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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho refere-se à elaboração de Estudo de Impacto de 

Vizinhança – EIV, pertinente a uma construção que será executada na Rua 

Moreira, no Bairro Independência, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES, 

para funcionamento de um atacarejo. 

 

O EIV tem o intuito de analisar e informar previamente à  gestão municipal 

quanto às repercussões da implantação de empreendimentos e atividades 

impactantes, privadas ou públicas, em áreas urbanas, a partir da ótica da 

harmonia entre os interesses particulares e o interesse da coletividade, de 

modo a: 

a) evitar desequilíbrios no crescimento das cidades; 

b) garantir condições mínimas de qualidade urbana; e 

c) zelar pela ordem urbanística e pelo uso socialmente justo e 

ambientalmente equilibrado dos espaços urbanos. 

 

As funções fiscalizatória, de prevenção e precaução do EIV são características 

marcantes e garantem a avaliação das obras e atividades que possam, 

potencialmente, causar dano ao meio ambiente e à sociedade de forma geral, 

caracterizando, assim, as solicitações da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro de Itapemirim – ES (SEMDURB), com 

a finalidade de fornecer o futuro licenciamento, caso necessário, bem como as 

possíveis medidas mitigadoras e compensatórias a serem aplicadas. 

 

Sob a ótica da mitigação de impactos e do controle social, o EIV deve funcionar 

como uma ferramenta de apoio ao processo de licenciamento urbanístico, 

oferecendo subsídios ao poder público para decidir sobre a concessão da 

licença ou condicioná-lá à implantação de medidas compensatórias. 

 

O EIV analisará os efeitos positivos e negativos do empreendimento quanto à 

qualidade de vida da população, apontando as principais problemáticas 

urbanísticas previstas a partir da sua implantação. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

1.1. Contexto do Projeto 

 

O empreendimento em questão, denominado SEMPRE TEM, será implantado 

em um terreno urbano, com área total de 32.151,02 m² e está localizado na 

Rua Moreira, Bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES.  

 

Trata-se de um investimento comercial, que contempla a instalação de um 

ATACAREJO, em que a estrutura construída contará com pavimento térreo e 

mezanino. 

 

O Grupo Carone, atualmente, possui 10 filiais, nos principais municípios do 

Espírito Santo, para melhor atender aos consumidores que apreciam qualidade 

e um excelente atendimento. Possui unidades em: Vila Velha, Vitória, Serra e 

Cariacica.  

 

A preocupação em oferecer o melhor em qualidade e variedade de produtos e 

serviços já faz parte do conceito e dia a dia de seus colaboradores.  

 

 

1.2. Identificação do Empreendedor 

 

a) Nome: Grupo Carone. 

b) Razão Social: DW Empreendimentos S.A. 

c) CNPJ e Inscrição Estadual: 02.927.578/0001-13 / 082.005.47-8 

d) Endereço para correspondência: Rua Xingu, n° 01, Bairro Santo 

Antônio, Cachoeiro de Itapemirim/ES. CEP: 29.300-635.  

e) Representante: ICG - Instituto Capixaba de Gestão  

f) Contato:  

michelrabbi@gmail.com – Michel Rabbi 

(28) 3036-8326 
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1.3. Informações Gerais do Empreendimento 

 

 

a) Nome do empreendimento: Sempre Tem.  

 

b) Endereço: Rua Moreira, n° 281 a 315, Bairro Independência, Cachoeiro de 

Itapemirim-ES. CEP: 29.306-320. 

 

c) Inscrição Imobiliária: Propriedade registrada no Cadastro Fiscal perante a 

Secretaria Municipal da Fazenda (IPTU) sob o n°. 90467, conforme 

apresentado no Espelho do Cadastro Imobiliário a seguir. 
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d) Registro atualizado do imóvel: O imóvel consta matriculado sob o n° 4826 

do livro 2, junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Cachoeiro de 

Itapemirim, conforme apresentado nas figuras abaixo. 
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e) Área Total do Terreno: 32.151,02 m². 
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f) Cópia do Espelho da Consulta Prévia emitida pela Prefeitura Municipal 

de Cachoeiro de Itapemirim: O atendimento aos índices urbanísticos está 

explícito no parecer técnico abaixo, emitido pela SEMDURB. 
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g) Objetivo do Empreendimento: O Grupo Carone se constitui em uma rede 

de supermercados do Espírito Santo, com lojas localizadas em toda a Grande 

Vitória, contando com o maior e mais moderno Centro de Distribuição e varejo 

do Estado, localizado no município de Serra. O grupo pretende expandir seus 

negócios para o Sul do Estado, instalando uma filial de sua rede de 

supermercados em Cachoeiro de Itapemirim-ES, a fim de oferecer aos 

moradores do município o melhor em qualidade, preço, variedade de produtos 

e serviços.  

 

h) Planta de Situação e Localização do Empreendimento: A figura 01 

apresenta a Planta de Situação e Localização do empreendimento.  

 

 

FIGURA 01: Figura ilustrativa da Planta de Situação e Localização do Empreendimento com as 

principais vias de acesso (para melhor visualização, o projeto está salvo no CD). 

 

 

i) Valor de mercado do terreno: R$ 16.195.725,00 (dezesseis milhões cento e 

noventa e cinto mil setecentos e vinte e cinto reais). 

 

http://www.icgprojetos.com.br/
mailto:icg@icgprojetos.com.br


 

18 
_________________________________________________________________________________________________ 

R. Xingu, nº 01, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim – ES CEP: 29.300-635 
www.icgprojetos.com.br / icg@icgprojetos.com.br / (28) 3036-8326 

Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 
SEMPRE TEM / CARONE 

j) Nada consta do imóvel e do empreendedor – CND (junto à P.M.C.I.): A 

seguir, constam as Certidões Negativas de Débitos do requerente e do imóvel, 

junto à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, demonstrando 

que, até a data de expedição das mesmas, não constavam débitos a eles 

referentes. 
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1.4. Descrição do Empreendimento 

 

a) Área de Construção, Área Computável e Coeficiente de 

Aproveitamento: No QUADRO 01, abaixo, estão descritas as áreas do 

empreendimento. 

 

QUADRO 01: Áreas do Empreendimento. 

DESCRIÇÃO M2 

Pavimento térreo 9.361,85 

Mezanino  317,83 

Área total  9.679,68 

Castelo d’água 20,52 

Medidores 11,39 

  

Área total construída 9.711,59 
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Área total computável 7.972,48 

  

Área do terreno 32.151,02 

  

Taxa de ocupação 29,22% 

Coeficiente de aproveitamento 0,25 

Área permeável 12.512,25 m² 

Taxa de permeabilidade 38,92% 

 

 

b) Número de unidades previstas, caracterizando seu uso: O 

empreendimento em questão será de uso exclusivamente comercial, a 

estrutura construída contará com pavimento térreo que será destinado ao salão 

de vendas e o mezanino que será destinado a administração do atacarejo.  

