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INTRODUÇÃO 
 

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

um pátio de estocagem de rochas ornamentais, de propriedade de 

DECOLORES MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL LTDA, localizado a 

Rodovia Governador Lacerda de Aguiar, sn, bairro Coronel Borges, município 

de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

 

Esse estudo apresenta o empreendimento DECOLORES MÁRMORES E 

GRANITOS DO BRASIL LTDA 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 

A DECOLORES MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL LTDA é uma empresa 

especializada na produção e comercialização de pedras ornamentais com 

responsabilidade ambiental e social. Foi fundada no ano 2000 com o 

compromisso de oferecer sempre o melhor ao mercado. 

 

Devido a crescente demanda e ao objetivo de investir em novas tecnologias, a 

empresa pretende ampliar suas instalações de acordo com licença para 
construção requerida através do protocolo nº 32682/2017. 
 
O pátio de estocagem em questão é licenciado pelo IEMA - Instituto Estadual 

de Meio Ambiente e possui Licença Prévia (LP) nº 114/2016 e Licença de 

Instalação (LI) nº 128/2016 válida até 30/08/2020. 

 

 

1.2. Identificação do Empreendedor 
a) Nome: DECOLORES Mármores e Granitos do Brasil 

b) Razão Social: DECOLORES Mármores e Granitos do Brasil Ltda 

c) Endereço para correspondência: Rod. Governador Lacerda de Aguiar, 

KM11, bairro Coronel Borges 

    Endereço eletrônico: jonathanmarquezini@decolores.com.br 

    Telefone: (28) 3533 4997 

d) Inscrição Estadual: Nº 082.067.07-4 
    CNPJ: 04.023.387/0001-52 

e) Certidão Negativa de Débito Municipal: 
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1.3. Informações Gerais do Empreendimento 

a) Nome do Empreendimento: DECOLORES Mármores e Granitos do Brasil  

b) Endereço: Rod. Governador Lacerda de Aguiar, KM11, Coronel Borges 

c) Inscrição Imobiliária: Nº 89823 
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d) Registro Atualizado do Imóvel:  
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e) Área Total do Terreno: 28.257,74 m² 

f) Cópia do espelho da consulta prévia emitida pela PMCI: 
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g) Objetivo do empreendimento: Devido a crescente demanda e ao objetivo 

de investir em novas tecnologias, a empresa pretende ampliar suas instalações 

de acordo com licença para construção requerida através do protocolo nº 
32682/2017. 

As instalações serão utilizadas como pátio de estocagem de material, visando 

o apoio as atividades já executadas na Decolores. No local não serão 

executados serviços relacionados ao beneficiamento de rochas, apenas 

estocagem de produto acabado. 

h) Planta de situação e localização do empreendimento em escala mínima 
de 1:500, contemplando as principais vias de acesso/saída do 
empreendimento:  A planta de situação/implantação em escala 1/500 está em 

anexo a esse material. Abaixo é possível observar um reprodução da mesma 

sem escala. 

Figura 1 - Planta de situação do empreendimento 
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i) Valor de mercado do terreno: R$ 655.000,00  

j) Nada Consta do Imóvel: 
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1.4. Descrição do Empreendimento 

a) Área de Construção: 7.705,50 m² (protocolo nº 32682/2017) 
b) Área Computável: 20.345,57 m² 

c) Coeficiente de Aproveitamento: 0,27 

d) Número de unidades previstas:  não se aplica 

e) Número de vagas de estacionamento previstas, carga e descarga e 
embarque e desembarque: 155 vagas para automóveis /  110 vagas para 

motocicletas / 8 vagas para caminhões. 

f) Número de pavimentos com descrição de usos e compartimentos:  
Galpão 1 - Área de 4.000,00m² destinado ao uso industrial para estoque de 

chapas provenientes do beneficiamento de rochas ornamentais; 

Galpão 2 - Área de 3.400,00m² destinado ao uso industrial para estoque de 

chapas provenientes do beneficiamento de rochas ornamentais; 

Escritório Pavimento Térreo - Área de 305,50m² compartimentado em 07 salas 

com divisórias móveis, além de 4 WC's, um vestiário feminino e um masculino, 

um lavabo e um DML - depósito de materiais de limpeza. 

g) Corte Esquemático do empreendimento: O corte do empreendimento em 

escala encontra-se anexo a esse EIV. Abaixo segue reprodução sem escala. 
 
 

Figura 2 - Corte transversal dos galpões 1 e 2 
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h) Previsão de dias e horários de funcionamento: Segunda-feira a sexta-

feira, horário 07h30min às 17h20min. 
 

i) Estimativa da população fixa e flutuante que utilizará o 
empreendimento: Fixa: 20 pessoas / Flutuante: 12 pessoas/dia 

 

j) Volumetria 

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

bairro Coronel Borges, onde o empreendimento será inserido, possui 

permissão para uso do seguinte gabarito: acima da cota 90 - 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. No entanto, o empreendimento é composto apenas por 

edificações térreas, não criando, dessa forma, barreiras físicas visuais.  

 

Concluí-se portanto, que não haverá interferência negativa nos imóveis 

vizinhos. O gabarito do empreendimento é compatível com as características 

do entorno.  
Figura 3 - Anexo XIII - Gabarito Restrito da Lei 5.890/2006 
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k) 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.  

