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1. APRESENTAÇÃO
1.1 EMPRESA CONTRATANTE

Razão social: Pablo Gerhardt Silveira 08766759927
Endereço: Av. Professor Nicolau Destri Napoleão, 137, Jardim Angélica –
Criciúma / SC
CEP: 88804-740
CNPJ: 22.719.633/0001-97

1.2 EMPRESA EXECUTORA

Razão social: Dias Obras de Engenharia Ambiental LTDA ME
Endereço: São Martinho, 305, Santa Augusta Criciúma / SC
CEP: 88805-360
Telefone: (48) 9914-1183 / (48) 9923-4787
CNPJ: 12.677.807/0001-42

Inscrição municipal: 41996

1.3 EQUIPE TÉCNICA
Douglas Dias Teixeira – Engenheiro Ambiental – CREA/SC 118246-0
Joana Borsatto D’agostin – Advogada – OAB/SC 39.071
Deivid S. DaRós – Arquiteto e Urbanista – CAU A71085-7
Marcelo R. Zanelato – Economista – CRE/SC 3.335 7ª Região

2. INTRODUÇÃO

A empresa Pablo Gerhardt Silveira vem pelo presente apresentar o
Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, em atendimento a Lei complementar n°
095 de 28 de dezembro de 2012, no qual institui o Plano diretor Participativo do
Município de Criciúma.
O EIV tem como finalidade instruir e assegurar, ao Poder Público e
ao ambiente urbano, o equilíbrio necessário a cada empreendimento,
adequando-o ao meio em que fará parte.
A repercussão ou interferência provocadas sobre a infraestrutura e a
paisagem urbanas, impactos no sistema viário, no ambiente, na vida social da
vizinhança, na valorização ou desvalorização econômica do entorno, além da
poluição sonora e visual, são os principais aspectos a serem abordados nesse
estudo,

no

qual

contemplará

os

efeitos

positivos

e

negativos

do

empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população
residente na área e nas proximidades, bem como a especificação das
providências necessárias para evitar ou superar seus efeitos prejudiciais,
incluindo a análise, entre outras, das seguintes questões:
I - Adensamento populacional;
II - Equipamentos urbanos e comunitários;
III - Uso e ocupação do solo;
IV - Valorização imobiliária;
V - Geração de tráfego, tráfego pesado, acessibilidade, estacionamento, carga
e descarga, embarque e desembarque, alterações das condições de circulação
e demanda por transporte público;
VI - Ventilação e iluminação natural e artificial;
VII - Poluição visual, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural;
VIII - Geração de ruídos e vibrações;
IX – Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, bem como
daquelas intensificadoras dos impactos positivos; e
X – Proteção dos componentes do meio físico-naturais específicos da área em
questão.

3. DA EXIGÊNCIA E ENQUADRAMENTO DO EIV

O presente Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é elaborado
tendo como diretrizes a Lei Federal nº 10.257/2001 (art. 36 e seguintes) e a Lei
Complementar n. 95/2012 (art. 23 e seguintes) – plano diretor do município de
Criciúma.
O EIV é o documento técnico exigido, com base na Lei
Complementar n. 95/2012, para a concessão de licenças e autorizações de
construção, ampliação ou funcionamento de empreendimentos que possam
afetar a qualidade de vida da população residente na área ou nas
proximidades, ademais, é mais um dos instrumentos trazidos pela Lei Federal
nº 10.257/2001 que permite a tomada de medidas preventivas pelo ente estatal
a fim de evitar o desequilíbrio no crescimento urbano e garantir condições
mínimas de ocupação dos espaços habitáveis.
Por ser classificada como uma potencial atividade geradora de
impacto, vide art. 34, inciso II, da Lei Complementar n. 95/2012, se faz
necessário à elaboração do presente estudo, in verbis:
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 28 DE DEZEMBRO DE
2012.
Art. 24 – Devem ser objeto de estudo de impacto de
Vizinhança EIV os empreendimentos e atividades que:
a) Por suas características peculiares de porte, natureza ou
localização, definidos pelo órgão de planejamento municipal
legalmente instituído e do conselho de desenvolvimento municipal –
CDM, possam ser geradores de intervenções impactantes no seu
entorno.
[...]