Além disto, no que tange ao uso e atividade a ser desenvolvida, a tabela ZOL, 

no presente caso, autoriza aqueles especificados na tabela de ZAD-01, com a 

única restrição relativa ao número de pavimentos da construção. A seguir, na 

letra “d”, são mencionadas as especificidades da construção. 

 

c) Número de vagas de estacionamento previstas, carga e descarga e 

embarque e desembarque: O empreendimento contará com 337 (trezentos e 

trinta e sete) vagas de veículos e 112 (cento e doze) vagas de 

motocicletas/bicicletas, conforme apresentado no QUADRO 02, a seguir: 

 

QUADRO 02: Vagas de Estacionamento. 

Número total de vagas de automóveis 337 

(n° de vagas de PNE) 08 

(n° de vagas de IDOSOS) 17 

  

Número de vagas de bicicleta/motos 112 

(n° de vagas de BICICLETAS) 59 

(n° de vagas de MOTOS) 53 

  

Número de vagas de carga/descarga 07 
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d) Número de pavimentos com descrição de usos e compartimentos: O 

empreendimento será composto por pavimento térreo e mezanino, sendo que a 

caracterização espacial e compartimentação da construção estão descritas a 

seguir.  

 

PAVIMENTO TÉRREO 

 

Este pavimento será composto pelo salão de vendas e uma ampla loja. Além 

disso, contará também com espaços destinados aos funcionários, como: 

vestiários, cozinha, banheiros, sala de treinamentos, etc. 

 

QUADRO 03: Compartimentos do Pavimento Térreo. 

COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 

Depósito 936,67 

Câmaras/Preparos 264,30 

Câmaras/Preparos 264,30 

Câmaras/Padaria 155,77 

Circulação 179,43 

Papelão 10,65 

Lixo 14,46 

Banheiro 5,25 

Banheiro Masculino 53,58 

Banheiro Feminino 53,64 

Vestiário Masculino 39,09 

Chuveiro 16,20 

Vestiário Feminino 35,64 

Chuveiro 17,44 

Banheiro para PNE 3,20 

Banheiro para PNE 3,20 

DML 1,84 

Treinamento 38,00 

Cozinha 39,06 

Higiene 3,68 

Banheiro 3,15 

DML 2,89 
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Vestiário 3,52 

Refeitório 92,88 

Lazer 70,00 

Recepção 19,80 

Circulação 32,73 

Castelo d’água 19,64 

Salão de vendas 234,43 

Loja 108,57 

Hall 3,22 

Banheiro Masculino 6,58 

Banheiro Feminino 9,00 

Banheiro para PNE 3,30 

 

  

MEZANINO 

 

Esta área será composta pelos espaços administrativos do atacarejo. Contará 

com salas para recepção, gerência, tesouraria, secretaria. 

 

QUADRO 04: Compartimentos do Mezanino. 

COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 

Recepção 18,55 

Antecâmara (A.C.) 7,12 

Tesouraria 8,62 

Lavabo 4,73 

Banheiro 1,95 

Banheiro 1,95 

Gerência 8,18 

Lavabo 1,95 

Banheiro 1,95 

Compras 7,26 

Segurança 7,26 

Circulação 8,21 

Reunião 18,54 

Secretaria 18,54 

http://www.icgprojetos.com.br/
mailto:icg@icgprojetos.com.br


 

23 
_________________________________________________________________________________________________ 

R. Xingu, nº 01, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim – ES CEP: 29.300-635 
www.icgprojetos.com.br / icg@icgprojetos.com.br / (28) 3036-8326 

Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 
SEMPRE TEM / CARONE 

Encarregados 18,74 

Laje impermeabilizada coberta 388,58 

Casa de máquinas 75,25 

Gerador 40,80 

Subestação 41,78 

 

 

e) Corte esquemático do empreendimento: As figuras 02, 03, 04 e 05 

apresentam os cortes esquemáticos do empreendimento, denominados, 

respectivamente, por “Corte AA”, “Corte BB”, “Corte CC” e “Corte DD”. 

 

 

 

FIGURA 02: Corte “AA” esquemático do empreendimento (para melhor visualização, o projeto 

está salvo no CD). 

 

 

 

FIGURA 03: Corte “BB” esquemático do empreendimento (para melhor visualização, o projeto 

está salvo no CD). 
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FIGURA 04: Corte “CC” esquemático do empreendimento (para melhor visualização, o projeto 

está salvo no CD). 

 

 

 

FIGURA 05: Corte “DD” esquemático do empreendimento (para melhor visualização, o projeto 

está salvo no CD). 

 

 

f) Previsão de dias e horários de funcionamento: O empreendimento em 

questão será de uso exclusivamente comercial, com horário de funcionamento 

ocorrendo, predominantemente, entre às 08h00min e 22h00min, de segunda a 

sábado. 
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g) Estimativa da população fixa e flutuante que irá utilizar o 

empreendimento 

 

Esse item mensura e caracteriza a futura população de funcionários e usuários, 

a fim de servir como parâmetro para avaliação de possíveis impactos no 

ambiente urbano, em função do adensamento populacional, sobretudo os 

relativos aos equipamentos comunitários e infraestrutura. 

 

Durante a fase de operação do atacarejo, estima-se a contratação de 250 

(duzentos e cinquenta) funcionários, de modo que a projeção da instalação irá 

comportar a quantidade prevista, sem causar transtornos não mitigáveis na 

Área de Influência Direta – AID do empreendimento. 

 

A população flutuante que irá acessar o empreendimento se caracteriza por 

clientes que realizarão suas compras no atacarejo. A experiência do grupo 

indica uma estimativa de, em média, 2.500 (dois mil e quinhentos) clientes por 

dia comprando no atacarejo. Isto indica uma média de aproximadamente 180 

clientes por hora. Conforme veremos, essa quantidade não irá afetar, de forma 

negativa, a Área de Influência Direta – AID. 

 

h) Volumetria 

 

A volumetria consiste em um mapeamento do gabarito existente no entorno do 

empreendimento, especificamente na denominada Área de Influência Direta – 

AID, que, segundo o Termo de Referência emitido pela SEMDURB para este 

caso específico, abrange uma circunferência com raio de 1.000 metros. 

 

É evidente na AID a predominância de imóveis com volumetria entre 01 (um) a 

03 (três) pavimentos. Constatamos, ainda, a presença, em caráter pontual, de 

imóveis com volumetria acima de 03 (três) pavimentos. Dessa forma, a 

implantação do empreendimento não destoará do contexto volumétrico 

consolidado do entorno. Na realidade o fato de se ter somente pavimento 
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térreo e mezanino e a atividade ser de atacarejo, não se aplicam discussões 

em maior nível de detalhes neste tópico.  