A edificação compreende dois galpões pré moldados em concreto armado sob 

fundação direta no centro do terreno. Internamente todo o galpão será 

pavimentado em piso industrial e intertravado. Já o piso externo será com 

calçamento em paralelo de granito, além de contar com meio fio,  sarjeta e 

drenagem. A cobertura do galpão será com telhas galvanizadas de zincalume.  

Quanto ao escritório, terá estrutura em concreto armado e fechamento externo 

em alvenaria. Suas divisões internas serão modulares, visando maior 

praticidade e adaptabilidade aos serviços prestados. 

 

 

 

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

Coordenador Geral: Jairo Freitas Di Giorgio 

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

Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

Telefone: (28) 3522 7085 

CREA: RJ-42367/D 

ART: 0820180053605 
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2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO EMPREEDNIMENTO (AID) 
 

a) Mapa indicando os limites da vizinhança a ser afetada, direta ou 
indiretamente pelos impactos decorrentes da implantação do 
empreendimento: 
O acesso ao empreendimento se dá através de uma estrada de acesso ligada 

a Rodovia Governador Lacerda de Aguiar, KM 11, bairro Coronel Borges, no 

município de Cachoeiro de Itapemirim e têm como área de influência direta, 

considerando como raio de influência os 1.000,00 metros conforme indicado 

pela SEMDURB, a localidade de São José do Frade e o bairro Coronel Borges. 

Abaixo segue mapa esquemático. Material em escala 1/25000 está em anexo. 
 

Figura 4  - Área de Influencia Direta do Empreendimento 

 
 

b) Área de interesse social: Na área de influencia direta do empreendimento 

são poucas as áreas de interesse social, tendo predominância a industria, tais 

como as empresas: Decolores (já consolidada), Wingramar, UCM Mecânica 

Industrial, Art Sul Mármores e Granitos, GNB Mármores e Granitos, Vigui 

Granitos, Unimagral e Auto Posto Dantas.  

 

 

Pedra Santa Maria 

Raio = 1 KM 
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c) Áreas de interesse ambiental e ecológico: Próximo do limite do raio da 

AID, existe o Parque do Frade e a Freira, incluindo a Pedra de Santa Maria, 

identificado na imagem 4. Vale lembrar que o empreendimento possui 
licenciamento ambiental, sendo então autorizado pelo IEMA - Instituto 
Estadual de Meio Ambiente - a instalar a construção e executar as 
atividades indicadas no local. 

d) Existência de equipamentos urbanos públicos/privados de educação, 
saúde e lazer: Não foram identificados no raio da AID. 

e) Estabelecimentos de ensino: Não foram identificados no raio da AID. 

f) Templo religioso: Não foram identificados no raio da AID. 

g) Posto de abastecimento de veículos: auto Posto Dantas, localizado a 

cerca de 500 metros do empreendimento. 

h) Depósito de GLP: Não foram identificados no raio da AID. 

i) Hospitais: Não foram identificados no raio da AID. 

j) Asilos: Não foram identificados no raio da AID. 

k) Centros de encontro comunitário: Não foram identificados no raio da AID. 

l) Parques: Próximo do limite do raio da AID, existe o Parque do Frade e a 

Freira, incluindo a Pedra de Santa Maria, identificado na imagem 4. Vale 

lembrar que o empreendimento possui licenciamento ambiental. 

m) Praças: Não foram identificados no raio da AID. 

n) Unidades de laser: Não foram identificados no raio da AID. 

o) Centros culturais: Não foram identificados no raio da AID. 

p) Prédios ou monumentos históricos: Não foram identificados na AID. 

q) Monumentos artísticos: Não foram identificados no raio da AID. 

r) Unidades de conservação: Próximo do limite do raio da AID, existe o 
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Parque do Frade e a Freira, incluindo a Pedra de Santa Maria, identificado na 

imagem 4. Vale lembrar que o empreendimento possui licenciamento 
ambiental, sendo então autorizado pelo IEMA - Instituto Estadual de Meio 
Ambiente - a instalar a construção e executar as atividades indicadas no 
local. 

s) Aeroportos: Não foram identificados no raio da AID. 

t) Helipontos/heliportos: Não foram identificados no raio da AID. 

u) Terminais rodoviários: Não foram identificados no raio da AID. 

v) Equipamentos de infraestrutura urbana público/privados: O local não 

conta com abastecimento de água nem rede coletora de esgoto. Tanto a 

Decolores como as demais empresas locais, utilizam de poço para captação de 

água e sistema de fossa/filtro/sumidouro para o tratamento do esgoto. Redes 

elétricas e de transmissão de dados existem na localidade. 

w) Atividades não permitidas: Não foram identificados no raio da AID. 

Figura 5 - Rua Projetada de acesso ao empreendimento 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

a) Fases de planejamento, implantação, operação e desativação do 
empreendimento:   
- Planejamento: Essa fase compreende a definição dos objetivos uma série de 

atividades que subsidiarão a fase executiva da obra em aspectos físicos, 

financeiros, logísticos e de mão de obra.  Nessa fase também são definidos os 

objetivos de se executar o empreendimento. 

 

Além disso, são feitos estudos de viabilidade e desenvolvimento de anteprojeto 

e estabelecimento das atividades necessárias ao empreendimento, sua 

seqüência e interdependência. Para isso, é preciso coletar informações através 

de pesquisas de mercado, estudo da legislação, do código de obras e da lei de 

uso do solo do município, para avaliação das chances de se alcançar o objetivo 

definido. Outro fator desenvolvido no planejamento são os projetos de 

arquitetura e engenharia do empreendimento, além de seus detalhamentos. 
 

