade de implantação, principalmente em virtude da limpeza e
terraplenagem do terreno e do deslocamento dos caminhões com os materiais
utilizados na obra. Durante a operação, a única fonte de ruído ambiental gerado pelo
empreendimento consistirá no funcionamento dos equipamentos, sendo que o ruído
proveniente destes é bastante diminuto e não possuem amplitude capaz de interferir
na situação sonora do entorno, podendo ser considerado nulo.
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Já na fase de desativação, a demolição das estruturas de alvenaria e
concreto pode ser realizada com martelete rompedor, e o deslocamento de
caminhões e carregadeiras com os materiais gerados, fatos que aumentarão o
índice de ruídos, porém ressalta-se a baixa magnitude deste impacto em virtude do
tempo de persistência do mesmo.
Vale ressaltar que são observados os limites de níveis de ruído permitidos
pela Legislação vigente (NBR 10.151 e Lei Municipal n° 5373/2009) e que as
características técnicas do sistema de ventilação mecânica utilizado pela empresa
atende aos critérios dos órgãos reguladores.
Tabela 8.2-2 – Qualificação do impacto ambiental: alteração do ambiente sonoro.
Novo

Natureza do impacto

Momento de
ocorrência

Implantação

Efeito

Durabilidade
Grau de
reversibilidade
Abrangência
Possibilidade de
mitigação

Desativação

Negativo

Direta

Indireta

Alto

Médio

Baixo

Temporário

Persistência do
impacto
Manifestação

Operação

Positivo

Forma de
manifestação
Grau de importância

Ampliação

Permanente

Imediata

Médio prazo

Longo prazo

Curta

Média

Longa

Reversível

Parcialmente reversível

Irreversível

Área da ERB

Entorno próx.

Regional

Municipal

Total

Parcial

Nenhuma

Desnecessário

c) Produção de resíduos sólidos – A produção de resíduos durante a
implantação e operação da ERB é relativamente pequena e seu impacto é quase
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imperceptível. Porém na fase de desativação, devido à retirada da fundação da
estrutura vertical, é gerada uma grande quantidade de resíduos, principalmente
concreto e metais, sendo classificados como resíduos de demolição (Classe A).
Tabela 8.2-3 – Qualificação do impacto ambiental: Produção de resíduos sólidos.
Novo

Natureza do impacto
Momento de
ocorrência

Implantação

Efeito

Durabilidade
Grau de
reversibilidade
Abrangência
Possibilidade de
mitigação

Desativação

Negativo

Direta

Indireta

Alto

Médio

Baixo

(Desativação)
Temporário

Persistência do
impacto
Manifestação

Operação

Positivo

Forma de
manifestação
Grau de importância

Ampliação

(Implantação)
Permanente

Imediata

Médio prazo

Longo prazo

Curta

Média

Longa

Reversível

Parcialmente reversível

Irreversível

Área da ERB

Entorno próx.

Regional

Municipal

Total

Parcial

Nenhuma

Desnecessário

d) Suscetibilidade dos terrenos à ocorrência de processos físicos de
dinâmica superficial – Analisando os aspectos apresentados no diagnóstico
ambiental, à área diretamente afetada pela implantação do empreendimento não
apresenta condições atuais para ocorrência de processos físicos de dinâmica
superficial cuja magnitude seja de intensidade significativa, principalmente em
virtude do curto período em que o solo ficará exposto.
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Tabela 8.2-4 – Qualificação do impacto ambiental: Suscetibilidade dos terrenos à ocorrência de
processos físicos de dinâmica superficial.
Novo

Natureza do impacto
Momento de
ocorrência

Implantação

Efeito

Durabilidade

Grau de
reversibilidade

Abrangência
Possibilidade de
mitigação

Desativação

Negativo

Direta

Indireta

Alto

Médio

Baixo

Temporário

Persistência do
impacto
Manifestação

Operação

Positivo

Forma de
manifestação
Grau de importância

Ampliação

Permanente

Imediata

Médio prazo

Longo prazo

Curta

Média

Longa

Reversível

Parcialmente reversível

Irreversível

Área da ERB

Entorno próx.

