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Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - REIM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA 

INTRODUÇÃO 

 

O presente documento apresenta o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) de 

uma edificação comercial, de propriedade de REIM PARTICIPAÇÕES E 

ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA, denominado ANTONIO AUTO 

CENTER, localizado a Avenida Aristides Campos, nº28 a 56, Bairro Estelita 

Coelho Marins, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES em continuidade ao 

EIV já apresentado em junho 2014. Hoje o prédio se encontra na totalidade da 

sua construção. 

 

Esse estudo apresenta o empreendimento no que tange as suas características 

urbanísticas e soluções de engenharia, objetivando uma compatibilização entre 

a urbanização, geração de tráfego e o conforto ambiental, bem como análise 

de seus efeitos positivos e negativos do empreendimento sobre a qualidade de 

vida da população residente ou usuária das áreas no entorno do mesmo. 

 

Os estudos formulados estão totalmente condicionados ao que está disposto 

na legislação federal, preconizada pela Lei Federal nº 10.257/01 e também 

conhecida como Estatuto das Cidades, à Lei Municipal 5890/2006 – Plano 

Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, e ao disposto na Lei 6649/2012, 

a qual dispõe sobre a “obrigatoriedade da apresentação do Estudo de Impacto 

de Vizinhança – EIV, para concessão de licenças, autorizações e alvarás aos 

empreendimentos de impacto, públicos ou privados, ou por operações 

consorciadas e dá outras providências.” 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

1.1.  Contexto do Projeto 

O projeto de propriedade de REIM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO 

PATRIMONIAL LTDA está implantado em lote de área urbana e foi idealizado 

para atender a uma demanda local, identificada pelo empreendedor, cuja 

atividade principal será comércio e prestação de serviços automobilísticos.  

 

O empreendimento possui Alvará de Construção nº 688/2014 relacionado a 

licença de construção aprovada através do processo protocolado 41408/2013 

em 17/02/2014 e  Alvará de Construção nº 689/2014 relacionado a licença de 

construção aprovada através do processo protocolado sob nº20760/2014 

05/11/2014. 

 

Tocante aos processos anteriores foi apresentado um EIV - Estudo de 
Impacto de Vizinhança e um RIV - Relatório de Impacto de Vizinhança em 
Junho de 2014, que já previa a expansão de 7.040,55m² do 
empreendimento em seu item 3b. 
 
Assim, mesmo já apresentada a expansão e suas características, por 
solicitação dessa Secretaria, o empreendedor apresenta novo EIV 
referente a totalidade do empreendimento. 

 

 

1.2. Identificação do Empreendedor 
a) Nome: REIM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA 

b) Razão Social: REIM PARTICIPAÇÕES PATRIMONIAIS 

c) Endereço para correspondência: Rua Jose Peres Rios, 14, Guandu, 

Cachoeiro De Itapemirim/ES -  CEP 29300-785. 

d) Inscrição Estadual e CNPJ: Isento / 19.855.000/0001-00 
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1.3. Informações Gerais do Empreendimento 
a) Nome do Empreendimento: REIM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO 

PATRIMONIAL LTDA 

b) Endereço: Avenida Aristides Campos, nº28 a 56, bairro Estelita Marins, 

Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

c) Inscrição Imobiliária: 15343  
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d) Registro Atualizado do Imóvel: 
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e) Área Total do Terreno: 2.250,00 m² 
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f) Cópia do espelho da consulta prévia emitida pela Prefeitura Municipal 
de Cachoeiro de Itapemirim. 
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g) Objetivo do Empreendimento: O objetivo do empreendimento é atender ao 

uso de Comércio e Serviços (CS2) com atividades especificas ainda a ser 

definidas de acordo com a demanda do mercado. O imóvel pode se locado 

para quaisquer atividades tipo CS2 listadas no Anexo XIV do PDM, pois atende 

aos requisitos da via e vagas disponíveis. A população da edificação foi 

calculada baseada nas normas estabelecidas pelo CBMES 

 

h) Planta de situação e localização do empreendimento, contemplando as 
principais vias de acesso/saída do empreendimento: em anexo 

 
 

Figura 1 - Planta de Localização (Google Earth) 

 
 

 

i) Valor de Mercado do Terreno: R$ 2.000.000,00 
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j) Nada Consta do Imóvel: 
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1.4. Descrição do Empreendimento 

a) Área de Construção: 12.483,22 m² 

b) Área Computável (Área Útil): 6178,49m² 

c) Coeficiente de Aproveitamento: 2,77 

d) Número de unidades previstas:  não se aplica.* 

e) Número de vagas de estacionamento previstas, carga e descarga e 
embarque e desembarque: 156 vagas para automóveis, 173 vagas para 

motos/bicicletas e 2 vagas para caminhão. 

f) Número de pavimentos com descrição de usos e compartimentos: a 

edificação apresenta no total 08 (oito) pavimentos, sendo eles: 

1º Pavimento (Térreo) - 1.294,82m²: Pavimento comercial, com acesso pela 

Avenida Aristides Campos, destinado a instalação de uma loja de 1.294,82 m², 

contemplando 05 (cinco) lavabos, uma copa e um escritório. Nesse pavimento 

estão localizadas as duas vagas para caminhão. 

2º Pavimento (Mezanino) - 204,73m²: Ocupação do tipo CS2, com uso a ser 

definido futuramente pelo proprietário de acordo com demanda. 

3º Pavimento - 1.596,56m²: Destinado ao uso como depósito o pavimento 

possui 1.596,56m² contemplando dois banheiros e dois lavabos. 

4º Pavimento (Garagem 1) - 1.899,67m²: Acesso pela Rua Pedro Sechim, com 

área total de 1.899,67m² com 61 vagas para automóveis demarcadas e 32 

destinadas a moto/bicicleta, além de 04 lavabos. 

5º Pavimento (Garagem 2) - 1.934,89m²: Área total de 1.934,89m² com 45 

vagas para automóveis e 74 para moto/bicicleta e 04 lavabos. 

6º Pavimento (Garagem 3) - 1.850,85m²: Área total de 1.850,85m² com 50 

vagas para automóveis e 67 para moto/bicicleta e 04 lavabos 

7º e 8º Pavimentos - 1.850,85m²/pavimento: Ocupação do tipo CS2, com uso a 

ser definido futuramente pelo proprietário de acordo com demanda e 04 

lavabos em cada pavimento.  
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g) Corte Esquemático do empreendimento: *Segue anexo projeto 

arquitetônico contendo cortes do empreendimento em escala adequada 

 
h) Previsão de dias e horários de funcionamento: Horário comercial: 

segunda a sexta feira das 8:00h as 18:00h e aos sábados das 8:00h às 12:00h. 
 

i) Estimativa da população fixa e flutuante que utilizará o 

empreendimento: A população da edificação foi calculada com base na 

normas técnicas estabelecidas pelo CBMES que define, para edificações de 

uso comercial, um padrão de 1 pessoa a cada 7m². Dessa forma, considera-se 

que a população fixa do empreendimento seja de 400 pessoas  e a flutuante 

100 pessoas/dia. A população pode apresentar variação dependendo do tipo de 

locatário dos pavimentos. O empreendimento possui vagas suficientes para 

atender a quaisquer atividades descritas como CS2 do PDM, inclusive 

estacionamento rotativo. 
 
j) Volumetria 

De acordo com o anexo XIII – “Gabarito Restrito” da lei 5.890/2006 (P.D.M.) o 

bairro Estelita Coelho Marins, onde o empreendimento será inserido, possui 

permissão para uso do seguinte gabarito: acima da cota 95 - 06 pavimentos e 

no restante do bairro 4 pavimentos de embasamento acrescidos de 9 

pavimentos tipo ou 5 pavimentos de embasamento acrescidos de 10 

pavimentos tipo.  
 