 

i) Materiais a serem utilizados: Os materiais empregados para construção do 

empreendimento obedecerão ao Memorial Descritivo Sucinto (ANEXO III). 

 

 

1.5. Identificação da Equipe Técnica 

 

a) Descrição da Equipe Técnica: 

 

 Luiz Claudio Leone Loureiro, Arquiteto e Urbanista, CAU BR – A10136-

2; 

 Eduarda Andrade Bayerl, Bióloga, CRBio nº 102832-02/D; 

 Gabrielli das Neves Dardengo, Engenheira Ambiental e Sanitária, CREA:  

ES-0046649; 

 Victor Galvão Rabbi, Advogado, OAB/ES nº 27658; 

 André Galvão Rabbi, Assessor Administrativo e responsável pelo 

Levantamento de dados de trânsito; 

 Barbara D’Avila de Souza, Graduada em Letras Português, MBA em 

Gerenciamento de Projetos; 

 Michel Adriano Rabbi, Físico, Mestre e Doutor; 

 

b) Coordenador Geral da Equipe Técnica: 

 

 Michel Adriano Rabbi, CPF 089.965.747-83, Físico, Mestre e Doutor. 

 

c) Endereço, telefone, fax e endereço eletrônico: Rua Xingu, nº 01, Bairro 

Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim – ES. Telefone: (28) 3036 8326 e (28) 

99986 6619. Endereço Eletrônico: michel@icgprojetos.com.br e 

michelrabbi@gmail.com. 
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d) Registro do Responsável Técnico no Órgão Fiscalizador da Profissão: 

 

CAU BR n° A10136-2; 

CRBIO nº 102832-02/D; 

CREA n° ES-0046649; 

OAB/ES nº 27658. 

 

e) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) do Responsável 

Técnico: ANEXO I. 
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2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO (AID) 

 

A Área de Influência Direta – AID do empreendimento, definida pela Equipe de 

Gerência de Planejamento Urbano, consiste na área compreendida em um raio 

de 1.000m (mil metros) em seu entorno.  

 

Sua delimitação se deu em função das características físicas, biológicas e 

socioeconômicas dos ecossistemas do campo e das características da 

atividade. 

 

Para análise do entorno, foi definida a AID, conforme ilustra a FIGURA 06 a 

seguir, tendo o diagnóstico da referida área como base para simulações dos 

possíveis cenários futuros. 

 

 

FIGURA 06: Área de Influência Direta – AID do Empreendimento em análise. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

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

empreendimento: 

 

A etapa inicial do processo compreende as atividades de planejamento, que 

são consideradas como processo de tomada de decisão, resultando 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 etapa seguinte compreende as atividades de implantação, onde são 

realizados os serviços de limpeza do terreno; locação da obra, através do 

projeto arquitetônico e estrutural; definição do layout do canteiro de obras e 

solicitação das instalações provisórias, necessárias para o devido 

funcionamento do canteiro que, no presente caso, será executado de acordo 

com a NR-18, do Ministério do Trabalho, garantindo, assim, a segurança dos 

trabalhadores. 

 

A última etapa compreende as atividades de operação, que constituem-se pela 

execução dos elementos de infraestrutura, supraestrutura, instalações 

hidrossanitárias, instalações elétricas, acabamento e revestimentos. 

 

 Infraestrutura: na sua acepção mais alta, pode ser definida como um 

conjunto de elementos estruturais que enquadram, suportam e 

distribuem toda a carga proveniente dos elementos estruturais e 

construtivos da obra. 

 Supraestrutura: a superestrutura é a parte de uma construção que está 

acima do nível do solo. 
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 Acabamentos: esta fase abrange a execução dos serviços de emboço e 

reboco; execução de acabamento em gesso; impermeabilização de 

paredes, caixas d’água e piscinas; pintura interior e exterior; instalação 

de portas, janelas, coberturas, divisórias e esquadrias; colocação de 

revestimentos de cerâmica, azulejo, mármore, granito, pedras e outros 

materiais em paredes e pisos, tanto no interior quanto no exterior da 

edificação; colocação de vidros, cristais e espelhos; instalação de 

piscinas pré-fabricadas, quando não realizada pelo fabricante; instalação 

de toldos e persianas; serviços de limpeza de fachadas, com jateamento 

de areia e semelhantes; retirada de entulhos após o término das obras, 

entre outros. 

 

b) Etapas de expansão, com informações detalhadas nos horizontes de 

curto, médio e longo prazo: Não estão previstas etapas de expansão do 

empreendimento. 

 

c) Tecnologias de construção: O empreendimento apresentará cobertura e 

estrutura metálica, fechamentos laterais mistos, sendo que até 3 metros de 

altura com estrutura em blocos de concreto e acima composto de paneis termo 

acústicos. O piso será instalado em concreto polido. As demais descrições 

estão especificada através do Memorial Descritivo (ANEXO III).  

 

d) Gestão do empreendimento: O empreendimento será realizado pela 

pessoa jurídica denominada “DW Empreendimentos S.A.”, a qual será 

responsável pelos serviços relativos à sua incorporação e construção. 

 

e) Mobilização de mão de obra nas diversas etapas de implantação do 

empreendimento: Este empreendimento visa aquecer o mercado de trabalho 

por meio de contratação de mão-de-obra local. Terão prioridade as 

contratações de empreiteiros, prestadores de serviço e fornecedores do 

município de Cachoeiro de Itapemirim-ES. Desta forma, estima-se a 

contratação de 200 (duzentos) funcionários, durante a fase de obras do 

empreendimento. 
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f) Logística de transporte nas diversas etapas de implantação do 

empreendimento: O planejamento, programação e antecipação de compras 

são medidas adotadas para minimizar o impacto temporário no sistema viário, 

decorrente do transporte e entrega dos materiais, que se dará por meio 

rodoviário. Dessa forma, pretende-se manter um estoque controlado dos 

materiais, em sua maioria não perecíveis, a serem utilizados em cada fase da 

obra, minimizando a quantidade de entregas, tornando-as de natureza pontual 

e eficiente. 

 

g) Logística de transporte na fase de funcionamento do empreendimento: 

Dentre os diversos gargalos que ameaçam estrangular o crescimento 

econômico brasileiro, a logística de transportes, certamente, é um dos mais 

graves. Assim, o planejamento, programação e antecipação de compras são 

medidas adotadas para minimizar o impacto temporário no sistema viário, 

decorrente do transporte e entrega dos materiais.  

 

Dessa forma, pretende-se manter um estoque controlado dos materiais a 

serem utilizados em cada fase da obra que, em sua maioria, são não 

perecíveis, minimizando, assim, a quantidade de entregas, tornando-as de 

natureza pontual e eficiente. 