- Instalação: A fase de instalação, no primeiro momento, consistiu nos serviços 

de limpeza do terreno. Todo esse processo foi executado com respaldo da 

Licença de Instalação emitida pelo IEMA em 30/08/2016. De acordo com o 

IBAMA, "A Licença de Instalação (LI) autoriza a instalação do empreendimento 

ou da atividade, de acordo com as especificações constantes nos planos, 

programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e 

condicionantes." 

Dessa forma, o próximo processo a ser  realizado é a locação da obra, ou seja, 

a demarcação no terreno, em escala natural 1:1, conforme as dimensões que 

constam no projeto.  Dessa forma, e com base na planta de locação, fornecida 

pelo engenheiro, são marcadas as fundações do empreendimento. 

Assim, para a instalação da obra é necessário o layout do canteiro: tapume, 

barracões, equipamentos de transporte vertical e horizontal, oficinas de 

armação e de formas, central de concreto, depósito de agregados e ligações 

provisórias. Tal layout deverá estar de acordo com a NR-18 do Ministério do 

Trabalho que define as condições de segurança do trabalho. 
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- Operação e Desativação: A fase de operação abrange a execução dos itens 

de infraestrutura, supraestrutura, instalações hidro-sanitárias e elétricas, 

acabamentos e revestimentos.  

São considerados serviços de infraestrutura a montagem das formas, armação 

das fundações e concretagem. Dessa forma, a infraestrutura é a parte 

fundamental da obra, que irá suportar e transmitir as cargas provenientes das 

lajes, forros e cargas e em geral ao terreno. 

Já os serviços de supraestrutura é a estrutura responsável por transmitir as 

cargas dos pavimentos para a infraestrutura. Ou seja, nessa etapa são 

realizadas atividades como: montagem das formas; instalação de redes como 

água, esgoto, energia elétrica, drenagem e aterramento; montagem e 

colocação da armadura; concretagem e execução de alvenaria. 

O local não conta com abastecimento de água nem rede coletora de esgoto. 

Tanto a Decolores como as demais empresas locais, utilizam de poço para 

captação de água e sistema de fossa/filtro/sumidouro para o tratamento do 

esgoto. Redes elétricas e de transmissão de dados existem na localidade. 

Em seguida, para finalizar, são realizados os serviços de acabamento. Isso é, 

depois que os serviços básicos acima citados já foram executados, começa a 

colocação dos revestimentos, acabamentos e pisos. Assim, concluídas essas 

fases a empreendimento encontra-se concluído.  

Após todos esses processos, o empreendimento entrará em fase de transição, 

no qual serão dispensados os trabalhadores da obra e serão admitidos os 

colabores fixos para executar as atividades que o empreendimento pretende 

desempenhar. 

b) Etapas de expansão: Esse EIV objetiva o estudo do aproveitamento 
máximo da área analisada de acordo com as determinações do PDM do 

município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Dessa forma o empreendedor 

pretende solicitar a ampliação do projeto, para construção mais um 
galpão de 2.800,00 m² o que totalizará 10.505,50m² de área construída. A 

planta em escala adequada encontra-se anexo a esse EIV. 
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 Figura 6 - Planta de situação dos galpões 1, 2 e 3 

 
Figura 7 - Corte dos galpões 1, 2 e 3 

 
c) Tecnologias de construção: As tecnologias adotadas na fase de 

infraestrutura serão: execução de fundações com estacas, em função do tipo 

de solo encontrado no terreno. A fase supraestrutura será realizada em 

concreto armado, de modo convencional.  
 

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

realizada pela empresa Decolores Mármores e Granitos Ltda. 
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e) Mobilização de mão de obra nas diversas etapas de implantação do 
empreendimento: Visto a oferta de mão de obra disponível na região, serão 

contratos colaboradores locais para a construção do empreendimento. 

Entretanto, se notado que esses não estão devidamente qualificados, será 

realizado um trabalho de capacitação dessa mão de obra através de 

palestras e cursos a respeito das tecnologias construtivas que serão 

adotadas, normatização vigente no setor da construção civil e questões a 

respeito da saúde e segurança dos trabalhadores.  

f) Logística de transporte nas diversas etapas de implantação do 
revestimento: Para a construção do empreendimento será necessário à 

compra de materiais e contratação de serviços diversos nas diferentes fases 

de execução. Todos os materiais que serão utilizados no decorrer da 

execução do projeto serão alocados no canteiro de obras, não obstruindo as 

vias de acesso e permitindo a circulação. O material será entregue por 

caminhões das empresas onde o material for adquirido. O acesso ao 

empreendimento será pela Avenida Gov. Lacerda de Aguiar, seguindo pela 

Rua Projetada. 

 

Figura 8 - Rod.Governador Lacerda de Aguiar e estrada de acesso ao empreendimento 
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g) Logística de transporte e abastecimento nas diversas etapas de 
implantação do empreendimento: Os caminhões e carros com os 

materiais para o abastecimento nas etapas de implantação terão acesso ao 

empreendimento pela Avenida Gov. Lacerda de Aguiar, seguindo pela Rua 

Projetada, conforme citado no item acima. 

h) Logística de funcionamento do empreendimento: O horário de 

funcionamento do empreendimento será de Segunda-feira a sexta-feira, 

horário 07h30min às 17h20min. Os caminhões com materiais, os ônibus com 

os funcionários e os carro de passeio terão acesso ao empreendimento pela 

Avenida Gov. Lacerda de Aguiar, seguindo pela Rua Projetada, conforme 

citado no item acima. 

i) Alternativas locacionais: Não foram identificadas alternativas locacionais 

com condições semelhantes próximas ao terreno onde será implantado o 

empreendimento em análise. 