Figura 2  - Anexo XIII - Gabarito Restrito da Lei 5.890/2006 
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O empreendimento em questão é composto por 04 pavimentos de 

embasamento acrescidos de 04 pavimentos tipo. Concluí-se portanto, que o 

mesmo está de acordo com o gabarito restrito e não haverá interferência 

negativa nos imóveis vizinhos. O gabarito do empreendimento é compatível 

com as características do entorno. 

 

l) Materiais utilizados: Os materiais utilizados estão de acordo com a ABNT 

NBR 12.721: Avaliação de custos unitários e preparo de orçamento de 

construção para incorporação de edifícios em condomínio. As alvenarias foram 

executadas em tijolos cerâmicos furados nas paredes, assentado com 

argamassa de cimento, areia e cal hidratada. O piso utilizado pode ser tanto de 

cerâmica quanto granito. Os revestimentos variam desde pintura à cerâmica. 

 

m) Histórico de construção do empreendimento: A empresa Antonio Auto 

peças, do mesmo grupo, tem uma loja consolidada no seguimento de comércio 

e peças automobilísticas. Dada sua necessidade de ampliação e a proximidade 

com o local, implantou a edificação objeto desse EIV.  

 

O empreendimento possui Alvará de Construção nº 688/2014 relacionado a 

licença de construção aprovada através do processo protocolado 41408/2013 
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em 17/02/2014 e  Alvará de Construção nº 689/2014 relacionado a licença de 

construção aprovada através do processo protocolado sob nº20760/2014 

05/11/2014. Inicialmente foram construídos a loja e os pavimentos de garagem, 

depois em função da demanda do mercado foi feita a complementação dos 

pavimentos, todos com projeto e EIV aprovados. 

 

Como o empreendedor ainda não tem locação do imóvel, o mesmo poderá 

atender todas as atividades do Anexo XIV do PDM tipo CS2 pela via permitir. 

Atividades como: estacionamento rotativo, consultórios médicos; salas 

comerciais; lojas de departamentos ou magazines; comércio varejista de 

diversos itens, de artigos médicos, de produtos farmacêuticos; atividade 

médica ambulatorial, odontológicas; serviços de vacinação e imunização 

humana; estacionamento de veículos; hotéis ou apart hotéis; restaurantes; 

bancos comerciais; administração pública em geral; defesa civil; 

regulamentação das atividades de saúde, educação, culturais e outros serviços 

sociais; instituição de ensino, entre outras atividades classificadas como 

comércio e serviços CS2. 
 

O empreendimento pode ser locado para todos esse serviços,  de acordo com 

a legislação, pois existem vagas de garagem suficientes para atender a 

quaisquer desses serviços. 

 

 

1.5. Descrição da Equipe Técnica responsável pela elaboração do 
estudo de impacto de vizinhança 

 

Coordenador Geral da Equipe: Jairo Freitas Di Giorgio 

CREA: RJ-42367/D 

ART: 0820180052385 

Endereço: Av. Cristiano Dias Lopes, 80, bairro Gilberto Machado, município de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

Telefone: (28) 3522 7085 
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2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREEDNIMENTO 
 

O empreendimento se localiza na Avenida Aristides Campos, nº28 a 56, bairro 

Estelita Coelho Marins, no município de Cachoeiro de Itapemirim e têm como 

área de influência direta, considerando como raio de influência os 500,00 

metros conforme indicado pela SEMDURB– Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, os bairros: Estelita Coelho Martins, Otton Marins, 

Nova Brasília, Basiléia, Matia Ortiz e Vila Rica: 
Figura 3  - Área de Influencia - 500m 

 
Escala: 1/2000  -  Fonte: https://www.freemaptools.com/radius-around-point.htm 

 

Na área de influencia direta do empreendimento é possível localizar diversas 

áreas de interesse social, tais como: posto de gasolina, hotel, supermercados, 

farmácias, escolas, igrejas  e diversos estabelecimentos comerciais envolvendo 

as mais variadas atividades, além de muitas unidades residenciais. Quanto aos 
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equipamentos de infraestrutura urbana público/privados, é possível observar 

que as vias contam com abastecimento de água, coleta de esgoto, linhas de 

transmissão elétrica e pontos de ônibus. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

a) Fases de planejamento, implantação, operação e desativação do 
empreendimento:   

O empreendimento encontra-se consolidado. Quanto a desativação, não existe 

previsão para que o empreendimento interrompa suas atividades. 

Planejamento pode ser definido como um método de decisão adotada, 

realizado para antecipar uma ação futura almejada, usando de meios eficazes 

para materializá-la. O objetivo do planejamento é reduzir o custo, juntamente 

com o tempo de execução dos projetos e as incertezas relacionadas ao seu 

escopo. Do mesmo modo, o planejamento é considerado como processo de 

tomada de decisão que resulta em um conjunto de ações necessárias para 

transformar o estágio inicial de um empreendimento em um desejado estágio 

final. 

O planejamento e gerenciamento implicam em organizar o canteiro de obra, 

dimensionar e administrar os recursos humanos, os materiais, fornecer e gerir 

os equipamentos, estabelecer metas, identificar e agir sobre as causas dos 

problemas que surgirão, entre outros. A execução conforme o planejado 

permite ter processos estabilizados nas execuções das obras de construção 

civil e de qualquer outro empreendimento. 

Na fase do planejamento, foram realizados os Estudos Preliminares, 

abrangendo a localização apropriada de um lote, levantamento topográfico, 

estudo geotécnico, consulta ao município das exigências de uso e ocupação do 

solo para o local, confecção do memorial descritivo, cronograma executivo, 

orçamento e identificação da equipe de trabalho. 

b) Etapas de expansão: Conforme apresentado no EIV anterior, o 

empreendimento planejava uma ampliação de 7.040,55 m². Essa foi 

executada e é objeto de análise nesse Estudo de Impacto de Vizinhança. 

Atualmente não existe previsão de expansão do empreendimento. 
 

c) Tecnologias de construção: A fase supra-estrutura foi realizada em 

concreto armado, de modo convencional, ou seja, a estrutura é constituída 
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basicamente por lajes maciças, vigas e pilares que deverão suportar os 

carregamentos oriundos de sua utilização. Tal método apresenta 

características como: grande quantidade de vigas, que garantem boa rigidez 

à estrutura e mão de obra disponível e bem treinada. 

 

d) Gestão do empreendimento: Toda a gestão do empreendimento é 

realizada pela Reim Participações e Administração Patrimonial Ltda. 