 

h) Logística de funcionamento do empreendimento: Como já mencionado 

anteriormente, trata-se de um empreendimento comercial, com funcionamento 

ocorrendo, predominantemente, entre às 08h00min e 22h00min, de segunda a 

sábado. 

 

i) Alternativas locacionais: Não foram identificadas alternativas locacionais - 

com condições semelhantes - próximas ao terreno onde será implantado o 

empreendimento em análise. 
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3.1. Informações Gerais 

 

O Grupo Carone nasceu em 1950, sob a chancela do imigrante libanês Nagib 

Resk Carone. Tudo começou com um armarinho, na cidade de Alfredo Chaves 

e, depois, com um atacado em Cachoeiro de Itapemirim. Nos anos 1970 foi 

inaugurada uma loja de varejo no centro de Vila Velha e, a partir desse 

lançamento é que começou a história de sucesso da rede de Supermercados 

Carone. 

 

O projeto contempla a instalação do atacarejo SEMPRE TEM na Rua Moreira, 

bairro Independência em Cachoeiro de Itapemirim-ES. O empreendimento será 

instalado em uma área total de 32.151,02 m², contendo pavimento térreo e 

mezanino. 

 

Os clientes/consumidores do atacarejo se caracterizarão pelos moradores do 

bairro Independência e dos bairros próximos, como Alto Independência, 

Baiminas, Amaral, Sumaré, Coronel Borges e Centro. Além disso, a instalação 

do atacarejo irá abranger todo município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, sem 

restrições de faixa de renda e faixa etária.  

 

Haverá oferta de 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) vagas de 

estacionamento, sendo divididas em vagas para veículos, motos, bicicletas, 

ônibus e carga/descarga. 

 

3.2. Justificativa  

 

Ao longo dos anos, é percebido que a chegada de um grande empreendimento 

comercial em determinadas regiões influencia diretamente a qualidade de vida 

das comunidades do entorno, seja no fomento do comércio local, com aumento 

do fluxo de consumidores ou empregos gerados, melhoria da infraestrutura e 

saneamento da região.  

 

http://www.icgprojetos.com.br/
mailto:icg@icgprojetos.com.br


 

33 
_________________________________________________________________________________________________ 

R. Xingu, nº 01, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim – ES CEP: 29.300-635 
www.icgprojetos.com.br / icg@icgprojetos.com.br / (28) 3036-8326 

Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 
SEMPRE TEM / CARONE 

Quanto ao espaço urbano, o empreendimento é, certamente, agregador de 

valores, principalmente no que tange aos quesitos de mobilidade, uma vez que 

sua localização irá privilegiar a população local, evitando o trânsito de pessoas 

e veículos por outros bairros da cidade, sobretudo a Rua 25 de março, no 

Centro, onde a movimentação constante de automóveis influencia diretamente 

o fluxo, seja de transeuntes ou dos meios de transporte. 

 

Como se verá adiante, foi realizada pesquisa com os moradores do bairro 

Independência e adjacências do local a ser implantada a atividade, de modo 

que apontou o estudo o deslocamento de parte massiva dos entrevistados para 

realização de compras em outros bairros, o que interfere negativamente na 

locomoção e fluidez, contribuindo o investimento não só quanto ao 

deslocamento, mas com a própria organização do território municipal, inclusive 

minimizando a ocorrência de acidentes de trânsito como consequência da 

redução dos citados deslocamentos. 

 

A posição privilegiada da área foi um fator muito importante para a escolha do 

local de implantação do atacarejo, considerando que nas proximidades há uma 

ampla distribuição de infraestrutura e equipamentos públicos já existentes, 

como rede de energia elétrica, coleta de lixo, ruas pavimentadas, entre outros. 

 

A redução dos deslocamentos não só favorece os parâmetros urbanísticos, 

mas também contribuirá com a redução de emissões de gases na atmosfera, 

principalmente o dióxido de carbono, favorecendo o contexto ambiental do 

município. 

 

Além disto, o Grupo Carone é um grande contribuinte de impostos ao Estado, o 

que possibilita mais investimentos nas regiões em que estão presentes suas 

filiais, seja pela contribuição na aquisição do imóvel (ITBI), pela circulação de 

bens e serviços (ICMS) ou pelo acréscimo da área construída (IPTU).  

 

É importante ressaltar os aspectos sociais envolvidos, como a criação de 

empregos e renda, além do retorno ao município de Cachoeiro de Itapemirim, 
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através do incremento da arrecadação de impostos, já citado. Vale ressaltar 

que, durante a fase de obras serão 200 contratações e na fase de operação, 

estima-se a contratação de 250 funcionários. 

 

A geração e manutenção de empregos foi ainda fomentada, não só de maneira 

direta, mas indiretamente, com a aquisição do imóvel da Itabira Agroindustrial 

S/A, sendo a alienação realizada nos autos da Ação Civil Pública nº 0000210-

54.2017.5.17.0132, que tramita perante a 2ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de 

Itapemirim.  

 

Toda negociação fora acompanhada pelo Ministério Público do Trabalho, bem 

como a Comissão dos empregados da referida empresa que, como é público e 

notório, passa por uma crise sem precedentes, de forma que a venda direta 

possibilitou que a Itabira (Cimentos Nassau) cumprisse com grande parcela de 

seus compromissos, especialmente as questões socias (ex.: previdência) e 

trabalhistas. 
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4. ESTUDOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DO EMPREENDIMENTO (AID) 

 

4.1. Uso e Ocupação do Solo 

 

a) Da qualidade das vias de circulação de pedestres e pontos críticos de 

conflito entre pedestres e veículos 

 

O empreendimento será instalado em uma área total de 32.151,02 m² e será 

acessado através da Rua Moreira, no bairro Independência. 

 

A área do entorno imediato ao empreendimento possui pavimentação e 

passeio público definido. No entanto, a minoria foi executada obedecendo aos 

parâmetros do anexo XVII – “Calçada Cidadã”, da lei 5.890/2006. Quanto ao 

empreendimento, será executada a calçada cidadã em todo o passeio público 

correspondente ao lote que ocupa. 

 

Constatamos que, dentro da Área de Influência Direta (AID), a circulação de 

pedestres apresenta-se concentrada no interior dos bairros Independência, Alto 

Independência, Baiminas, Amaral, Sumaré, Coronel Borges e, principalmente, 

no Centro. 