Regional

Municipal

Total

Parcial

Nenhuma

Desnecessário

e) Impermeabilização do solo - A ERB não exercerá grande influência sobre o
lençol freático, pois de acordo com o projeto, apenas a área das bases dos
equipamentos e poste metálico serão pavimentadas. O restante da área locada será
recoberto com brita, garantindo a permeabilidade do solo. Tendo em vista os
procedimentos adotados pelo empreendedor e as características tecnológicas deste
empreendimento, o impacto será bastante reduzido.
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Tabela 8.2-5 – Qualificação do impacto ambiental: Impermeabilização do solo.
Novo

Natureza do impacto
Momento de
ocorrência

Implantação

Efeito

Durabilidade
Grau de
reversibilidade
Abrangência
Possibilidade de
mitigação

Desativação

Negativo

Direta

Indireta

Alto

Médio

Baixo

Temporário

Persistência do
impacto

Manifestação

Operação

Positivo

Forma de
manifestação
Grau de importância

Ampliação

Permanente

Imediata

Médio prazo

Longo prazo

Curta

Média

Longa

Reversível

Parcialmente reversível

Irreversível

Área da ERB

Entorno próx.

Regional

Municipal

Total

Parcial

Nenhuma

Desnecessário

f) Produção de resíduos líquidos – Durante a execução da concretagem da
fundação e demais bases de concreto poderão ocorrer uma produção relativamente
pequena de resíduos líquidos, contudo, o possível impacto produzido ocorrerá de
forma breve e insignificante para o meio.
Tabela 8.2-6 – Qualificação do impacto ambiental: Produção de resíduos líquidos.
Natureza do impacto
Momento de
ocorrência
Efeito

Novo

Implantação

Positivo

Ampliação

Operação

Desativação

Negativo
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Direta

Forma de
manifestação
Grau de importância

Alto

Durabilidade
Grau de
reversibilidade
Abrangência
Possibilidade de
mitigação

Médio

Baixo

Temporário

Persistência do
impacto
Manifestação

Indireta

Permanente

Imediata

Médio prazo

Longo prazo

Curta

Média

Longa

Reversível

Parcialmente reversível

Irreversível

Área da ERB

Entorno próx.

Regional

Municipal

Total

Parcial

Nenhuma

Desnecessário

g) Geração de radiação eletromagnética - Foram realizados cálculos teóricos
para a ERB e os resultados ficaram muito abaixo dos limites estabelecidos pela
ANATEL. Além disso, os valores da densidade de potência para este tipo de
empreendimento são bastante reduzidos e registre-se que, no pedido para
concessão da Licença de Operação (LO), será feita a medição dos níveis de
densidade de potência para esta ERB.
Tabela 8.2-7 – Qualificação do impacto ambiental: geração de radiação eletromagnética.
Novo

Natureza do impacto
Momento de
ocorrência

Implantação

Efeito
Forma de
manifestação
Grau de importância

Alto

Ampliação

Operação

Desativação

Positivo

Negativo

Direta

Indireta

Médio

Baixo
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Temporário

Persistência do
impacto
Manifestação

Durabilidade
Grau de
reversibilidade
Abrangência
Possibilidade de
mitigação

Permanente

Imediata

Médio prazo

Longo prazo

Curta

Média

Longa

Reversível

Parcialmente reversível

Irreversível

Área da ERB

Entorno próx.

Regional

Municipal

Total

Parcial

Nenhuma

Desnecessário

h) Impacto no meio socioeconômico – Do ponto de vista socioeconômico, o
empreendimento trará benefícios através da geração de empregos diretos e
indiretos, aumento da arrecadação de tributos fiscais, além de aquecer o mercado
especializado na prestação de serviço na manutenção do empreendimento.
Tabela 8.2-8 – Qualificação do impacto ambiental: Impacto no meio socioeconômico.
Novo

Natureza do impacto
Momento de
ocorrência

Implantação

Efeito

Persistência do
impacto
Manifestação

Durabilidade

Operação

Desativação

Positivo

Negativo

Direta

Indireta

Forma de
manifestação
Grau de importância

Ampliação

Alto

Médio

Temporário

Baixo

Permanente

Imediata

Médio prazo

Longo prazo

Curta

Média

Longa
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Grau de
reversibilidade
Abrangência
Possibilidade de
mitigação

Reversível

Parcialmente reversível

Irreversível

Área da ERB

Entorno próx.

Regional

Municipal

Total

Parcial

Nenhuma

Desnecessário

i) Incerteza emocional nas comunidades frente à expectativa dos impactos Para acompanhar o aumento da população ou melhorar a cobertura das cidades, a
instalação de novas ERBs pelas operadoras está cada vez mais frequente nas
paisagens das cidades, sendo que ocasionalmente ocorre certo “desconforto” na
população em torno, principalmente pelas notícias vinculadas desde a década de 90
nos meios de comunicação, sobre as possíveis consequências que este tipo de
empreendimento poderá proporcionar para a saúde e o bem estar das pessoas.
Contudo há de se ressaltar que nenhuma evidência foi apresentada pelas pesquisas
realizadas até então e que instituições renomadas internacionalmente (ICNIRP,
IEEE, OMS, etc.) que tratam do assunto, recomendam limites rigorosos de
exposição com a intenção de garantir a segurança da população e também dos
profissionais que ali realizam suas atividades. À medida que ocorrem os devidos
esclarecimentos, certamente a incerteza sobre os efeitos adversos diminuirão.
Tabela 8.2-9 – Qualificação do impacto ambiental: Incerteza emocional nas comunidades frente à
expectativa dos impactos.
Novo