 

e) Mobilização de mão de obra nas diversas etapas de implantação do 
empreendimento: Conforme citado anteriormente, o empreendimento 

encontra-se consolidado, ou seja, não serão executadas obras no local. 

f) Logística de transporte nas diversas etapas de implantação do 
empreendimento: O empreendimento encontra-se consolidado. 

g) Logística de transporte e abastecimento na fase de funcionamento do 
empreendimento: O abastecimento se dará pelas vagas de carga e 

descarga disponíveis no pavimento térreo, quando por caminhão. Se o 

veículo utilizado for carro, o abastecimento, assim como o acesso e 

estacionamento dos funcionários se dará pela rua Pedro Sechim nos 

pavimentos destinados a essa finalidade. 

h) Logística de transporte e funcionamento do empreendimento: O acesso 

dos clientes ao empreendimento se dá pela Avenida Aristides Campos e Rua 

Pedro Sechim, assim como os colaboradores. As vagas disponibilizadas, 

conforme projeto, serão utilizadas pelos prestadores de serviço, funcionários 

e clientes, além das vagas de carga e descarga destinada como apoio ao 

uso comercial. 

i) Alternativas locacionais: Não foram levadas em consideração visto que o 

empreendimento já encontra-se consolidado. 
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3.1. INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento comercial é denominado Antônio Auto Center e está 

implantado na Avenida Aristides Campos, bairro Estelita Coelho Marins, com 

características conforme descrito nos itens 1.3 e 1.4. No local são executadas 

atividades classificadas como CS2 conforme Anexo XIV - Classificação das 

atividades por tipos de grupos do PDM do município em questão. Conforme já 

explicado anteriormente: 

 

Como o empreendedor ainda não tem locação do imóvel, o mesmo poderá 

atender todas as atividades do Anexo XIV do PDM tipo CS2 pela via permitir. 

Atividades como: estacionamento rotativo, consultórios médicos; salas 

comerciais; lojas de departamentos ou magazines; comércio varejista de 

diversos itens, de artigos médicos, de produtos farmacêuticos; atividade 

médica ambulatorial, odontológicas; serviços de vacinação e imunização 

humana; estacionamento de veículos; hotéis ou apart hotéis; restaurantes; 

bancos comerciais; administração pública em geral; defesa civil; 

regulamentação das atividades de saúde, educação, culturais e outros serviços 

sociais; instituição de ensino, entre outras atividades classificadas como 

comércio e serviços CS2. 
 

O empreendimento pode ser locado para todos esse serviços,  de acordo com 

a legislação, pois existem vagas de garagem suficientes para atender a 

quaisquer desses serviços. 

 

Os projetos relacionados ao empreendimento encontram-se anexos a esse EIV. 

O público alvo das atividades a serem executadas, assim como faixa de renda 

e faixa etária somente poderão ser discriminados quando o imóvel for locado. 
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3.2. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

Conforme já exposto no EIV 2014 "do ponto de vista urbanístico, o 

empreendimento encontra-se intimamente ligado à malha urbana do Município 

e interligada a áreas densamente urbanizadas, como os bairros Estelita Coelho 

Marins, Santo Antônio, Nova Brasília, Otton Marins e Maria Ortiz." Face ao uso 

e ocupação do solo, o bairro onde o empreendimento está instalado possui 

característica predominantemente residencial no seu interior e 

comercial/serviços nos trechos abrangendo as avenidas do entorno. 

Ainda de acordo com o EIV apresentado anteriormente, são vários os fatores 

que favorecem e justificam a instalação do empreendimento no referido local, 

como: existência de vias de circulação e interligação; área pertencente a malha 

urbana atual; atributos físicos favoráveis (topografia, recursos hídricos, climas, 

etc); facilidade de acesso; oferta de serviços básicos essenciais; menor custo 

de extensão de redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

energia elétrica em virtude da proximidade da área urbanizada; disponibilidade 

de coleta de resíduos sólidos urbanos; boa demanda de mercado para imóveis 

com fins residenciais; atendimento aos anseios de desenvolvimento da região e 

o aumento da demanda para o comércio local, fortalecendo o bairro e a 

descentralização da cidade." 

Não existe relação de compatibilização do empreendimento com planos, 

programas e projetos de entidades governamentais, não governamentais e de 

iniciativa privada. 
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4. ESTUDOS DE OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DE INFLÊNCIA DO 
EMPREENDIMENTO: 

4.1. Do uso e ocupação do solo 
 

a) Da qualidade das vias de circulação de pedestres, pontos 
críticos de conflito entre pedestres e veículos: 
 

Ao longo da Avenida Aristides Campos, principal via de acesso ao 

empreendimento, é possível observar a existência de calçadas para circulação 

de pedestres. Porém, a maioria não apresenta os padrões definidos no PDM do 

município como "Calçada Cidadã". De acordo com o mesmo, "a mudança 

dessa realidade é responsabilidade do poder público, dos moradores, da 

iniciativa privada e da sociedade organizada." Abaixo seguem fotos indicando 

as condições das calçadas da Avenida Aristides Campos. 

 
Figura 4 - Condições viárias da  Av. Aristides Campos 

 
 

Nessa foto está ilustrada a fachada do empreendimento na Av. Aristides 

Campos. Através dela é possível observar que a via apresenta dois sentidos de 

fluxo de veículos, é asfaltada e não possui acostamento ou área de manobra. 

Na mesma imagem também pode-se observar que o empreendimento possui 

passeio de acordo com as normas para calçada cidadã e também espaço 

destinado ao estacionamento de veículos. 
 
 



  21 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - REIM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA 

Figura 5 - Condições viárias da  Av. Aristides Campos 

 
 

 

Nessa imagem observa-se que as calçadas no entorno do empreendimento 

não apresentam o padrão de calçada cidadã. Também vemos que a via é bem 

sinalizada horizontalmente e que seu revestimento asfáltico está bem 

conservado.  

 

Já na imagem abaixo, está retratada a Rua Pedro Sechim, com sua 

pavimentação recuperada por esse empreendedor no ano de 2014. Assim 

como na Av. Aristides Campos, apenas o empreendimento apresenta calcada 

cidadã dentro dos parâmetros legais. 
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Figura 6 - Condições viárias da  Rua Pedro Sechim 

 
 

Figura 7 - Condições viárias da  Av. Aristides Campos 
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Figura 8 - Principal ponto de conflito entre carros 

 
 

Essa ultima imagem apresentada identifica o principal ponto de conflito próximo 

ao empreendimento. Nesse local ocorre  a intersecção da Avenida Aristides 

Campos com a Avenida Jones dos Santos Neves. 

 

 

b) Caracterização e mapeamento das atividades quanto ao uso, 
porte e potencial de impacto: 

Na área de influencia direta do empreendimento é possível localizar diversas 

áreas de interesse social, tais como: posto de gasolina, hotel, supermercados, 

farmácias, escolas, igrejas  e diversos estabelecimentos comerciais envolvendo 

as mais variadas atividades, além de muitas unidades residenciais. 

De acordo com a Lei do PDM em seu Artigo nº 180, §2, as atividades de uso 

comercial, de serviços e industrial classificam-se de CS1 a CS5, incluindo CSA, 

CSP e ASC. O empreendimento em questão pode ser classificado como CS2, 

que "compreende estabelecimentos de comércio e serviço, admitindo-se o uso 

misto com habitações, sendo permitido em todas as vias, exceto nas vias locais 
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vide anexo XIV-A). Podem apresentar no máximo: tráfego moderado e poluição 

moderada (quando adotadas as medidas para o seu controle)." Quanto a 

legislação ambiental, estabelecimentos comerciais geralmente são 

dispensados de licenciamento ambiental, por isso e o enquadramento deve ser 

feito quando o imóvel for alugado de acordo com CNAE do locatário. 