 

b) Caracterização e mapeamento das atividades quanto ao uso, porte e 

potencial de impacto 

 

Para subsidiar este estudo, foi elaborada a FIGURA 07, que apresenta o 

levantamento das atividades e zonas de predominância na Área de Influência 

Direta do empreendimento. Levando em consideração um raio de 1000m, 

foram encontrados os seguintes equipamentos urbanos, conforme descrição, 

quadro de fotos e mapa a seguir: 
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 CEEJA de Cachoeiro de Itapemirim 

 Capela Mortuária Municipal 

 Cemitério Municipal de Cachoeiro de Itapemirim 

 CEEMTI Liceu Muniz Freire – Escola Viva 

 Igreja Católica Nosso Senhor dos Passos 

 CELP – Centro de Ensino Lauro Pinheiro Pingo 

de Gente 

 IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e 

Florestal do Espírito Santo 

 INCAPER – Instituto Capixaba de Pesquisa, 

Assistência Técnica e Extensão Rural 

  Faculdade Multivix – Unidade de Cachoeiro de 

Itapemirim 

 Colégio Jesus Cristo Rei 

 Praça do Cruzamento da Rua Moreira com 

Avenida Monte Castelo 

 Fórum Desembargador Horta de Áraujo 

 Igreja Cátolica São Benedito 

 Igreja Cristã Maranata 

 Igreja Evangelica Assembléia de Deus – Alto 

Idependência 

 Primeira Igreja Batista Alto Idenpedência 

 Rio Itapemirim 

 Estádio Mario Monteiro Filho – Sumaré 

 Escola de 1º e 2º Grau Fraternidade e Luz 

 Ponte Fernando de Abreu 

 EMEB Zeni Pires Ferreira 

 Igreja Metodista – 4ª Região Eclesiástica 

 EMEB Oswaldo Machado 

 Auto Posto Baiminas 

 Ponte BR-482 

 Hospital Paulo Pereira 

 EMEB Carim Tanure 

 Centro Educacional Apogeu 

 Clube Ita 

 Igreja Batista de Arariguaba 

 Ponte Coronel Fracisco de Atayde 

 EMEB Saturnino Rangel 

 Primeira Igreja Batista do Amaral 

 Posto de Saúde do Amaral 

 Igreja Católica Nossa Senhora das Graças 
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 Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 

Dias 

 Praça do Bairro Idependência 

 Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Professor Domingos Ubaldo 

 Escola CEEFMTI Francisco de Ávila Junior 

 Igreja Evangelica Assembléia de Deus 

Ministério Espada do Espírito 

 Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim 

 Shopping Cachoeiro 

 Igreja Católica Catedral de São Pedro 

 Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de 

Itapemirim 

 Segunda Igreja Batista de Cachoeiro de 

Itapemirim 

 Praça do Mercado Municipal 

 Banco Banestes Centro 

 Escola Guimarães Rosa 

 Hospital Infantil Franciso de Assis 

 Igreja Bola de Neve Cachoeiro de Itapemirim 

 Praça do Bairro Baiminas 

 EMEB Virginia Athayde Coelho 

 Praça do Bairro Arariguaba 

 Posto de Saúde da Família Nossa Senhora 

Aparecida 

 Igreja Shekinah 

 Igreja Assembléia de Deus Ministério Bethel 

 EMEB Luiz Pinheiro  

 Dámasio Educacional e Ibmec Online – 

Cachoeiro de Itapemirim 

 Casa do Estudante de Cachoeiro de Itapemirim 

 Ponte para pedestres do Idependência 

    Casa da Memória 

 Casa dos Bragas 

 Mercado Municipal São João 

   Museu da Ciência e Tecnologia 

FIGURA 07: Atividades de predominância na Área de Influência Direta do empreendimento. 

 

QUADRO 05: Quadro de fotos dos equipamentos urbanos na AID. 

Equipamentos Urbanos na AID 

 

CEEJA de Cachoeiro de Itapemirim 

 

Capela Mortuária Municipal 
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Cemitério Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim 

 

CEEMTI Liceu Muniz Freire – Escola Viva 

 

Igreja Católica Nosso Senhor dos Passos 

 

CELP – Centro de Ensino Lauro Pinheiro 
Pingo de Gente 

 

IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal do Espírito Santo 

 

INCAPER – Instituto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Extensão Rural 

 

Faculdade Multivix – Unidade de Cachoeiro 
de Itapemirim 

 

Colégio Jesus Cristo Rei 
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Praça do Cruzamento da Rua Moreira com a 
Avenida Monte Castelo 

 

Fórum Desembargador Horta de Áraujo 

 

Igreja Cátolica São Benedito 

 

Igreja Cristã Maranata 

 

Igreja Evangelica Assembléia de Deus – Alto 
Idependência 

 

Praça do Bairro Idependência 

 

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias 

 

Escola CEEFMTI Francisco de Ávila Junior 
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Casa dos Braga 

 

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim 

 

Igreja Evangelica Assembléia de Deus 
Ministério Espada do Espírito 

 

Igreja Católica Catedral de São Pedro 

 

Shopping Cachoeiro 

 

Segunda Igreja Batista de Cachoeiro de 
Itapemirim 

 

Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de 
Itapemirim 

 

Banco Banestes Centro 
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Praça do Mercado Municipal 

 

Hospital Infantil Franciso de Assis 

 

Escola Guimarães Rosa 

 

Escola de 1º e 2º Grau Fraternidade e Luz 

 

Estádio Mario Monteiro Filho – Sumaré 

 

Rio Itapemirim 

 

Ponte Fernando de Abreu 

 

Igreja Metodista – 4ª Região Eclesiástica 
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EMEB Zeni Pires Ferreira 

 

Auto Posto Baiminas 

 

EMEB Oswaldo Machado 

 

Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes 

 

Ponte BR-482 

 

Centro Educacional Apogeu 

 

EMEB Carim Tanure 

 

Museu da Ciência e Tecnologia 
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Clube Ita 

 

Ponte Coronel Fracisco de Atayde 

 

Igreja Batista do Arariguaba 

 

Primeira Igreja Batista do Amaral 

 

EMEB Saturnino Rangel 

 

Igreja Católica Nossa Senhora das Graças 

 

Posto de Saúde do Amaral 

 

Praça do Bairro Arariguaba 
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Igreja Bola de Neve Cachoeiro de Itapemirim 

 

Casa do Estudante de Cachoeiro de 
Itapemirim 

 

EMEB Virginia Athayde Coelho 

 

Mercado Municipal São João 

 

Casa da Memória 

 

 

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 

 

Social: 

As relações sociais são desenvolvidas, por excelência, nos espaços públicos, 

tais como ruas, praças e equipamentos comunitários, de lazer e esportes. O 

acrescimento populacional representará um incremento de usuários e nas 

relações sociais destes espaços e na vizinhança imediata. 
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Ambiental: 

Para a instalação do atacarejo, será preciso obter licença para corte e/ou aterro 

e licença para supressão vegetal. Ambas as solicitações já foram requeridas 

junto aos órgãos competentes, são eles: Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim – SEMMA e Instituto de Defesa 

Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF. 

 

Ressaltamos que o empreendimento respeita a Área de Preservação 

Permanente do Rio Itapemirim, conforme Projeto salvo em CD, ANEXO ao EIV. 

  

Econômica: 

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

Santo, devido ao comércio nacional e internacional de rochas ornamentais. 