Art. 34 São consideradas potenciais atividades geradoras
de impacto:
[...] II - Serviços: consultórios médicos e clínicas médicas,
consultório veterinário com internação e alojamento, canis
particulares, creches, escola maternal, borracharias e congêneres,
serviços gráficos, academias de ginástica, musculação e/ou dança,
agência bancárias, boliches, bilhares, bares, boates, danceterias,
clubes sociais, empresas de dedetização, lavação e lubrificação de
veículos, oficinas de reparação e manutenção de veículos
automotores com chapeação e/ou pintura, edificações e instalações
vinculadas ao corpo de bombeiros e polícia militar, edificações e
instalações vinculadas ao sistema penitenciário, serralheria, serviços

de construção civil, terraplanagem e escavações, pavimentação,
estaqueamento,
fundações,
estruturas,
impermeabilização,
tornearias, bancos e instituições financeiras. (Grifou-se)
A sede do empreendimento, locada desde 20 de janeiro de 2015,
possui contrato de locação não residencial por prazo determinado de 3 anos,
vide cópia do contrato de locação anexo, podendo o mesmo, por consenso das
partes, ser renovado por igual prazo, ou compulsoriamente, desde que
preenchidos os requisitos do art. 51 da Lei 8.245/91.
As licenças já expedidas são válidas e serão renovadas junto aos
órgãos competentes assim que se fizerem necessárias.
Em atendimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) o
ingresso na casa de show é restrito a maiores de 16 anos, desde que
acompanhados de responsável legal, salvo outra classificação do evento,
sendo que a venda de bebidas alcoólicas exigirá prévia apresentação de
documento de identificação com foto e só será realizada aos maiores de 18
anos.
Desta forma, o presente EIV vem ser apresentado a fim de se
adequar a todas as exigências da legislação, observando os impactos que
poderão advir do funcionamento do empreendimento, e as medidas mitigatórias
e/ou compensatórias a serem implantadas, as quais desde já o empreendedor
compromete-se a realizar a fim de reduzir ou anular os aspectos negativos
detectados.

4. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Empresa Pablo Gerhardt Silveira, no qual possui o nome fantasia
Empire Music, vem sendo planejada para servir de opção de lazer para as
noites no Sul do estado de Santa Catarina, atuando como casa de festas e
eventos. A edificação encontra-se pronta e está instalada na Avenida Professor
Nicolau Destri Napoleão. Possui uma área edificada de 363,86m² e
aproximadamente

9.500m²

de

estacionamento.

Desta

forma,

viemos

apresenta-la prevendo os impactos que este trará a vizinhança da região e seu
entorno.

4.1 IMAGENS DA EMPRESA
Figura 01: Planta Baixa.

Figura 02: Planta de Localização Projetada.

Figura 03: Faixada da empresa.

4.2 MOVIMENTAÇÃO PREVISTA

A empresa possui lotação máxima permitida para 725 pessoas,
sendo que a movimentação prevista é na ordem 700 pessoas e 240 carros nos
dias de maiores movimentos.

4.3 LOCALIZAÇÃO

A empresa está localizada no município de Criciúma, bairro Jardim
Angélica, na Avenida Professor Nicolau Destri Napoleão.
Criciúma está a 200 km de Florianópolis que é a capital do Estado
de Santa Catarina e a 280 km de Porto Alegre capital do estado do Rio Grande
do Sul.
Criciúma é um município da Região Sul do Brasil, localizado no
estado de Santa Catarina, na mesorregião Sul Catarinense, microrregião de
Criciúma. Segundo as estatísticas do IBGE conta com 192.308 habitantes,
sendo a principal cidade da Região Carbonífera, que possui cerca de 560 mil

habitantes, além de ser a cidade mais populosa do Sul Catarinense, a quinta
maior do estado de Santa Catarina e a 22ª da Região Sul do Brasil.

Figura 04: Localização da empresa.

5. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A área de influência direta terá raio de até 600 metros, dependendo
do local de análise, sendo o ponto central do raio o próprio empreendimento.
Assim o contorno da área de influência abrangerá os bairros Pinheirinho,
Universitário e Jardim Angélica, sendo que as principais vias dentro da área de
influencias são: Av. Centenário, Rua Giácomo Biléssimo, Rua Imigrante Meller,
Rod. Gov. Jorge Lacerda e Av. Professor Nicolau Destri Napoleão.
Figura 05: Delimitação da área de Estudo.