 

3.1. Informações Gerais 

a) Tipo de atividades a serem desenvolvidas: O empreendimento é uma 

ampliação das instalações já existentes e consolidadas da empresa Decolores 

Mármores e Granitos do Brasil Ltda. Essa é uma empresa especializada na 

produção e comercialização de pedras ornamentais com responsabilidade 

ambiental e social fundada no ano 2000. 

As novas instalações serão destinadas a atividade de Pátio de Estocagem de 

Rochas Ornamentais, não sendo assim executado nenhum processo industrial 

envolvendo a transformação de materiais. 

b) Público alvo: classe média alta 

c) Faixa de renda: acima de 10 salários mínimos 

d) Faixa etária: Público adulto - 30 aos 50 anos. 

c) Área de abrangência: nível municipal à internacional 
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f) Projetos relacionados ao empreendimento: A empresa apóia algumas 

instituições que realizam projetos sociais, sendo elas: 

Instituição Atividade desenvolvida 

Projeto Nossa Criança Reforço escolar, futebol de campo e futsal. 

Projeto Rochativa 
Balé, capoeira, coral, futsal, jiu-jítsu, 

acompanhamentos psicológicos 

Projeto Escolinha de 
futebol Grêmio 

Futebol, com foco na formação física e disciplinar. 

Fundação Abrinq Projeto Empresa Amiga da Criança 

APAE 
Projeto Cuidado Especial na Saúde (abril/2016 à 

junho/2018) 
 
g) Porte do empreendimento: É uma edificação destinada ao uso industrial, 

com 7.705,50m² de área construída. No local não serão realizadas atividades 

de processamento ou beneficiamento de rochas, apenas estocagem de produto 

acabado. 

 
3.2. Justificativa do Empreendimento 

Atualmente, a Decolores possui um parque industrial instalado em uma área 

total de 50 mil metros quadrados. A linha de produção de chapas possui teares 

de fio diamantado, politrizes automáticas, linhas de resina automática e serras-

ponte. O foco é investir continuamente em novas tecnologias, equipamentos de 

última geração, prospecção de novos materiais e, especialmente, 

desenvolvimento e capacitação dos colaboradores. 

Visto a grande demanda do mercado e a previsão de crescimento de vendas, a 

empresa está investindo em um novo pátio de estocagem de rochas 

ornamentais para atender sua demanda. Isso se faz necessário, visto que a 

Decolores apresenta ao mercado um catálogo de mais de 100 materiais, entre 

clássicos, exóticos, super exóticos, mármores nacionais e importados, 

quartzitos, granitos, lime Stones, compostos e ônix, além de atende aos 

mercados nacional e internacional, principalmente EUA e Canadá, com 

presença marcante em feiras de importância mundial como Coverings (EUA), 

Marmomacc (Itália), Xiamen (China) e Vitória Stone Fair (Brasil). 
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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: 
 

A estrada de acesso ao empreendimento não apresenta infra estrutura básica, 

ou seja, não existe rede de drenagem de águas pluviais, nem pavimentação, 

além de também não apresentar calçadas para a circulação de pedestres. 

Abaixo seguem fotos da estrada de acesso: 

 
Figura 9 - Condições viárias  
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Figura 10 - Rua Projetada - Origem Rod. Lacerda de Aguiar  

 
 

Figura 11 - Rua Projetada - Origem Decolores  
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b) Caracterização e mapeamento das atividades quanto ao uso, 
porte e potencial de impacto: Na área de influencia direta do 

empreendimento é possível localizar atividades industriais. Conforme descrito 

anteriormente, não existem locais de aglomeração de público, escolas ou 

templos. Por se tratar de ser próximo a Rodovia, existe tráfego intenso de 

caminhões e veículos de carga. 

Figura 12 - Mapeamento das atividades 

 

Legenda: 
Áreas Amarelas - Empreendimentos Industriais 

Áreas Azuis - Residenciais 
 

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: A 

instalação do empreendimento contribuirá para a consolidação da área no 

entorno do bairro Coronel Borges, o que é um aspecto positivo. Além disso, o 

aumento da oferta de emprego contribuirá não só para a economia bairrista, 

mas envolverá todo o município. 
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As relações sociais serão desenvolvidas com excelência, sempre respeitando 

os espaços/edificações já existentes, observando a legislação vigente e 

cumprindo principalmente seu papel social. É possível observar que o 

empreendimento encontra-se cerca de 10 km afastado do centro da cidade de 

Cachoeiro de Itapemirim e que não existem instituições sociais significativas no 

entorno. 

Não observa-se efeitos negativos significantes devido a instalação do 

empreendimento, visto que no local já predominam atividades industriais. O 

mesmo também não impactará na cultura na vizinhança e promoverá fomento a 

economia do município. 

Quanto a questão ambiental, o empreendimento é licenciado pelo IEMA - 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e cumpre com todas as condicionantes 

estabelecidas pelo mesmo para a implantação. Além disso a empresa tem bom 

relacionamento com o Parque do Frade e a Freira e sempre busca o melhor 

para a comunidade ao redor. 

 

d) Pesquisa junto à população da Área de Influência Direta, 
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 são poucas as áreas de interesse social, 

sendo a maioria industrial e algumas comerciais. Quanto aos equipamentos de 

infraestrutura urbana público/privados, é possível observar que as vias não 

contam com abastecimento de água ou coleta de esgoto, porém existem linhas 

de transmissão elétrica e alguns pontos de ônibus. 