Para se ter uma ideia, o Brasil é o quarto maior produtor de rochas ornamentais 

do mundo, sendo o Espírito Santo responsável por cerca de 80% da produção 

do país e por 35% das exportações brasileiras, constituindo-se no maior Estado 

produtor do Brasil (fonte DRM-RJ, 2012). 

 

Cachoeiro de Itapemirim insere-se neste contexto e possui uma das maiores 

jazidas de mármore do Brasil. Além disso, a cidade é berço de grandes 

empresas e, sobretudo, um centro de extrativismo e beneficiamento mineral 

(mármores, granitos e moagem de calcário). 

 

A distribuição dos empregos formais no Município por setor de atividade 

demonstra que a área de serviços é a grande empregadora de mão de obra, 

seguida pela indústria e comércio. Isto é resultado de um processo de 

adequação da economia local e regional a novos processos de produção e pela 

canalização de investimentos, cada vez mais presentes nos setores de serviço 

e comércio varejista, onde está a maior geração de empregos. 

 

Cultural:  

Foram identificados, dentro da Área de Influência Direta - AID, os seguintes 

prédios tombados como patrimônio Histórico-Cultural:  
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1. Igreja Nosso Senhor dos Passos, localizada à Rua Padre Mello, 

Independência, com início de sua construção datado de 1882. Imóvel 

tombado pelo Conselho Estadual de Cultura no ano de 1985, cujo 

procedimento de inscrição no livro tombo fora aprovado pela Resolução 

CEC nº 04/85; 

2. Casa dos Braga, foi declarada de utilidade pública, além de tombada 

como patrimônio histórico no ano de 2011 (Resolução CEC nº 

002/2011), por ter abrigado, durante anos, a família Braga, 

especialmente o poeta, Newton e o cronista, Rubem Braga, ambos 

nacionalmente reconhecidos.  

3. Casa da Memória, imóvel sito à Rua 25 de março, 106, Centro, cuja 

construção remonta aos idos de 1920. Tombada pelo Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Urbano em 1996, através da Resolução 

nº 007/96. 

4. Mercado Municipal de São João, foi o primeiro centro comercial da 

cidade, localizado à Rua Costa Pereira, fundado em 1921 e tombado 

pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano em 1996. 

5. Palácio Bernardino Monteiro, localizado na Praça Jerônimo Monteiro, 

nº 28, foi um importante centro de educação, onde funcionara escola 

inaugurada pelo então governador, Jerônimo Monteiro, no ano de 1912. 

Tombado como patrimônio histórico pelo Conselho Estadual de Cultura 

em 06 de agosto de 1985, pela Resolução nº 05/85. 

 

A partir daí, foram tomadas providências a fim de elucidar a possibilidade de 

intervenção do empreendimento no entorno dos aludidos bens, restando claro 

que o imóvel não está inserido nas respectivas poligonais.  

 

A edificação tombada mais próxima refere-se à Igreja Nosso Senhor dos 

Passos, localizada, como já dito, à Rua Padre Mello que, conforme 

demonstrado pela imagem a seguir, não interfere na futura construção, uma 

vez que a área de proteção do entorno fica limitada exatamente pela margem 

mais externa do imóvel onde se dará a edificação ora avaliada. Vejamos: 
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FIGURA 08: Mapa da localização da poligonal da Igreja Nosso Senhor dos Passos, 

demonstrando que o imóvel é externo à faixa impeditiva estabelecida pela SEMCULT. Fonte: 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEMDURB. 

 

Destarte, ressaltamos que a edificação do empreendimento não criará barreiras 

visuais em relação aos possíveis patrimônios histórico, cultural e ambiental da 

região, inexistindo, portanto, quaisquer impedimentos de tal magnitude. 

 

d) Pesquisa junto à população do entorno imediato ao empreendimento, 

procurando identificar as características do local e aspectos 

sócio/culturais que tenham relação ou não com estabelecimentos 

comerciais  

 

A Área de Influência Direta (AID) compreende, em sua totalidade ou 

parcialmente, os bairros: Independência, Alto Independência, Baiminas, 

Amaral, Sumaré, Coronel Borges e Centro. 
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No bairro independência, existem diversas opções de lazer e cultura como 

praças, bares, restaurantes e igrejas, e também escolas e faculdades. Desse 

modo, o bairro torna-se bastante atrativo para os moradores.  

 

De acordo com o CENSO DEMOGRÁFICO 2010, realizado pelo IBGE, o 

independência possui 3320 (três mil trezentos e vinte) habitantes, como pode-

se observar na FIGURA 09 abaixo. 

 

 

FIGURA 09: Dados do Bairro Independência pelo Censo 2010. Fonte: Censo Demográfico 

IBGE, 2010. 

 

Considerando esse dado demográfico, realizou-se uma pesquisa para obter um 

diagnóstico sobre os moradores do Independência, na qual utilizou-se de 

análise estatística amostral para população finita, onde a amostra representa 

apenas parte da população que será alvo das opiniões pertinentes para o 

diagnóstico levantado.  

 

Em vista disso, foi utilizada calculadora amostral, como apresenta a FIGURA 

10 abaixo, onde o erro amostral é representado pela diferença entre o valor 

estimado pela pesquisa e o verdadeiro valor (no caso, aplicou-se uma margem 

de 10% de erro amostral), enquanto que o nível de confiança demonstra a 

probabilidade de que o erro amostral efetivo seja menor do que o erro amostral 

admitido pela pesquisa, ou seja, de 90% de nível de confiança (SANTOS, 

2018).  
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A partir das diretrizes, obteve-se uma amostra de 66 (sessenta e seis) 

habitantes, sendo esta necessária à confiabilidade da pesquisa.  

 

 

FIGURA 10:  Calculadora Amostral de População Finita. Fonte: (SANTOS, 2018). 

 

Segundo Santos (2018), a calculadora utiliza da seguinte fórmula estatística:   

 

 

 

Onde: 

n – Amostra calculada; 

N – População; 

Z – Variável normal padronizada associada ao nível de confiança; 

p – Verdadeira probabilidade do evento; 

e – Erro amostral. 

 

Por conseguinte, implementou-se um questionário de 04 (quatro) perguntas, 

como observado na FIGURA 11 abaixo, aplicadas no perímetro do bairro 

Independência, aos 66 (sessenta e seis) habitantes selecionados na amostra 
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aleatória, durante os dias 03, 06 e 07 de agosto de 2018, nas proximidades do 

local onde será implantado o atacarejo.  

 

 

 

FIGURA 11: Questionário Diagnóstico. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Foram obtidos, então, os seguintes resultados: 
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GRÁFICO 01: Resultados do conhecimento sobre abrir o supermercado Carone. 