6. ADENSAMENTO POPULACIONAL

Densidade demográfica é a medida expressa pela relação entre a
população e a superfície do território.
Supõem-se que altas densidades garantem a maximização de
investimentos públicos, incluindo infraestrutura, serviços e transporte. Além
disso, a utilização de altas densidades possibilita um maior retorno dos
investimentos públicos, através das taxas e impostos urbanos.
Entretanto a alta densidade demográfica pode interferir na
sobrecarga e na saturação da infraestrutura instalada, assim como dos
serviços urbanos e de equipamentos comunitários.
A área de estudo possui uma série de instrumentos urbanos, tais
como universidade, escolas, postos de saúde, comercio, terminais de ônibus,
postos de combustível, farmácia entre outros que tornam a região mais atrativa
aos olhos da população, desta forma possuindo uma densidade populacional
de média para alta. A grande procura por residências na região resultou no
desmembramento de áreas rurais, no qual foram loteadas, tendenciando ainda
mais o crescimento da região em um futuro próximo.
A implantação deste tipo de empreendimento não deve ter nenhum
tipo de impacto no crescimento da região, tendo em vista que o mesmo se
encontra em uma zona mista, dividindo espaço com outras atividades
comerciais.
A predominância na região é de residências unifamiliar, no entanto é
notável o crescimento de condomínios verticais, justamente por causa dos
atrativos equipamentos urbanos e comunitários presentes nestes bairros.

7. EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS

Equipamentos comunitários são os de uso coletivo que atendem à
demanda de necessidades básicas da população tais como: saúde, educação
e lazer.
A demanda por equipamentos comunitários responde basicamente a
dois requisitos: a padrões de distâncias aceitáveis conforme a natureza do

equipamento e a densidade de ocupação da área determinando a necessidade
de uma maior ou menor capacidade de atendimento por parte do equipamento.
Desta forma quanto a disposição de equipamentos de educação
disponíveis no entorno destacamos os seguintes: Escola de Educação Básica
Coronel Marcos Rovaris, localizado na Rua Cônego Aníbal Maria di Frância, a
150 metros do empreendimento, Colégio Rogacionista, na Rua Cônego Aníbal
Maria di Frância localizada a 250 metros da empresa, Faculdade SATC, na
Rua Pascoal Meller, à 500 metros do empreendimento e a Universidade do
Extremo Sul Catarinense – UNESC na Rua Pascoal Meller localizada à 600
metros de distância em linha reta da empresa.
Quanto ao aspecto saúde podemos destacar no entorno o Centro de
Atendimento Ambulatorial 24 horas do Bairro Boa Vista que atende a toda
cidade.
No aspecto Lazer a comunidade do entorno possui praças de igrejas
e pequenos canteiros equipados com equipamento de ginastica. Pode-se
destacar como maior ponto de lazer o pátio do Paço Municipal Marcos Rovaris.

Figura 06: Equipamentos Urbanos e Comunitários.

1- Escola de Educação Básica Coronel Marcos Rovaris;
2- Colégio Rogacionista;

3- Centro Religioso;
4- Supermercado;
5- 2ª Delegacia de Polícia;
6- Presidio Santa Augusta;
7- Campo do Ouro Preto;
8- Unidade Básica de Saúde Santa Augusta;
9- Centro de Atendimento Ambulatorial 24 horas do Bairro Boa Vista;
10- Terminal de ônibus;
11- Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC;
12- Faculdade SATC;
13- Paço Municipal Marcos Rovaris.

Os equipamentos urbanos são aqueles que disponibilizados são
essenciais ao desenvolvimento de uma comunidade e cidade, tais como: Água,
Esgoto, Energia Elétrica, Telefonia, Gás canalizado, Coleta de Lixo e etc. No
local devido ao seu avançado desenvolvimento urbano, todos os equipamentos
urbanos estão disponíveis.

8. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

O estatuto da cidade reconhece a cidade como produção coletiva, e
estabelece instrumentos jurídicos e participativos que propiciam ao poder
público tomar providencias para que as propriedades cumpram sua função
social.
As propriedades localizadas na área urbana são suporte para
moradia, infraestrutura, atividades econômicas, instalação de equipamentos e
meios de consumo coletivo.
A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 182, remeteu aos
Planos Diretores a incumbência de definir as propriedades que não cumprem
sua função social.
Diante do exposto, o uso e ocupação do solo deve considerar a
função social do solo urbano, além da conectividade com o sistema viário,
observando a continuidade e integração com a malha viária.