Figura 09 - Atividades no entorno do empreendimento 

 

Fonte: Google Maps 

 

c) Caracterização social, ambiental, econômica e cultural da 
vizinhança afetada, indicando as variáveis que podem sofrer 
efeitos significativos relacionados ao empreendimento em todas 
as suas fases:  
 

Identificamos na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento a seguinte 

caracterização quanto ao uso, porte e potencial de impacto dos 

estabelecimentos: 1 – Trecho abrangendo a Avenida Jones dos Santos Neves, 

Avenida Aristides Campos, Avenida Nossa Senhora da Consolação e Avenida 

Etelvina Vivácqua é composta predominantemente de imóveis comerciais, com 

destaque para estabelecimentos ligados a manutenção de veículos 

automotores, comércio de autopeças e comércio de material de construção. 2 – 

O interior dos bairros é composta predominantemente de imóveis residenciais 

unifamiliares e multifamiliares, com presença pontual de estabelecimentos de 



  25 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - REIM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA 

comércio e serviços, com destaque para templos religiosos e instituições de 

ensino. Segue o mapeamento das atividades quanto ao uso e potencial de 

impacto, assim definidos pelo anexo XIV da Lei 5.890/2006 (P.D.M.) – 

Classificação das atividades por tipos e grupos (CNAE/MEI). 

 

 

 
 

 

 

 

d) Pesquisa junto à população da Área de Influência Direta, 
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população fixa e flutuante, procurando identificar as 
características do local e aspectos sócio/culturais: 

 
Conforme citado no item 2: Na área de influencia direta do empreendimento é 

possível localizar diversas áreas de interesse social. De acordo com Paula 

Agostini: "Os bairros Othon Marins e Estelita Coelho Marins possuem uma 

população com renda de 6 a 10 salários - mínimos. Já o bairro Nova Brasília 

possui uma população com renda de 3 a 6 salários-minimos." Ambos possuem 

predominância de uso residencial unifamiliar e multifamiliar, assim como os 

bairros Santo Antonio, Vila Rica e Maria Ortiz, "que possuem uma população 

com renda de 3 a 10 salários-mínimos".  

 

4.2. Da vivência e apropriações nos espaços 

a) Avaliar a circulação de pedestres 

As principais vias (estradas) de acesso ao empreendimento se encontram em 

boas condições físicas, com espaço definido para o trafego de veículos e a 

passagem de pedestres (mesmo que não estejam conforme calçada cidadã 

muitas estão em boas condições). Possui semáforos, sinalização vertical e 

sinalização horizontal, além de diversas faixas específicas para a travessia de 

pedestres. No item 4.1.a foram apresentadas fotos das calçadas ao redor do 

empreendimento. 

 

b) Pontos de concentração de pedestres 

Devido ao grande número de unidades comerciais no entorno do 

empreendimento o fluxo de pedestres é grande. Os locais onde ocorre a maior 

incidência é próximo as paradas do transporte coletivo e principalmente 

próximo as escolas existentes no raio do empreendimento.  

 

O principal ponto de concentração de pedestres é no cruzamento mostrado na 

imagem abaixo, onde se localizam 04 faixas para travessia dos mesmos com 

segurança. O local é bem sinalizado tanto vertical, quanto horizontalmente. 
Figura 10 - Ponto de concentração de pedestres 
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Fonte: Google Maps 

 

c) Presença de comércio informal 

Durante a elaboração desse EIV não foi observada a presença de comércio 

informal no entorno do empreendimento. 

d) Linhas de interesse de desenvolvimento 

Observou-se a necessidade de melhoria dos passeios públicos nos 

empreendimentos ao redor, visando a acessibilidade aos portadores de 

necessidades especiais, visto que muitas calçadas não atendem aos quesitos 

de acessibilidade.  Muitas calçadas não apresentam o piso tátil ou possuem 

desníveis que podem ocasionar acidentes. 

e) Equipamentos geradores de circulação de pedestres 

Todos os empreendimentos comerciais, religiosos, educacionais e inclusive as 

unidades residenciais contribuem para a geração e o aumento da circulação de 

pedestres no entorno do local. Ao redor do emrpeendimento existem muitas 

lojas como: Casa da Borracha, Eletro Lauro, Casa Feita, Drogaria Daniela, 

Sorveteria Boachá e outros que aumentam a circulação de pedestres. 

f) Manifestações culturais 
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Pode ser considerado um ponto de manifestação cultural o Ginásio Municipal 

"Nello Volla Borelli", localizado a aproximadamente 200 metros do 

empreendimento. 

g) Atividades econômicas desenvolvidas nos espaços públicos 

No que se diz respeito às atividades comunitárias atingidas pela zona de 

influencia do empreendimento se encontram, principalmente: Centro Estadual 

Interescolar Áttila de Almeida Miranda (bairro Vila Rica), CIODES – Comando 

de Polícia Ostensiva – CPO Sul (bairro Vila Rica), Garagem da Auto Viação 

Real (bairro Vila Rica), Posto de Combustível Souza (bairro Vila Rica), Igreja do 

Evangelho Quadrangular (bairro Estelita Coelho Marins), Praça Dois Amigos 

(bairro Othon Marins), Igreja Assembléia de Deus Hebron (bairro Santo 

Antônio), Canção – Escola da Fé (bairro Maria Ortiz), Igreja Metodista 

Wesleyana (bairro Maria Ortiz), Salão do Reino das Testemunhas de Jeová 

(bairro Maria Ortiz), Supermercado Perim (bairro Santo Antônio), Academia e 

Fisioterapia Physio (bairro Santo Antônio), Igreja Evangelho Quadrangular 

(bairro Santo Antônio), Escola Infantil e Fundamental Mickey e Minie (bairro 

Santo Antônio), Torre Comunicação (bairro Santo Antônio), Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Quintiliano Azevedo (bairro Santo Antônio), Padaria Lucas 

(bairro Santo Antônio), Praça e Quadra de Esporte (bairro Santo Antônio), 

Academia Maxfit (bairro Nova Brasília), Igreja Presbiteriana Nova Brasília 

(bairro Nova Brasília), Igreja Batista Nova Brasília (bairro Nova Brasília), 

SEMSET – Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito / Ginásio (bairro 

Nova Brasília), Paróquia Comunidade Santa Rita de Cássia, Igreja Monte 

Hebron (bairro Nova Brasília), Igreja Batista Renovada (bairro Estelita Coelho 

Marins), Igreja Metodista (bairro Nova Brasília), Igreja Pentecostal Deus é Amor 

(bairro Othon Marins), Escola Estadual de Ensino Fundamental Rotary (bairro 

Othon Marins), Igreja Assembléia de Deus Nova Brasília (bairro Othon Marins), 

Praça (em frente a Escola Estadual de Ensino Fundamental Rotary). 
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4.3. Localização geográfica 

O empreendimento se localiza no bairro Estelita Coelho Marins, próximo ao 

centro da cidade e distante cerca de 850m do Rio Itapemirim. Abaixo tem-se a 

imagem indicando tal cota e identificando que não existem próximo ao 

empreendimento outro curso d'água se não o Rio Itapemirim. 