 

 

 

GRÁFICO 02: Resultados sobre a ideia de abrir o supermercado Carone. 
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GRÁFICO 03: Resultados sobre a opinião dos preços praticados em Cachoeiro. 

 

 

 

GRÁFICO 04: Resultados dos bairros em que são realizadas as compras de supermercados. 
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GRÁFICO 05: Resultados das razões para abertura do supermercado Carone. 

 

Como pode-se observar, dos resultados apresentados no GRÁFICO 01, cerca 

de 73% da população local possui conhecimento da abertura do atacarejo do 

Grupo Carone e, entre todos entrevistados, 97% apreciam a abertura do 

empreendimento, conforme demonstrado no GRÁFICO 02.  

 

Isso ocorre devido à, principalmente, dois motivos demonstrados pelos 

entrevistados, que são: a geração de novos empregos na cidade e localidade, 

sendo que esta última hipótese é perfeitamente entendida, uma vez que, dada 

a ausência de comerciantes análogos no entorno do bairro, a locomoção dos 

entrevistados para realizarem suas compras em outros locais, geralmente 

distantes, como observado no GRÁFICO 04, representa 83% do total. 

 

 Outro ponto levantado pelos entrevistados, no Gráfico 5, são os preços 

praticados na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, o qual possui correlação 

direta com os resultados do GRÁFICO 03, onde 64% dos participantes 
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acreditam que os preços sejam caros, de modo que a implementação do 

empreendimento, por certo, trará maior competitividade e consequente redução 

dos valores. 

 

 

4.2. Vivência e Apropriações nos Espaços 

 

a) Avaliar a circulação de pedestres 

 

Observamos que dentro da AID do empreendimento em questão, existem 

alguns estabelecimentos comerciais que são geradores de circulação de 

pedestres, que ocorre especialmente entre os horários de 8h às 18h. 

 

Os templos religiosos habitualmente provocam circulação de pedestres em 

horários noturnos, uma vez que nestes horários, os estabelecimentos 

comerciais estão fechados e a referida circulação, promovida pelos templos 

religiosos, não provoca impacto relevante no entorno. 

 

As instituições de ensino presentes na AID resultam em circulação de 

pedestres nos seguintes horários: 7h às 8h, 11h às 13h, 17h às 18h e 22h. 

Portanto, verificou-se que geram um tráfego de caráter temporário, ocasionado 

pela entrada e saída dos estudantes. 

 

Os passeios públicos existentes na AID comportam a circulação atual e a 

demanda futura gerada pelo empreendimento. No entanto, ressaltamos que, 

para os portadores de necessidades especiais, é carente a presença de 

passeios públicos nos moldes da “calçada cidadã”. 

 

b) Pontos de concentrações de pedestres: Conforme abordado 

anteriormente, a circulação de pedestres apresenta-se concentrada no interior 

dos bairros presentes na AID e, principalmente, no Centro.  
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Esta circulação é gerada pela relevante presença de estabelecimentos de 

comércio, serviço e equipamentos comunitários. 

 

c) Presença de comércio informal: Existe a presença de comércio informal 

dentro da AID do empreendimento, como por exemplo, vendedores ambulantes 

localizados no Centro e barracas de feiras com apoio da prefeitura localizadas 

próximo a Igreja Nosso Senhor dos Passos. 

 

d) Linhas de interesse de desenvolvimento: Constatamos que existe a 

necessidade de melhoria nas condições dos passeios públicos, tornando-os 

acessíveis aos portadores de necessidades especiais. Além disso, 

constatamos a necessidade de melhoria na sinalização horizontal e vertical. 

 

e) Equipamentos geradores de circulação de pedestres: Os equipamentos 

urbanos geradores de circulação de pedestres na AID são os estabelecimentos 

de comércio e serviço, os templos religiosos “Igreja Católica Nosso Senhor dos 

Passos, Igreja Cátolica São Benedito, Igreja Cristã Maranata, Igreja Evangelica 

Assembléia de Deus – Alto Idependência, Primeira Igreja Batista Alto 

Idenpedência, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Igreja 

Evangelica Assembléia de Deus Ministério Espada do Espírito, Igreja Católica 

Catedral de São Pedro, Segunda Igreja Batista de Cachoeiro de Itapemirim, 

Igreja Metodista – 4ª Região Eclesiástica, Igreja Batista de Arariguaba, Primeira 

Igreja Batista do Amaral, Igreja Católica Nossa Senhora das Graças, Igreja 

Bola de Neve Cachoeiro de Itapemirim, Igreja Shekinah, Igreja Assembléia de 

Deus Ministério Bethel”, instituições de ensino “CEEMTI Liceu Muniz Freire – 

Escola Viva, CELP – Centro de Ensino Lauro Pinheiro Pingo de Gente, 

Faculdade Multivix – Unidade de Cachoeiro de Itapemirim, Colégio Jesus Cristo 

Rei, Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Domingos Ubaldo, 

Escola CEEFMTI Francisco de Ávila Junior, Escola Guimarães Rosa, Escola de 

1º e 2º Grau Fraternidade e Luz, EMEB Zeni Pires Ferreira, EMEB Oswaldo 

Machado, EMEB Carim Tanure, Centro Educacional Apogeu, EMEB Saturnino 

Rangel, EMEB Virginia Athayde Coelho, EMEB Luiz Pinheiro, Dámasio 
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Educacional e Ibmec Online – Cachoeiro de Itapemirim”, e os demais 

empreendimentos mencionados anteriormente.  

 

f) Manifestações culturais: As manifestações culturais desenvolvidas na AID 

do empreendimento ocorrem, principalmente, no interior das escolas e 

equipamentos urbanos acima identificados, no QUADRO 05.  

 

Além disto, existem diversas atividades desenvolvidas nos próprios imóveis 

tombados, como o Mercado Municipal São João, que recebe diversos shows e 

atrações, locais e nacionais, com entrada permitida a todos os munícipes, o 

Palácio Bernardino Monteiro, que abriga a Sala de exposição de artes Levino 

Fanzeres, onde desenvolvem-se inúmeras manifestações, a Casa dos Braga, 

onde fica a Biblioteca municipal, além das demais exibições e apresentações 

que ocorrem no município, inseridas na área de influência direta.  

 

g) Atividades econômicas desenvolvidas nos espaços públicos: Em frente 

à Igreja Nosso Senhor dos Passos, na Rua Fernando de Melo Portinho, existe 

a realização de feiras nas terças e quartas feiras.  

 

 

4.3. Localização Geográfica 

 

O município de Cachoeiro de Itapemirim possui 876,792 km² (oitocentos e 

setenta e seis, setecentos e noventa e dois quilômetros quadrados) de área, 

equivalente a 1,96% do território estadual. Encontra-se distante da capital, 

Vitória, cerca de 139 km e possui a seguinte posição geográfica: Latitude Sul - 

20°50'54'' / Longitude - 41°06'45''. Ao Norte, faz limite com a cidade de Castelo, 

ao Leste, com a cidade de Vargem Alta e Itapemirim, ao Sul, com a cidade de 

Itapemirim, Atílio Vivácqua e Muqui e a Oeste, com a cidade de Alegre e 

Jerônimo Monteiro. 
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FIGURA 12: Localização do Município de Cachoeiro de Itapemirim. 