O local possui características propícias ao uso industrial, por ser afastado do 

centro da cidade e contar com a Rod. Governador Lacerda de Aguiar com 

acesso, que apresenta boas condições de tráfego. 
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4.2. Da vivência e apropriação nos espaços: 

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

fotos anteriores, a via de acesso ao empreendimento não é pavimentada e por 

isso também não apresenta calçadas para acesso aos pedestres.  

Figura 13 - Estrada de acesso sem pavimentação e sem calçadas 

 

b) Pontos de concentração de pedestres: Como já demonstrado 

em fotos anteriores, a via de acesso ao empreendimento não é pavimentada e 

por isso também não apresenta calçadas para acesso aos pedestres. Não 

existem pontos de acumulação de pedestres, visto que as empresas locais 

fornecem o transporte para seus funcionário, fazendo com que os mesmos 

embarquem e desembarquem dentro das empresas, não circulando a pé pelas 

vias. 

O local indicado na foto abaixo é utilizado como parada de ônibus, porém o 

número de pedestres que param nesse local é baixo ou quase nulo, visto que, 
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como apresentado acima, as empresas na localidade oferecem transporte aos 

seus colaboradores e os poucos moradores locais dispõe de carros para 

locomoção: 

Figura 14 - Ponto de parada de ônibus 

 

c) Presença de comércio informal: Não foi observada a presença 

de comércio informal no entorno do empreendimento. 

d) Linhas de interesse e desenvolvimento: O empreendimento foi 

desenvolvido visando dar suporte as atividades executadas nas instalações da 

Decolores. A edificação será utilizada para estocagem de material acabado. 

e) Equipamentos geradores de circulação de pedestres: O 

empreendimento não altera o fluxo de pedestres, visto que fornece o transporte 

para a entrada e saída dos colaboradores. Não foram identificados 

equipamentos geradores de circulação de pedestres. 

f) Manifestações culturais: Não foram observadas manifestações 

culturais no entorno do empreendimento. 
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g) Atividades econômicas desenvolvidas nos espaços públicos: São 

poucos e os estabelecimentos públicos e comerciais em torno do 

empreendimento, não sendo afetados pelo fluxo do empreendimento. Na área 

de influencia direta do empreendimento são poucas as áreas de interesse 

social, tendo predominância a industria, tais como as empresas: Decolores (já 

consolidada), Wingramar, UCM Mecânica Industrial, Art Sul Mármores e 

Granitos, GNB Mármores e Granitos, Vigui Granitos, Unimagral e Auto Posto 

Dantas.  

Próximo do limite do raio da AID, existe o Parque do Frade e a Freira, incluindo 

a Pedra de Santa Maria, identificado na imagem 4. Vale lembrar que o 

empreendimento possui licenciamento ambiental, sendo então autorizado 
pelo IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente - a instalar a construção e 
executar as atividades indicadas no local. 
 

4.3. Localização geográfica: 

O empreendimento se localiza no bairro Coronel Borges, município de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES e seu acesso é por uma Rua Projetada oriunda da 

Rodovia Gov. Lacerda de Aguiar. Conforme fotos anteriores a rua Projetada 

não é pavimentada e não possui passeio. 

a) Planta de localização georreferenciada do empreendimento: Na imagem 

abaixo, é possível identificar a empresa Decolores Mármores e Granitos do 

Brasil já consolidada e o local da futura construção, objeto desse EIV - Estudo 

de Impacto de Vizinhança e seus pontos georreferenciados: 

Ponto Longitude UTM Latitude UTM 
Ponto Médio 289945.00 m E 7691045.00 m S 

P1 289876.00 m E 7691074.00 m S 

P2 290046.00 m E 7691156.00 m S 

P3 290060.00 m E 7690996.00 m S 

P4 289829.00 m E 7690974.00 m S 
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Figura 15 - Localização Geográfica  

 

 
b) Posição em relação ao município de Cachoeiro de Itapemirim: O 

empreendimento se localiza a cerca de 10km do centro urbano do município de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES. Na imagem 15 foi traçada a linha indicando essa 

distância usando o software do Google Earth. 

 
c) Principais eixos de acesso ao mesmo: O principal acesso ao 

empreendimento é a Av. Governador Lacerda de Aguiar, que liga o município 

de Cachoeiro de Itapemirim a Rio Novo do Sul, sendo interceptada pela Rod. 

Governador Mario Covas. 

 
d) Posição em relação a bacia hidrográfica: O ponto mais próximo do Rio 

Itapemirim fica a 4,5 km do empreendimento, conforme demarcado na imagem 

15, obtida através do software Google Earth. 
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Figura 15 - Localização do empreendimento  

 
 
 
Distância entre o empreendimento e o ponto mais próximo do Rio Itapemirim (4,5 km) 

Distância entre o empreendimento e o centro urbano do município (10,0 km) 

 
 
 

4.4. Estudos sobre a 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 estabelecimentos industriais, por se localizar 

dentro de uma região afastada da área urbana residencial do município de 

Cachoeiro de Itapemirim. Esses estabelecimentos, em sua maioria, são 

compostos por galpões e escritórios. Suas construções são horizontais e não 

verticais, assim como o empreendimento a ser instalado pela Decolores. 