Figura 11 - Distância do empreendimento ao Rio Itapemirim 

 

Na imagem abaixo é possível observar os bairros no entorno do 

empreendimento e suas principais vias de acesso, além de dois pontos 

comerciais importantes que servem de referência para localização do mesmo: 
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Figura 12 - Localização do empreendimento 
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4.4. Estudos sobre paisagem 

a) Breve caracterização e análise do conjunto edificado e da 
paisagem constituída por este no perímetro da AID 

De maneira geral a ocupação do solo se restringe a construção de casas, 

templos, escolas e estabelecimentos comerciais, por se localizar dentro de uma 

região urbana do município de Cachoeiro de Itapemirim. 

 

Na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento a seguinte 

caracterização quanto ao uso, porte e potencial de impacto dos 

estabelecimentos: 1 – Trecho abrangendo a Avenida Jones dos Santos Neves, 

Avenida Aristides Campos, Avenida Nossa Senhora da Consolação e Avenida 

Etelvina Vivácqua é composta predominantemente de imóveis comerciais, com 

destaque para estabelecimentos ligados a manutenção de veículos 

automotores, comércio de autopeças e comércio de material de construção. 2 – 

O interior dos bairros é composta predominantemente de imóveis residenciais 

unifamiliares e multifamiliares, com presença pontual de estabelecimentos de 

comércio e serviços, com destaque para templos religiosos e instituições de 

ensino. Segue o mapeamento das atividades quanto ao uso e potencial de 

impacto, assim definidos pelo anexo XIV da Lei 5.890/2006 (P.D.M.) – 

Classificação das atividades por tipos e grupos (CNAE/MEI). 

 

No item 4.1.c desse EIV é possível observar uma imagem onde são 

identificados e caracterizados os principais pontos. 

 

b) Breve caracterização e análise da geomorfologia e dos 
elementos naturais componentes da paisagem dentro da AID 

 
A área de influência direta do empreendimento possui um clima quente e 

úmido, com estação chuvosa no verão e seca no inverno. A temperatura média 

anual da região é de 24 °C, com chuvas distribuídas no verão no período de 

outubro a março. 

A Bacia hidrográfica que se estende pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim 
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é a do rio Itapemirim e seus afluentes, descendo na serra da Chibata com o 

nome do rio Pardo (alegre) e o rio Castelo o mais volumoso, que percorre o 

Município na parte norte, entrando pelo Distrito de Conduru. O 

empreendimento está localizado a cerca de 850m do Rio Itapemirim, o que o 

deixa fora da AID. 

 

c) 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 

 

Figura 13 - Fachada -  Av. Aristides Campos 
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Figura 14 - Fachada -  Rua Pedro Sechim 

 

Figura 15 a 19 - Fotos internas do empreendimento 
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  36 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - REIM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA 

4.5. Estudos do sombreamento no entorno do empreendimento 
considerando o espectro anual de solstícios e equinócio. 

Abaixo estão os gráficos de insolação, primeiro referente a Fachada Frontal 

(Av. Aristides Campos) - Transferidor 40º (até 21 de junho) e logo após a 

Fachada Frontal (Av. Aristides Campos) - Transferidor 40º (após 21 de junho). 
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O estudo a acerca do sombreamento está identificado nas tabelas abaixo, 

sendo a primeira tabela o sombreamento até o dia 21 de junho e a segunda 

após 21 de junho: 

 
H = altura solar / S = sombreamento (m) 

 
 

 
H = altura solar / S = sombreamento (m) 
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5. DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE NA AID DO EMPREENDIMENTO 

5.1. Sistema viário e de transporte na área de influência direta do 
empreendimento 

Todas as vias na AIDA encontram-se pavimentadas e com suas respectivas 

drenagens implantadas. Por todo o percurso tem-se o acesso de ônibus, táxis e 

veículos de carga e descarga.  

A área de influência direta do edifício contempla várias formas de transporte 

rodoviário, como: táxis, transporte público e locais adequados para 

estacionamento de veículos privados. Durante todo o percurso existem pontos 

de estacionamentos. 

Outra forma comumente utilizada pela população local é o transporte coletivo, 

assim, é possível contar com diversas linhas de ônibus que tem em seu trajeto 

vias próximas ao empreendimento.  

 

 

a) Caracterização física e operacional das vias de acesso à região 
e ao terreno, compreendendo a marcação dos pontos de parada 
de transporte coletivo e ponto de taxi, localização das áreas de 
estacionamento, marcação de acesso de veículos, localização 
de áreas de carga e descarga de mercadorias e valores, 
marcação e localização do telefones públicos, hidrantes, caixa 
eletrônicos de bancos, bancas de revista, arborização pública, 
gestão de tráfego, sinalização e outros 

 

As paradas de ônibus mais próximas ao empreendimento estão marcadas na 

imagem abaixo, assim como o telefone público, localizado na Avenida Aristides 

Campos, em frente ao empreendimento, na parte frontal do restaurante e 

lanchonete original. 
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P = Parada de ônibus / T = Telefone público / C = Caixa Eletrônico 

 

b) Análise da capacidade viária e determinação do nível de serviço 
atual 

A metodologia aqui apresentada e que apresenta resultados plenamente 

satisfatórios na prática, foi apresentada originalmente no trabalho de Traffic 

Signal Setting de autoria de F. V. Webster, pesquisador da Inglaterra. 

 

O Método Webster aborda praticamente todos os fatores que interferem no 

valor da capacidade e apresenta cálculos complementares que permitem uma 

avaliação precisa das condições encontradas, como reserva de capacidade, o 

grau de saturação e outros. 

Ao se estudar o problema de regulagem de semáforos, é necessário analisar a 

interseção em relação a vários fatores, dentre os quais se destaca a 

capacidade de suas aproximações. 

 

CAPACIDADE DE UMA APROXIMAÇÃO – número máximo de veículos 

capazes de atravessar o cruzamento durante um período de tempo. 
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FLUXO DE SATURAÇÃO (S) – número máximo de veículos capazes de 

atravessar o cruzamento para o período de uma hora de tempo de verde do 

cruzamento. 

Capacidade = [S x gef (veic/h)] / C 
Onde: 

S = Fluxo de Saturação (ceic/htv) 

C = tempo de ciclo (seg) 

Gef = tempo de verde efetivo 

 

Conforme foi definida, a capacidade horária é dada pelo produto de saturação 

e pela porcentagem de verde dedicada à aproximação, sendo, portanto, uma 

taxa e não uma quantidade. Além disso, não tem sentido a comparação de 

capacidade horária entre interseções, pois este valor pode variar em função do 

tempo verde. 

- TEMPOS PERDIDOS E VERDE EFETIVO 

A partida de filas de veículos nos semáforos não é instantânea quando a luz 

fica verde. Existe certo tempo perdido para a fila efetivamente partir, que 

envolve o tempo de percepção e reação dos motoristas e aceleração dos 

veículos. Esse tempo depende do comportamento dos motoristas, do tipo de 

veículo, do porte da cidade, da inclinação da via, etc. Valores típicos 

observados na prática = 2 segundos. 