No município de Criciúma a Lei complementar n° 095 de 28 de
dezembro de 2012, no qual institui o Plano diretor Participativo do Município de
Criciúma, em seu anexo 09 define o zoneamento do município no qual regula o
uso do solo.
O entorno do empreendimento possui grande diversidade de usos,
possuindo industrias, residências, comércios e escolas. Desta forma de acordo
com o zoneamento municipal é compatível com a região a instalação de uma
casa noturna no local.

Figura 07: Zoneamento Municipal.

9. VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

A política urbana no Brasil objetiva, entre outras questões, combater
o uso do solo inadequado ou excessivo em relação à infraestrutura urbana
existente, assim como a instalação de novos empreendimentos ou atividades
de impacto sem previsão desta infraestrutura. Pode-se afirmar que as diretrizes

estabelecidas pelo Estatuto da Cidade direcionam para a recuperação social da
valorização do solo, considerando que os incrementos de valor de uma
propriedade urbana que derivam de ações do poder público não devem ser
apropriados pelos proprietários individualmente.
A região de entorno ao empreendimento possui uma infraestrutura
urbana satisfatória do ponto de vista social e econômico, desta forma a
implantação de uma casa noturna só vem somar na valorização dos imóveis
desta região, uma vez que se tem um local de entretenimento para jovens e
adultos em um local apropriado para a instalação.

10. GERAÇÃO DE TRÁFEGO, ACESSIBILIDADE, ESTACIONAMENTO,
CARGA E DESCARGA, EMBARQUE E DESEMBARQUE, E DEMANDA
POR TRANSPORTE PÚBLICO

10.1 GERAÇÃO DE TRÁFEGO

As principais vias de acesso a casa noturna são a Rodovia
Governador Jorge Lacerda e a Avenida Professor Nicolau Destri Napoleão,
sendo a primeira duplicada e a segunda de mão dupla.
O trânsito intenso da região decorrente das universidades locadas
nas proximidades do empreendimento ocorre em três horários distintos, de
segunda a sexta-feira, sendo estes às 12:00hs, às 17:00hs e as 22:00hs, no
entanto este fluxo se dá pela Rodovia Jorge Lacerda, via esta paralela a de
acesso a casa noturna.
As festas com maiores públicos estão previstas para ocorrem com
início às 23:00hs, desta forma não serão problemas para o trânsito local a
demanda de carro prevista.
A casa noturna funcionara diariamente com início às 20:00hs,
horário este em que o fluxo de veículo é menor na região. Nestes dias em que
a casa abre as 20:00hs a expectativa é que o público seja menor, não
causando prejuízo ao fluxo de veículos no local.

10.2 ACESSIBILIDADE

Visando a possibilidade de acesso igualitário a todas as pessoas a
empresa cumprirá as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas
de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n°
5.296, de 2 de dezembro de 2004. Nas áreas externas as calçadas serão
utilizados materiais de revestimento antiderrapante com inclinações não
ultrapassando os 5% (cinco por cento), bem como as guias para deficientes
visuais, sendo elas piso tátil, piso marcação de perigo, além de rebaixos de
inclinação nas esquinas e faixas de transposição de pedestres, que pode ser
utilizada por qualquer tipo de necessidade especial.

10.3 CARGA E DESCARGA

A carga e descarga de equipamentos e insumos será realizada no
horário da manhã entre às 9:00hs e às 11:00 e pela tarde entre às 14:00 e
16:00hs, a casa dispõe ainda de espaço para estacionamento de carga e
descarga desta forma não influenciará no transito local.

10.4 ESTACIONAMENTO, EMBARQUE E DESEMBARQUE

O acesso ao estacionamento no empreendimento será realizado
pela Avenida Professor Nicolau Destri Napoleão, sendo o embarque e
desembarque

realizado

na

frente

da

bilheteria,

tendo

acesso

ao

estacionamento somente o motorista do veículo.
A empresa possui 310 vagas de estacionamento, sendo este
suficiente para a capacidade da casa. Poderá ser aberto ainda na via lateral
mais um acesso de estacionamento caso este não seja suficiente e venha
causar transtorno ao transito local.

10.5 DEMANDA POR TRANSPORTE PÚBLICO

A

empresa

encontra-se

instalada

próximo

ao

terminal

de

passageiros municipal, sendo esse denominado terminal do bairro Pinheirinho,

no qual faz ligação direta com o terminal Central e do Bairro Próspera. A linha
de ônibus entres esses terminais passa em frente ao empreendimento, e com a
movimentação prevista para a casa noturna é certo a suficiência da demanda
local por transporte público.

11. VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL

Dentro do contexto arquitetônico a iluminação é de extrema
importância para a valorização dos espaços, sendo eles públicos e semipúblicos, facilitando o uso e bem-estar das pessoas que o utilizam.
Como o estudo em questão se trata de uma casa noturna a
iluminação artificial será prevista com 100 lux. Na bilheteria, bar e saídas de
pessoas ou equipamentos será utilizada uma iluminação pontual com 200 lux
em cada setor.
Por possuir horário de funcionamento noturno não está previsto em
projeto o uso de iluminação natural, e por questões de conforto acústico à
comunidade a casa não mantem áreas de ventilação natural, sendo a
temperatura interna controlada por ar condicionado.
Com relação a iluminação externa, a mesma será trabalhada de
forma a não gerar incomodo ao entorno, com apontamentos para a edificação
respeitando os vizinhos e os níveis de luminosidades determinados pelo
horário, evitando impacto com o entorno.
Quanto à iluminação natural externa e sombreamento do entorno a
edificação que a empresa está instalada não compromete, pois está construída
com os afastamentos legais solicitados e seu entorno imediato não contem
edificações.
Em relação à ventilação natural no entorno, pode-se afirmar que a
mesma permanecerá constante e preservada sem afetar a vizinhança.

12. POLUIÇÃO VISUAL, PAISAGEM URBANA E PATRIMÔNIO NATURAL E
CULTURAL

A paisagem artificial é a paisagem transformada pelo homem,
enquanto grosseiramente podemos dizer que a paisagem natural é aquela
ainda não mudada pelo esforço humano.
Paisagem urbana pode ser compreendida como sendo a relação de
interações entre homem e o meio em que vive. Essas interações apresentamse também de maneira subjetiva, ou seja, na forma de percepção visual da
paisagem com atribuições de significados dados pelo homem.
Todo empreendimento gera um impacto visual, no entanto a
empresa tenta harmonizar a arquitetura de forma a suavizar tal impacto.
A região onde está inserida a casa noturna possui pontos comerciais
tais como: farmácia, postos, confecção, academias de combustíveis e também
se encontra próximo a escolas no qual possuem em seu entorno ginásios
instalados, desta forma não causa significativa alteração a paisagem urbana,
tendo em vista a harmonia com o ambiente no qual está inserido.
Por se tratar de um bairro relativamente novo e a edificação onde
será instalada a casa noturna não representar um patrimônio cultural nem
artístico da cidade, não será necessário nenhum tipo de revitalização ou
aprovação do patrimônio da cidade para o desenvolvimento da função.
No município de Criciúma existem 10 unidades de conservação,
todas sob jurisdição municipal. Sendo 02 de proteção integral, 08 de uso
sustentável. O Parque Ecológico José Milanes é a UC mais próxima ao
empreendimento, localizada a aproximadamente 3,2 km de distância.

13. GERAÇÃO DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES

O ruído se caracteriza como um som desagradável e indesejável, ou
como um estímulo que não contém informações úteis à tarefa em execução, ou
seja, é uma alteração mecânica que se propaga em torno de movimento
ondulatório através de um meio elástico (OPAS,1983).
As principais características do som são a intensidade (quantidade
de energia vibratória que se propaga nas áreas próximas da fonte emissora e

se expressa em termos de energia (watt/m²) ou termos de pressão (Newton/m²,
N/m² ou Pascal)) e a frequência (representada pelo número de vibrações
completas em um segundo, sendo sua unidade expressa em Hertz (Hz)).
O ruído é medido em decibéis (dB), onde o aumento no seu nível de
som de três decibéis representa um aumento da intensidade de ruído para o
dobro. Porém a intensidade de um ruído não constitui o único fator que
determina a sua perigosidade, pois a duração da exposição é também muito
importante.
Para a avaliação dos níveis de ruído, deve-se levar em conta os
procedimentos listados na NBR 10.151 - Avaliação do ruído em áreas
habitadas visando o conforto da comunidade. Está norma determina que os
limites de horário para o período diurno e noturno da tabela 01 podem ser
definidos pelas autoridades de acordo com os hábitos da população. Porém, o
período noturno não deve começar depois das 22 h e não deve terminar antes
das 7 h do dia seguinte. Se o dia seguinte for domingo ou feriado o término do
período noturno não deve ser antes das 9 h.
Desta forma o município de Criciúma por meio da Lei 5.373, de 20
de outubro de 2009, determinou que os níveis admissíveis são dependentes de
zoneamento local. Sendo este exposto na tabela 02. A Lei Municipal considera
o período diurno os horários compreendidos das 7h às 22h e noturno das 22h
às 7h.