4,5 km 

10 km 
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Figura 17 - Localização Geográfica  

 
 

Figura 18 - Foto aérea do local de instalação do empreendimento 
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b) Breve caracterização e análise da geomorfologia e dos 
elementos naturais componentes da paisagem dentro da AID: A cidade de 

Cachoeiro de Itapemirim que se localiza na região sul do estado do Espírito 

Santo, 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 

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 Rio Itapemirim, 

se encontra fora da AID. 

Assim como é comum no município, a área onde será implantado o 

empreendimento apresenta relevo nitidamente ondulado, porém o terreno já foi 

preparado (com devida licença ambiental) através dos serviços de 

terraplenagem e encontra-se pronto para receber as obras. 

O local não apresenta problemas geotécnicos associados aos processos de 

escorregamentos em encostas, erosão por sulcos, áreas inundáveis e 

recalques de solos moles em áreas planas mal drenadas. Inclusive o talude 

existente já encontra-se revegetado. 

 

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  19 a 24 - Cenas visuais dos galpões 
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4.5. Estudos do sombreamento no entorno do empreendimento 
considerando o espectro anual de solstícios e equinócio. 

a) Elaboração de gráficos de insolação: Abaixo estão os gráficos de 

insolação, primeiro - Transferidor 40º - referente ao período de 01 de 

janeiro até 21 de junho e logo após - Transferidor 40º - o período 

compreendido após 21 de junho. 

Figura 25 e 26 - Gráfico de Insolação 
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b) Estudo de sombreamento do entorno: De acordo com gráfico de 

insolação "SunCalc" na área do empreendimento o nascer do sol se dá às 

5:59h e o por do sol ocorre por volta das 17:27h. 

Através da análise do gráfico de insolação e das dimensões do 

empreendimento, é possível concluir que seu sombreamento não causará 

impactos no entorno.  
Figura 27 - Incidência de insolação no entorno do empreendimento 

 

 

5. DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE NA AID DO EMPREENDIMENTO 
5.1. Sistema viário e de transporte na área de influência direta do 

empreendimento 
A Rod. Governador Lacerda de Aguiar é pavimentada e com drenagem 

implantada, porém a via de acesso ao empreendimento não possui 

pavimentação ou qualquer tipo de infraestrutura básica. A área de influência 

direta do empreendimento contempla poucas formas de transporte rodoviário, 

sendo poucas as 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 



  40 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Decolores Mármores e Granitos Ltda 

telefones públicos, hidrantes, caixa eletrônicos de bancos, bancas de 
revista, arborização pública, gestão de tráfego, sinalização e outros 

A carga e descarga será realizadas nas docas marcadas no projeto 

arquitetônico em anexo. O embarque e desembarque poderá ser feito em 

quaisquer uma das vagas localizadas próximo ao escritório, também indicadas 

no projeto arquitetônico. As demais vagas de estacionamento, tanto de carro, 

moto ou caminhões estão indicadas na Planta de Implantação (prancha 1/3) do 

projeto arquitetônico em anexo ao EIV. 

Não foram identificados pontos de taxi, telefones públicos, hidrantes, caixa 

eletrônico de bancos, bancas de revista próximos a localização estudada. Na 

figura abaixo é possível identificar os pontos de parada de transporte coletivo 

próximos ao empreendimento e toda a arborização existente no entorno.  

Figura 28 - Localização das paradas de ônibus próximas ao empreendimento 

 

No entorno do empreendimento, na Rodovia Governador Lacerda de Aguiar 

não foram observados semáforos, porém a rodovia possui sinalização 

horizontal e vertical. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) é o 

órgão executivo rodoviário dos estados e do Distrito Federal, com jurisdição 

sobre as rodovias e estradas estaduais de sua sede. 
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b) Análise da capacidade viária e determinação do nível de serviço atual 

A metodologia ser utilizada para a análise da capacidade viária e determinação 

do nível de serviço atual será o Método de Webster, sugerido por essa 

comissão no TR - Termo de Referência desse EIV. 

De acordo com material da UFPR, o Método de Webster aborda praticamente 

todos os fatores que interferem no valor da capacidade e apresenta cálculos 

complementares que permitem uma avaliação mais precisa das condições 

encontradas, como a reserva de capacidade, o grau de saturação e outros. 

O Fluxo de Saturação de acordo com os parâmetros de Webster para a Rua 

Projetada indicada é de  1,85. Isso porque foi levado em conta como largura da 

via de mão dupla sem separação física, em que se considera a distância entre 

o meio fio e a linha divisória central de separação do tráfego.  

Em análise no local, na semana de 7 a 11 de Maio de 2018 (horário entre as 

8:00h - 10:00h), levando em consideração o fator de equivalência dos diversos 

tipos de veículos, foi observado o seguinte fluxo: 

MÉDIA DE TRÁFEGO - ENTRADAS DECOLORES  
TIPO VEÍCULO MOTO CARRO ÔNIBUS VAN CAMINHÃO/CARRETA TOTAL 

MÉDIA MENSAL 197 846 95 96 296 1530 
MÉDIA DIA 7 29 3 3 10 52 
 

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. 

O método de Webster define os níveis de serviços, sendo que a cada nível de 

serviço é associado um Volume de serviço: 

NÍVEL A - fluxo livre. Concentração bastante reduzida. Total liberdade na 

escolha da velocidade e total facilidade de ultrapassagens. Conforto e 

conveniência: ótimo. 