 

O tempo amarelo dos semáforos mais o vermelho total quando existe, cuja 

somo é denominada de entreverdes: I = Y + Rt, deve ser utilizado pelos 

veículos que estão muito próximos do cruzamento quando a luz muda do verde 

para o amarelo e, por isso, não tem condições de parar antes da linha de 

retenção. 

Os veículos que estão relativamente distantes do cruzamento e tem condições 

de parar sem ultrapassar a faixa de retenção devem fazê-lo. Em vista disso, 

certa parcela do tempo de entreverdes não é utilizada por questões de 

segurança, pois deve existir um intervalo de tempo entre a passagem do último 

veículo de uma fase e a passagem do primeiro veículo da fase subsequente. 

Assim, o tempo total perdido por fase semafórica, na prática é 4 segundos 
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(cidades grandes) e 5 segundos (cidades de médio e pequeno porte). 

 

Em razão do tempo perdido no início do verde e no fim do entreverde (amarelo 

+ vermelho total), o tempo realmente disponível para travessia de veículos em 

uma determinada fase, que é denominado de verde efetivo, vale: 

 

- CÁLCULO DO FLUXO DE SATURAÇÃO PELO MÉTODO WEBSTER 

O fluxo de saturação é obtido pela fórmula: 

S = 525 x L 

Onde: 

S = Fluxo de saturação 

L = Largura da aproximação 

Essa equação é válida para o intervalo: L > 5,50 m e L < 18,00 m. Se L < 5,50 

m, os valores devem ser retirados da tabela a seguir: 

 

Entende-se por largura de via com sendo: para vias de mão dupla sem 

separação física – distância entre o meio-fio (guia) e a linha divisória central de 

separação do tráfego (mesmo que imaginária). O fluxo de saturação é definido, 

em termos de unidades de veículos de passageiros, por hora de tempo verde: 

isso é feito para harmonizar numa unidade padrão (veículo de passageiro) os 

vários tipos de veículos comerciais que se utilizam da via. 

 

A cada tipo de veículo (ônibus, caminhão leve e/ou pesado, motocicleta, etc.) 

corresponde um fator de equivalência, determinado em função da relação do 

espaço ocupado entre este e o veículo padrão. A tabela a seguir fornece os 

valores de equivalência para diversos tipos de veículos. 
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- SITUAÇÃO ATUAL DO TRÁFEGO E PREVISÃO DE TRÁFEGO FUTURO 

GERADO PELO EMPREENDIMENTO 

1 - Análise do Trevo localizado na confluência da Avenida Aristides Campos 

com a Avenida Jones dos Santos Neves. 

Tempos perdidos e verdes efetivos: 

gef = 0’51’’ + 4’’ – 5’’ 

gef = 0’50’’ 

Em uma (1) hora de tempo verde efetivo observamos seguinte fluxo no sentido 

Avenida Jones dos Santos Neves: Cálculo do Fluxo de Saturação: visto a 

largura de aproximação ser de 4,50 metros, o valor do fluxo de saturação será 

retirado da tabela “5.1. -1”. Portanto temos S = 2.250. 

Verificamos que 77,23 % dos veículos fazem conversão à esquerda (sentido 

IBC) e 22,77 % fazem conversão à esquerda (sentido Centro). 

 
Data da análise: 03/05/2018 

 

Em uma (1) hora de tempo verde efetivo observamos seguinte fluxo no sentido 

Selita:  Cálculo do Fluxo de Saturação: visto a largura de aproximação ser de 

3,30 metros, o valor do fluxo de saturação será retirado da tabela “5.1. -1”. 

Portanto temos S = 1.875. Na tabela abaixo consta o fluxo derivado da Avenida 
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Jones dos Santos Neves que faz conversão para a Avenida Aristides Campos. 

Na aferição, observamos a média de fluxo na Avenida Jones dos Santos Neves 

(sentido centro) de 995. 

 
Data da análise: 03/05/2018 

 

c) Determinação do tráfego gerado segundo a distribuição modal, 

e definição do nível de serviço futuro. Apresentar tabelas de 
WEBSTER, quanto aos estudos desenvolvidos na área de 
trabalho. 

É previsto que o trânsito de veículos ocorra, em maior fluxo, durante os horário 

de pico no período de 06 às 09 horas, pela manhã, e no período de 17 às 18 

horas, pela tarde. Quanto as atividades de carga e descarga, serão feitas por 

meio de veículos utilitários, com vagas localizadas no interior da oficina 

(pavimento térreo), em horário que promova o menor impacto possível. 

 

d) Dimensionamento e localização das áreas de estacionamento no 
empreendimento que deverão atender às características 
específicas da população fixa e flutuante. 

Conforme projeto arquitetônico, são 03 pavimentos destinados a 

estacionamento, contemplando ao todo 156 vagas para automóveis, 173 de 

motos e 02 para caminhões. As vagas estão dispostas no projeto que segue 

anexo a esse EIV. 
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e) Determinação da área de embarque e desembarque de usuários 
do empreendimento: a área de embarque e desembarque se dá no 

próprio estacionamento. As vagas estão dispostas no projeto que 

segue anexo a esse EIV. 

f) Determinação da área de operação de carga e descarga de 
mercadorias no empreendimento: a área de carga e descarga está 

localizada no pavimento térreo. As vagas estão dispostas no projeto 

que segue anexo a esse EIV. 

g) Dimensionamento da área de acumulação necessária para os 
veículos que acessam o empreendimento de acordo com o tipo 

de controle de acesso a ser utilizado pelo mesmo: As vagas 

estão dispostas no projeto que segue anexo a esse EIV. 

h) Determinação das linhas de fluxo de pedestres: Os pedestres 

terão acesso ao empreendimento principalmente pela Avenida 

Aristides Campos, ou então pela Rua Pedro Scheim. Ambas as 

calçadas são lineares, regulares e com piso tátil.  

i) Avaliação da necessidade e elaboração de alterações 
geométricas, de circulação e sinalização viária: As alterações 

foram propostas na Ata 101 do CPDM sendo o requerente 

necessitando do projeto de sinalização viária executado pela 

municipalidade. 

j) Avaliação das repercussões sobre operações de transporte 

coletivo e taxi: Acredita-se que o empreendimento não influencie de 

forma impactante no transporte coletivo nem de taxi. 

k) Avaliação da circulação de pedestres no entorno imediato do 
empreendimento: Conforme fotos apresentadas no item 4.1.a as 

calçadas no entorno do empreendimento encontram-se em boas 

condições, porém nem todas apresentam o padrão de calçada cidadã 
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recomendado por essa prefeitura. Desde sua construção o 

empreendimento mostrou atendimento a legislação e conforme fotos a 

seguir é possível observar suas calçadas bem conservadas e 

conforme padrão requerido pelo município: 

Figura 20 e 22 - Calçada Avenida Aristides Campos 
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Figura 23 e 24 - Calçada  Rua Pedro Sechim 
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5.2. Da infraestrutura básica, com demonstração física da rede na AID 

a) Abastecimento de água: O empreendimento se encontra em um local provido 

de abastecimento de água e coleta de esgoto. A concessionária responsável 

pela prestação desse serviço no município é a BRK Ambiental. 