Tabela 01: Níveis de critérios de avaliação para ambientes externos, em dB.
Tipos de áreas

Diurno

Noturno

Áreas de sítios e fazendas.
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou
de escolas.
Área mista, predominantemente residencial.

40

35

50

45

55

50

Área mista, com vocação comercial e administrativa.

60

55

Área mista, com vocação recreacional.

65

55

Área predominantemente industrial.

70

60

Tabela 02: Limites admissíveis no município de Criciúma.
Zonas de Uso

dB Diurno

dB Noturno

Zona Rural e ZEP

40

35

ZR1

40

35

ZR2 e ZR3

55

45

ZM1 e ZM2

60

55

ZC1 e ZC2

65

55

ZI1 e ZI2

70

60

A Empire Music encontra-se em uma área de Zona Mista (ZM2),
onde os níveis de pressão sonora deverão ficar em 60dB no período diurno e
55dB no período noturno.
Os ruídos a serem controlados no empreendimento são aqueles
oriundos do som utilizado para animação da casa noturna e da movimentação
de veículos em acesso. Desta forma como medida preventiva de mitigação
desses impactos utilizou-se de equipamentos de acústica no interior da
empresa visando a redução do ruído gerado. No caso da movimentação dos
veículos, a empresa proíbe a utilização de som automotivo dentro do
estacionamento, reduzindo desta forma a perturbação do sossego público.
Foi realizado no dia 11 de fevereiro de 2016 o monitoramento de
ruído no entorno da empresa, desta forma se poderá avaliar qualquer alteração
nas condições observadas antes da instalação da casa noturna. Os resultados
estão contidos na tabela 03, onde consta o ruído equivalente obtido em cada
ponto de monitoramento.

Tabela 03: Monitoramento de ruído.
Ponto

Hora

Resultado (dB)

Limite permitido (dB)

1

22:13

57

55

2

22:25

57

55

3

22:38

46

55

4

22:45

51

55

Figura 08: localização dos pontos de monitoramento. A) em frente a empresa,
lado esquerdo. B) em frente a empresa, lado direito. C) fundos da empresa,
lado direito. D) Fundos da empresa, lado esquerdo.
A

B

C

D

As vibrações só serão produzidas pela atividade através da
passagem de veículos pelas estradas de acesso ao empreendimento,
considerando-se que as estradas já possuem um fluxo razoável de veículos, e
a demanda gerada pela empresa, não haverá alteração no nível vibratório
existente.

14. DEFINIÇÃO DOS IMPACTOS NEGATIVOS E POSITIVOS

Os

principais

impactos

gerados

com

a

instalação

do

empreendimento são o aumento do fluxo de veículo na rodovia e a geração de
ruído devido a utilização de som no interior da casa noturna. Desta forma a
empresa utilizará como medida mitigadora dos impactos gerados

a

organização na entrada do estacionamento e a disponibilidade de vagas
suficientes de veículos, facilitando o acesso e reduzindo os transtornos

causados. A empresa propõe-se ainda a utilizar outros acessos de
estacionamento caso a entrada principal não seja suficiente.
Com relação aos ruídos gerados no interior, foram utilizados
equipamentos acústicos para conter o ruído gerado, mitigando desta forma
esse impacto.
Todo empreendimento causa um transtorno a população, sendo
esses denominados impactos negativos. No entanto esse não é o único
impacto causado, pois temos aqueles no qual denominamos impactos
positivos, no qual para essa empresa destacamos os seguintes: geração de
emprego e renda a população, arrecadação tributária, causando maior
desenvolvimento a região, criação de um ponto de lazer e diversão a região,
crescimento do comércio regional e fortalecimento econômico do setor.

15. PROTEÇÃO DOS COMPONENTES DO MEIO FÍSICO-NATURAL

A empresa Empire Music possui Autorização Ambiental de
funcionamento expedida pela Fundação do Meio Ambiente de Criciúma com
validade até o dia 10 de agosto de 2016, no qual compromete-se, a destinar de
forma adequada, dando o destino correto aos resíduos gerados, sob pena de
embargo das atividade e/ou multa.

ANEXO 01 – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIADE TÉCNICA