NÍVEL B – fluxo estável. Concentração reduzida. A liberdade na escolha da 

velocidade e a facilidade de ultrapassagens não é total, embora ainda em nível 

muito bom. Conforto e conveniência: bom. 
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NÍVEL C – fluxo estável. Concentração média. A liberdade na escolha da 

velocidade e a facilidade de ultrapassagens é relativamente prejudicada pela 

presença dos outros veículos. Conforto e conveniência : regular. 

NÍVEL D – próximo do fluxo instável. Concentração alta. Reduzida liberdade na 

escolha da velocidade e grande dificuldade de ultrapassagens. Conforto e 

conveniência: ruim 

NÍVEL E – fluxo instável. Concentração extremamente alta. Nenhuma liberdade 

a escolha da velocidade e as manobras para mudanças de faixas somente são 

possíveis se forçadas. Conforto e conveniência: péssimo 

NÍVEL F – fluxo forçado. Concentração altíssima. Velocidades bastante 

reduzidas e freqüentes paradas de longa duração. Manobras para mudança de 

faixas somente são possíveis se forçadas e contando com a colaboração de 

outro motorista. Conforto e conveniência: inaceitável  

Com base nas informações coletadas e analisadas no item 5.1.b é possível 

classificar a Rua Projetada com nível de serviço A, com fluxo livre e 

concentração bastante reduzida.  

d) Dimensionamento e localização de áreas de estacionamento no 
empreendimento que deverão atender às características específicas da 
população fica e flutuante: Em anexo, no Projeto Arquitetônico, é possível 

observar que serão destinadas 155 vagas para carros, 110 vagas para 

motos/bicicletas e 8 para caminhões. 

e) Determinação da área de embarque e desembarque de usuários do 
empreendimento: será realizado no pátio de estacionamento da empresa 

(vide projeto em anexo). 

f) Determinação da área de operação de carga e descarga de 
mercadorias no empreendimento: será realizado no pátio de estacionamento 

da empresa (vide projeto em anexo). 
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g) Dimensionamento da área de acumulação necessária para os 
veículos acessarem o empreendimento de acordo com o tipo de controle 
de acesso a ser utilizado pelo mesmo: Durante o horário de funcionamento 

do empreendimento o estacionamento estará disponível para o acesso do 

público. Entende-se que as vagas destinadas são necessárias para atender a 

esse público e que por isso não haverá acumulação de veículos. 

h) Determinação das linhas de fluxo de pedestres: A empresa fornecerá 

o transporte dos colaboradores, que terão seu ponto de 

embarque/desembarque dentro da empresa. Possíveis clientes que cheguem 

ao empreendimento utilizando o transporte público deverão usar a parada de 

ônibus na Rod. Governador Lacerda de Aguiar e seguir a pé pela Rua 

Projetada até o empreendimento por cerca de 200 metros.  

i) Avaliação da Necessidade e elaboração de alterações geométricas, 
de circulação e sinalização viária: É interessante que o município observe a 

necessidade da implantação de rede de drenagem de águas pluviais, 

instalação de redes de abastecimento, coleta de esgoto, calçamento das vias, 

execução de calçadas e construção de abrigos nas paradas de ônibus.  

j) Avaliação das repercussões sobre as operações de transporte 
coletivo e taxi: Conforme explicado no item 5.1, o local conta com transporte 

público, sendo as linhas Vitória X Cach. Itapemirim Via Belém e Rio Novo (Um 

horário/dia) e Centro x Posto Dantas (Três Horários/dia). Quanto aos pontos de 

taxi, não foram observados no entorno do empreendimento.  

k) Avaliação da circulação de pedestres no entorno imediato do 
empreendimento: Conforme exposto nos itens 4.2.a e 4.2.b o local não conta 

com calçadas, por isso avalia-se a circulação de pedestres como ruim. O 

empreendimento se compromete a realizar suas calçadas de acordo com 

legislação pertinente na área a ele pertencente. 
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5.2. Da infraestrutura básica, com demonstração física da rede na rede 
na AID 

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

sem abastecimento de água. Dessa forma, o mesmo é feito através de poço 

artesiano. Coordenadas UTM 24K 290050.84 m E / 7691159.75 m S 

b) 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. Na foto abaixo é possível observar a 

estrutura existente   
Figura 29 e 30  - Infraestrutura existente 
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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. O 

cabeamento será executado aproveitando a infra estrutura viária existente. 

d) Esgotamento sanitário:  A concessionária local não realiza a coleta e o 

tratamento de esgoto na localidade. Por isso o esgotamento sanitário será feito 

através de fossa séptica. O local de instalação ainda está sendo estudado, com 

probabilidade de ser próxima as instalações do escritório e do galpão. 

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

de área permeável compatível com o exigido pelo PDM municipal. Anexo segue 

projeto de drenagem e captação de águas pluviais. 

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: Na fase de construção haverá 

a circulação de caminhões com matérias para a obra. Como esses veículos 

transitarão em horários esporádicos e dias pré-determinados, não acarretarão 

impacto de grande magnitude, visto que são de ocorrência temporária. Assim, 

mesmo depois da fase de instalação, o fluxo de veículos no raio de influencia 

direto não ficará comprometido. 

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 empreendedor tomará todos os cuidados para que o 

aumento do número de veículos circulante na região não ocasionem a 

degradação progressiva das vias e danos na infraestrutura. 

Acredita-se que, baseados no estudo de Webster apresentado, as vias estão 

preparadas para suportar o aumento no número de veículos decorrente do 

funcionamento do empreendimento e que isso não comprometerá a qualidade 

de vida dos cidadãos. 