De acordo com informações da empresa responsável pelo abastecimento de 

água na cidade: "o percentual de imóveis atendidos com segurança alcançou o 

atual índice de 100% da área urbana, sendo 99,5% do município como um 

todo. Cidade-polo de toda a região Sul do estado do Espírito Santo, Cachoeiro 

de Itapemirim conta com 190.000 habitantes (mais de 90% dos quais 

residentes na área urbana) e uma população flutuante de 400.000 pessoas nos 

dias de semana. 

Doze novos reservatórios foram construídos pela BRK Ambiental – Unidade 

Cachoeiro de Itapemirim, com capacidade total de oito milhões de litros, além 

de 46,8 quilômetros de novas adutoras e 140,11 quilômetros de novas redes de 

distribuição de água (que estão sendo sempre ampliadas e modernizadas)." 

b) Fornecimento de energia elétrica: O fornecimento de energia elétrica será 

realizado através da EDP Escelsa, que é um operador de referência no setor 

elétrico e o terceiro maior gerador de energia eólica do mundo. A Distribuição 

da EDP no Espírito Santo atende 70 dos 78 municípios do estado, sua 

concessão tem vigência até 16 de julho de 2025. Em 2016, a Empresa 

distribuiu 9.923 GWh aos seus 1,5 milhões de clientes. 

c) Redes de telecomunicação e fornecimento de dados: Será feito um 

levantamento para definir qual a empresa fornecedora dos serviços de 

telecomunicação e dados que melhor atenda ao empreendimento. 

d) Esgotamento sanitário: Os efluentes domésticos serão canalizados para o 

sistema de coleta da concessionária local, a BRK Ambiental. De acordo com 

essa: "Cachoeiro de Itapemirim é um destaque internacional devido ao serviço 

de esgotamento sanitário de que dispõe. Afinal, além de ser uma das cidades 

brasileiras com maior percentual de atendimento de imóveis, com 98,06% de 

coleta e 98,15% de tratamento de esgoto na área urbana, conquistou também, 
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por conta desse serviço, em 2012, o Prêmio Nacional da Qualidade em 

Saneamento (PNQS), o mais importante reconhecimento para o segmento na 

América Latina. Em 1997, antes do início da concessão à iniciativa privada, o 

serviço de coleta atendia 82%, enquanto que o serviço de tratamento só 

atendia, de forma precária, 3% dos imóveis. De lá para cá, foram construídos 

quase 200 quilômetros de redes coletoras, coletores-tronco e interceptores, 

além de 11 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) na sede e em distritos. 

Outras áreas de expansão urbana estão recebendo redes coletoras no atual 

ciclo de investimentos de R$ 65 milhões da BRK Ambiental – Unidade 

Cachoeiro de Itapemirim, do qual R$ 35 milhões são destinados 

exclusivamente a esgoto." 

e) Drenagem de águas pluviais: O Projeto Arquitetônico apresenta índice de 

área permeável compatível com o exigido pelo PDM municipal. O município, 

em sua grande parte - incluindo a área de influência do empreendimento - não 

apresenta rede coletora de águas pluviais e as mesmas são destinadas a 

sarjeta. 

f) Abastecimento de gás: Não haverá abastecimento de gás. 

g) Gerenciamento de resíduos sólidos: Na fase de implantação do 

empreendimento serão gerados resíduos sólidos de duas naturezas diferentes: 

de origem doméstica e os gerados das atividades de construção. De acordo 

com a Norma ABNT NBR 1004/2004 os resíduos podem ser classificados em 

classes: I, IIA, IIB. (em sua maioria, os resíduos da construção civil podem ser 

classificados como não perigosos e inertes).  

Assim, a destinação final adequada desse resíduo são os aterros. Entretanto o 

município de Cachoeiro de Itapemirim não possui um aterro público, mas 

existem instituições privadas que oferecem esse serviço de deposição dos 

resíduos. Já a coleta de resíduos sólidos domésticos será feito pelo município 

que tem como destinação o  aterro sanitário localizado no Distrito de São 

Joaquim. 
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6. ANÁLISE DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANÇA 
a) 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 

Conforme explicado no EIV anterior: "O acesso ao empreendimento se dá pela 

Avenida Aristides Campos e Rua Pedro Secchin. A Avenida possui uma pista 

em cada sentido, permitindo uma boa vazão do tráfego. Entretanto, há 

presença de fluxo lento em horários de pico." 

Porém, o fluxo do transito na Avenida trata-se de uma temática decorrente e 

não é ocasionado pela implantação do empreendimento, mas devido a vários 

fatores inter-relacionados. 

 

b) Deterioração das condições físicas e ambientais da área de 
influência do pólo gerador de tráfego, 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. 

O alto tráfego de veículos na região, incluindo caminhões e ônibus, ocasiona a 

degradação progressiva das vias e danos na infraestrutura, por isso, deverão 

estar sempre inclusas nos serviços de manutenção da Prefeitura Municipal de 

Cachoeiro de Itapemirim, a fim de prevenir possíveis acidentes ocorridos 

devido ao desgaste das vias.  

 

c) Conflitos entre o tráfego de passagem e o que se destina ao 
empreendimento e dificuldade de acesso às áreas internas 
destinadas à circulação e ao estacionamento, com implicações 

nos padrões de acessibilidade da área de influência imediata do 
empreendimento 
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O principal ponto de conflito identificado para o acesso ao empreendimento é o 

ponto de confluência entres as Avenidas Aristides Campos e Jones dos Santos 

Neves (P2), porém nesse local existem semáforos que auxiliam na organização 

e segurança do trânsito. 

Figura 25 - Ponto de conflito Av. Aristides Campos x Av. Jones dos Santos Neves 

 

Nos pontos P1 e P3 recomenda-se que o motorista tenha atenção a legislação 

de trânsito ao realizar as conversões necessárias para acessar o 

empreendimento pela Rua Pedro Sechim. 

 

d) Influência sobre as atividades econômicas locais 

As atividades econômicas locais serão beneficiadas com a implantação do 

empreendimento, visto que o aumento na circulação de pessoas pela região 

promove o comercio.  

e) Influência sobre as atividades sociais e culturais locais 

As atividades sociais e culturais não serão afetadas pela implantação e 

funcionamento do empreendimento. 

P1 
P2 

P3 



  51 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - REIM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA 

f) Impactos sobre a saúde e o bem estar da vizinhança, advindos 
de emissões atmosféricas, líquidas e de ruídos em todas as 
fases do empreendimento 

No que se diz respeito aos impactos sobre a saúde o bem estar da vizinhança, 

advindos das emissões atmosféricas, líquidas e de ruídos serão mais 

significantes na fase de construção do empreendimento. Assim que finalizadas 

as obras, o empreendimento resultará em pouco impacto levando em conta os 

fatores citados. 

g) Impactos sócio ambientais possíveis com a desativação ou não 
funcionamento do empreendimento conforme previsto. 

Não está prevista a desativação do empreendimento. 