Natureza do impacto
Momento de
ocorrência

Implantação

Efeito
Forma de
manifestação
Grau de importância
Persistência do
impacto

Ampliação

Operação

Desativação

Positivo

Negativo

Direta

Indireta

Alto

Médio
(Implantação)

Temporário

Baixo
(Operação)
Permanente
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Manifestação

Durabilidade
Grau de
reversibilidade
Abrangência
Possibilidade de
mitigação

Imediata

Médio prazo

Longo prazo

Curta

Média

Longa

Reversível

Parcialmente reversível

Irreversível

Área da ERB

Entorno próx.

Regional

Municipal

Total

Parcial

Nenhuma

Desnecessário

45

9. MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL
9.1. Sobre os resíduos sólidos gerados
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.
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
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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.
9.2. Sobre a alteração no ambiente sonoro
Durante a operação, o empreendimento não possui nível de ruídos que
necessitem adequações acústicas para o impedimento de sua instalação e
operação. Já para a fase de implantação e desativação, recomenda-se que para
minimizar os impactos gerados pela emissão de ruídos, o empreendedor deverá
atentar-se para seu processo operacional, evitando funcionamento de várias
máquinas ao mesmo tempo, bem como efetuar a correta manutenção em seus
equipamentos, além de respeitar a NBR 10.151 e Lei Municipal n° 5373/2009, que
dispõe sobre ruídos urbanos nocivos à saúde e proteção do bem-estar e do sossego
público e dá outras providências.
9.3. Sobre a poluição atmosférica (radiação não ionizante)
Como a distância dos locais de acesso público até a antena é superior ao
valor teórico calculado para a distância mínima de segurança, assim como os níveis
de radiação emitidos pela antena estão de acordo com as diretrizes contidas no
anexo da Resolução ANATEL nº 303 de 02 de julho de 2002 (Regulamento sobre
limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa
de radiofrequência entre 9 kHz e 300 GHz), para ambos os tipos de exposição da
população em geral e ocupacional, se presume que há segurança em relação a
exposição dos campos eletromagnéticos gerados pela operação da ERB.
Cabe também ao órgão regulador federal de telecomunicações, a
ANATEL, realizar medição de conformidade, 60 (sessenta) dias após a expedição da
respectiva licença de funcionamento, no entorno de estação instalada.
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10. CONCLUSÃO
Em face dos dados obtidos pelo levantamento em campo, pela revisão
bibliográfica, qualificação e análise dos assuntos abordados, avaliamos que o
empreendimento possui um baixo potencial poluidor e todos os impactos
identificados neste trabalho, são reversíveis e passíveis mitigação ou controle. Não
há perspectiva de interferência significativa dos aspectos ambientais da obra nos
meios físico e biótico característicos da região afetada, principalmente pelo fato que
a área de influência direta do empreendimento está altamente antropizada. No
entanto, projetamos também que a sua implantação poderá trazer benefícios ao
município, através da geração de empregos indiretos, aumento da arrecadação de
tributos relacionados, além de possibilitar que a população usufrua com melhor
qualidade os serviços do sistema de telefonia móvel.
Ressaltamos também que este empreendimento é considerado pela Lei
federal nº 12.651/12, art. 3º, inciso VIII, item b, como de utilidade pública, e que
atende as exigências previstas na legislação municipal, estadual e federal.
Contudo, sabe-se que a questão ambiental é extremamente complexa,
visto que ela é composta por vários componentes do meio físico, biológico e
socioeconômico

que

interagem

entre

si,

podendo

ser

causa

e

efeito

simultaneamente, cabendo então, a busca incessante por respostas aos problemas
que não possuam constatações cientificas e se porventura surgir à comprovação da
existência de algum impacto, a certeza que medidas poderão ser tomadas a fim de
minimizar o problema sem que ocorram prejuízos ao crescimento econômico, ao
meio ambiente e principalmente a população.
Deste modo, julgamos que o empreendimento é ambientalmente viável e
que não há necessidade de quaisquer outros estudos regionais dentro da mesma
escala de abordagem, desde que o empreendimento seja edificado dentro dos
padrões normativos existentes e aqui descrito.
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