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: O 

principal ponto de conflito identificado para o acesso ao empreendimento é 

para os motoristas que vem do bairro Coronel Borges sentido BR 101 para 

acessarem a Rua Projetada e chegar ao empreendimento. Para isso a 

empresa orienta que os motoristas sigam até o trevo entre as Rod. Gov. 

Lacerda de Aguiar x Campos Vitória x Mário Covas para fazer a conversão 

segura (figura 29). 
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Figura 31 - Ponto de confluência 

 

Já para os motoristas que estiverem saindo da empresa e indo a direção da BR 

101 recomenda-se que sigam até o Posto Dantas e realizem a conversão 

(figura 30). 

 Figura 32 - Ponto de confluência 

 

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 e o 

fortalecimento do comercio no setor de beneficiamento de rochas ornamentais.  



  48 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Decolores Mármores e Granitos Ltda 

e) Influência sobre as atividades sociais e culturais locais: As 

atividades sociais e culturais não serão afetadas pela implantação e 

funcionamento do empreendimento. 

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. Porém se o mesmo chegar a ser 

desativado não causará impactos a comunidade, visto que pode ser vendido ou 

aluado para outras empresas com a mesma finalidade. Por ser um galpão 

destinado a estoque sua utilização é bem versátil. 

 

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

Município: Cachoeiro de Itapemirim/ES 
Empreendimento: Ocidental Granitos e Mármores Ltda 
Categoria de Uso: Industrial 
Endereço: Rua José Antônio do Amaral, nº 65/95, Bairro Aeroporto 
Área total construída: 3.136,38m² 
 

Município: São Leopoldo/RS 
Empreendimento: Ensinger Indústria de Plásticos Técnicos Ltda 
Categoria de Uso: Industrial 
Endereço: Av. São Borja, bairro Rio Branco 
Área total construída: 2.100,00m² 
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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 implantação do empreendimento onde serão exercidas 

atividades da empresa Decolores. Isso, através dos estudos realizados que 

constataram benefícios como melhoria da qualidade de vida, geração de 

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

região em questão. 

A ocupação do empreendimento irá ocorrer respeitando a legislação em âmbito 

municipal, que discorre a respeito do uso e ocupação do solo. A adoção de 

medidas mitigadoras e otimizadoras terão objetivo de 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 que se diz respeito ao consumo de água, 

na fase de construção do empreendimento será realizado um trabalho de 

conscientização dos trabalhadores de forma a promover um consumo reduzido 

e que atenda as necessidades, sem desperdícios. Tais ações preventivas terão 

caráter de orientação.  

Além disso, através da utilização de materiais de qualidade satisfatória, 

garantia das condições de serviço e aplicação do melhor layout ao canteiro de 

obras espera se que os gastos com aquisição de materiais sejam reduzidos, e 

que a prevenção contra vazamentos e pressões inadequadas do sistema 

hidráulico minimizem o consumo de água.  
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Em relação aos resíduos sólidos originados, o objetivo primeiramente é gerar o 

menor volume de resíduo possível durante a construção do empreendimento e 

tudo que for gerado, se possível, reaproveitado e reciclado e o que restar 

deverá ser destinado adequadamente. O que for classificado como entulho 

deverá ser armazenado em caçambas, coletado e transportado nos caminhões 

adequados para os chamados “bota-foras”. 

Para minimizar os resíduos serão realizados alguns procedimentos como 

revisão do manejo dos materiais durante o transporte e execução de tarefas, e 

treinamento dos servidores para aperfeiçoarem as atividades e reduzirem o 

desperdício e rever o acondicionamento dos materiais no canteiro de obras. 

Dessa forma, os resíduos da construção civil serão encaminhados para os 

aterros presentes na cidade devidamente licenciados pelo IEMA – Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

Do ponto de vista de trânsito, no raio de influencia direto do empreendimento 

serão implantadas vagas de estacionamento, carga e descarga, embarque e 

desembarque a fim de permitir o fluxo contínuo na via de principal acesso ao 

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. 

Anexo ao EIV segue planilha de Matriz de Avaliação e Matriz de Identificação 

dos Impactos. 
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8.1.3. Medidas compensatórias 

As medidas compensatórias são medidas que impões condições ou 

contrapartidas para a realização e o funcionamento do empreendimento. Visto 

que a empresa Decolores é destaque no cenário nacional e internacional pela 

produção e beneficiamento de rochas ornamentais. 

O empreendedor propõe a essa secretaria que o valor destinado a sua 
medida compensatória seja revertido em pisos para serem instalados em 
creches e/ou escolas do município, proporcionando melhor infra estrutura e 

qualidade de vida no ambiente destinado a educação dos jovens e crianças 

munícipes.  

Outro ponto que merece destaque é que o empreendedor está investindo em 

PRAD - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, cujo objetivo é fomentar 

a proteção e a recuperação da vegetação, proporcionando condições mínimas 

para o estabelecimento de processos de sucessão ecológica.  

A execução desse PRAD tem duração planejada de 05 (cinco) anos e custo 

estimado de R$ 95.000,00. Isso demonstra o quanto a empresa é socialmente 

responsável e zela bem estar de todos ao entorno do empreendimento, por 

isso solicita-se que esse ponto seja levado em consideração quando essa 

secretaria for estabelecer o custo da medida compensatória a ser executada. 
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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 Gerência de Planejamento 

Urbano e os membros do CPDM estabelecerem quais as possíveis medidas 

compensatórias devem ser executadas, visto que só é possível planejar uma 

atividade quando estabelecido seus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 17 de setembro de 2018. 
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