 

 

7. EMPREENDIMENTOS SIMILARES EM OUTRAS LOCALIDADES 
(ESTUDO DE CASO) 

- Caso 1: 

Município: Santo André/SP 

Empreendimento: Metro Fit 

Categoria de Uso: Comercial 

Endereço: Av. Dom Pedro II, 1.392, Bairro Jardim 

Área total construida: 7.769,49 m² 

 

- Caso 2: 

Município: Santo André/SP 

Empreendimento: ALLDA Empreendimentos 

Categoria de Uso: Comercial 

Endereço: A. Arthur Queirós, 349, Centro 

Área total construida: 5.692,86 m² 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

8.1.  Conclusão sobre a realização do empreendimento 

Conclui-se então, por meio deste EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança, a 

viabilidade técnica da expansão executada do Edifício onde são exercidas 

atividades de uso comercial, situado a Av. Aristides Campos, bairro Estelita 

Marins. Isso, através dos estudos realizados desde o EIV apresentado em 

2014, que constatou benefícios como melhoria da economia na região, geração 

de empregos, geração de renda, movimentação do mercado e valorização da 

região em questão. 

A ocupação do empreendimento ocorre em área já urbanizada, respeitando a 

legislação em âmbito municipal, que discorre a respeito do uso e ocupação do 

solo. A adoção de medidas mitigadoras e otimizadoras tem como objetivo 

minimizar os impactos de vizinhança negativos e tornar mais eficientes, 

maiores e melhores os impactos positivos, respectivamente, do 

empreendimento em sua área de influência. Demonstra-se então, com base 

nas questões acima, que a operação do empreendimento pode ser 

considerada viável dos pontos de vista técnico, econômico e socioambiental. 

8.1.1. Medidas mitigadoras dos impactos de vizinhança negativos  

Medidas mitigadoras são as medidas capazes de minimizar os impactos de 

vizinhança negativos identificados e analisados nas diversas fases de 

instalação do empreendimento. No EIV 2014 foram apresentadas medidas 

relacionadas a diversos fatores, tais como: 

- Alteração das propriedades do solo pela geração de resíduos sólidos, 

efluentes sanitários e armazenagem de produtos perigosos na fase de obras e 

demanda por locais para disposição de resíduos; 

- Estabilidade do terreno; 

- Geração de poeira na fase da obra; 

- Emissões de gases e material particulado na queima de combustíveis na fase 
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da obra; 

- Demanda por recursos naturais não renováveis e madeira na fase da obra; 

- Demanda por área para disposição de resíduos na fase de operação; 

- Circulação de pedestres; 

- Sistema viário; 

- incômodos à população residente no entorno das obras. 

Assim, entende-se que as medidas foram propostas e cumpridas se analisado 

o período de edificação do empreendimento. 

 

8.1.2. Medidas otimizadoras dos impactos positivos 

As medidas otimizadoras são as capazes de tornar mais eficazes, maiores, 

melhores ou mais eficientes os impactos de vizinhança positivos identificados e 

analisados nesse Estudo de Impacto de Vizinhança. O principal impacto 

positivo do empreendimento é a valorização do raio direto de influencia com um 

empreendimento de apoio a saúde da comunidade. Além disso, no EIV 2014 

foram ressaltados os seguintes pontos: 

- Incremento na geração de empregos temporários e oportunidade de trabalho; 

- Incremento na arrecadação do IPTU e ISS/QN; 

- Apropriação parcial da capacidade instalada de serviços públicos; 

- Inclusão social com apoio a cadeia de reciclagem de resíduos; 

- Valorização do imóvel; 

- Volumetria. 
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8.1.3. Medidas compensatórias 

De acordo com Ata 99 do CPDM, dia 04 novembro 2014 foi apresentado no 

ponto 1.4 do Requerente RUD REIM ALVES protocolo 2755/2014 um 

empreendimento de uso comercial com 08 pavimentos situado na Av. Aristides 

Campos no bairro Estelita Coelho Marins. A respeito do mesmo foi destacado: 

"A Conselheira Ilvene lê o Parecer Técnico da COMTEC e deixa claro que o 

projeto já foi analisado pelo Licenciamento de Obras e que atende as 
exigências dos índices urbanísticos. É importante dizer que o uso é 
permitido no local e que além da atividade solicitada, poderia até ter um 

edifício garagem ali, já que a classificação de via coletora aceita comércio e 

serviço do tipo 02 - CS2. Diz que na época da revisão do Plano Diretor, 

inclusive sob a direção da Engenheira Goreth Camisão, foi visto que 

estacionamento poderia ser instalado em via coletora. É interessante dizer que 

existem vagas de garagem o suficiente para os funcionários e clientes. A 

questão agora é somente quanto ao impacto de vizinhança. Por isso o 

parecer final da COMTEC é favorável, faltando os senhores conselheiros se 

manifestarem quanto a proposta da medida compensatória, podendo ser aceita 

ou não pelo Conselho e até sugerir outra proposta para que o empreendimento 

possas funcionar de melhor maneira no local. " 

Já na Ata 101 do CPDM, realizada em 18 de dezembro de 2014 é possível 

observar a definição das medidas compensatórias: "Neste momento é 

apresentado o quarto ponto da pauta, que tem como requerente o Sr. Rud 

Reim (Antonio Auto Center), para tratar da proposta de medida compensatória 

aprovada em reunião anterior. Ficou acordado que a contrapartida será o 

fornecimento de materiais para revitalização da Rua Pedro Secchin, assim 
como fornecimento de materiais para implantação de sinalização viária 
nas ruas Philadelpho Sardemberg, Pedro Secchin e João Enéas de 
Moraes. O Sr. Juarez Albernaz informa que ficará no aguardo do projeto de 

pavimentação da rua Pedro Secchin, que será elaborado pela Secretaria 

Municipal de Obras, assim como o projeto de sinalização viária, que 

apresentará o cronograma técnico financeiro." 
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Dadas as medidas acima, o empreendedor executou a recuperação da Rua 
Pedro Sechim conforme acordado, ficando os serviços no valor de R$ 

99.817,35 (fotos abaixo). O complemento do valor seria destinado a sinalização 

viária, porém a PMCI não apresentou projeto para ser executado pelo 

empreendedor conforme firmado na 101 reunião do CPDM.  

Figura 26, 27 e 28 - Trabalho de recuperação da Rua Pedro Sechim  
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Figura 29 e 30 - Rua Pedro Sechim recuperada 
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8.1.4. Plano de acompanhamento e monitoramento dos impactos 
de vizinhança 

O TR - Termo de Referência do referido EIV solicita que esse empreendedor 

apresente um plano de acompanhamento das medidas a serem adotadas, 

indicando no mínimo, os parâmetros e métodos para avaliação e sua 

justificativa. O empreendedor se compromete a apresentar o plano de 

acompanhamento e execução de medidas mitigadoras internas e externas, 

assim que essa secretaria, juntamente com a SEMDURB e os membros do 

CPDM estabelecerem quais as possíveis medidas compensatórias devem ser 

executadas em complemento as já realizadas no ano de 2014, visto que só é 

possível planejar uma atividade quando estabelecido seus objetivos. Nesse 

plano de acompanhamento, de acordo com as medidas serão definidos: 

- Quais os parâmetros e métodos serão utilizados para avaliação e sua 

justificativa; 

- Qual a periodicidade das amostragens para cada parâmetro; 

- Organismos responsáveis pela efetivação de cada ação ou atividade do 

plano. 
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