 

O município possui 11 (onze) distritos, conforme demonstrado na figura a 

seguir. Sendo eles: Burarama, Conduru, Vargem Grande de Soturno, Pacotura, 

Sede, Coutinho, Córrego dos Monos, São Vicente, Itaoca, Gironda e Gruta. 

 

 

FIGURA 13: Divisão geopolítica do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Fonte: Prefeitura 

Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – PMCI. 
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A bacia hidrográfica do Rio Itapemirim é a mais significativa bacia do sul do 

estado do Espírito Santo, que abrange o município de Lajinha (Minas Gerais) e 

dezessete municípios do Espírito Santo (Alegre, Atílio Vivácqua, Cachoeiro de 

Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Ibitirama, Jerônimo Monteiro, Muniz 

Freire e Venda Nova do Imigrante, em suas totalidades; e, parcialmente 

inseridos na bacia, Ibatiba, Irupi, Itapemirim, Iúna, Marataízes, Muqui, 

Presidente Kennedy e Vargem Alta). A maior parte da bacia está localizada no 

território espírito-santense e corresponde a uma área de 5.913,68 km² 

(GEOBASES, 2012). 

 

 

FIGURA 14: Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim. Fonte: Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Itapemirim (CBH Itapemirim). 

 

Neste contexto, o empreendimento localiza-se na Rua Moreira, inserida no 

bairro Independência, ao lado do Museu de Ciência e Tecnologia.  

 

Para melhor entendimento, a Planta de Localização, em escala adequada, 

especializando a sua posição em relação ao Município de Cachoeiro de 

Itapemirim/ES, bem como indicando os principais eixos de acesso e a posição 

em relação à bacia hidrográfica está salva em formato digital, no CD (compact 

disc) em anexo. 
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FIGURA 15: Localização do Carone. Fonte: Google Maps. 

 

 

4.4. Estudos sobre a paisagem 

 

a) Breve caracterização e análise do conjunto edificado e da paisagem 

constituída por este no perímetro da AID: Os bairros abrangidos pela área 

de influência direta do empreendimento localizam-se em uma zona urbana 

consolidada, possuindo poucas unidades de terrenos vagos. Estes foram ao 

longo do processo de urbanização sendo substituídos pelo assentamento de 

edificações multifamiliares, unifamiliares e autônomas. 

 

Observa-se, ainda, uma grande concentração de equipamentos comunitários 

de serviços de saúde, lazer e comércio.  

 

O empreendimento localiza-se as margens do Rio Itapemirim, respeitando a 

Área de Preservação Permanente, estando inserido no contexto do bairro 

Independência, Centro e bairros vizinhos, estando a AID em sua maioria 

antropizada. 
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b) Breve caracterização e análise da geomorfologia e dos elementos 

naturais componentes da paisagem dentro da AID 

 

O relevo do município de Cachoeiro de Itapemirim varia de fortemente 

ondulado a montanhoso. A altitude média do distrito sede é de 40 metros, 

porém a região do Município apresenta um relevo nitidamente ondulado, com 

picos que atingem até 600 metros. Situa-se na zona fisiográfica Serrana do Sul, 

às margens do rio Itapemirim, no ponto em que este deixa o planalto cristalino - 

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

 

Entre os vários picos das redondezas, se destaca o do Itabira (600m) e os do 

Frade e da Freira (370m). Esses picos fazem parte da frente escarpada e 

contínua de serras que, constituídas por uma série de cabeços e pontões, se 

alinham na fachada costeira do sul do estado (IBGE, 2007). 

 

Com relação aos solos, são classificados como: Podzólico Vermelho Escuro, 

Podzólico Vermelho Amarelo e Brunizém Avermelhado. Os solos distribuídos 

na Bacia do rio Itapemirim oferecem diversas limitações de uso, como em 

impedimento de mecanização, susceptibilidade à erosão e baixa fertilidade.  

 

As classes de solo que compõe o ambiente de Cachoeiro de Itapemirim, em 

termos de fertilidade, suportam uma utilização mais intensa e tecnificada, muito 

embora apresentem características físicas indesejáveis, que interferem na 

dinâmica da água. Os solos mais rasos ou com horizonte subsuperficial pouco 

permeável tendem a imprimir maior densidade de drenagem no ambiente, dado 

que a água não encontra condições de infiltrar-se, podendo estes solos, 

quando expostos pela prática de mecanização, serem mais susceptíveis à 

erosão. O que, se devidamente manipulado, fará com que estes efeitos sejam 

mitigados ou até mesmo inocorrentes. 
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c) Elaboração de cenas visuais internas e externas, com a inserção do 

empreendimento 

 

O empreendimento irá fazer parte de um contexto consolidado do Bairro 

Independência. O gabarito permitido para o bairro, que não pode ultrapassar 04 

(quatro) pavimentos, será respeitado. Sendo assim, o processo de 

verticalização provocado pela edificação não criará barreiras visuais em 

relação ao patrimônio histórico, cultural e ambiental da região. Desta forma, a 

apresentação de cenas visuais internas e externas torna-se prolixa aqui.  

 

 

4.5. Estudos do sombreamento no entorno do empreendimento 

considerando o aspecto anual de solstícios e equinócio 

 

a) Elaboração de gráficos de insolação: Conforme mencionado 

anteriormente, o empreendimento irá fazer parte de um contexto consolidado 

do Bairro Independência. O gabarito permitido para o bairro, que não pode 

ultrapassar 04 (quatro) pavimentos, será respeitado. O empreendimento é 

composto somente por pavimento térreo e mezanino, sendo suas bases na 

mesma cota da Rua Moreira, em lugar fresco e arejado, e além disso, não 

impactando nas edificações do entorno. Portanto, os estudos de insolação 

tornam-se prolixos e desnecessários aqui. 

 

b) Estudos de sombreamento sobre o entorno: Conforme mencionado 

anteriormente, o processo de verticalização provocado pela edificação não 

criará barreiras visuais em relação ao patrimônio histórico, cultural e ambiental 

da região. E ainda conforme mencionado, o empreendimento é composto 

somente por pavimento térreo e mezanino, sendo suas bases na mesma cota 

da Rua Moreira, obviamente, não impactando nas edificações do entorno. 

Portanto, a análise gráfica de sombreamento torna-se prolixa e desnecessária 

aqui. 
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5. INFRAESTRUTURA EXISTENTE NA AID DO EMPREENDIMENTO 

 

5.1. Sistema Viário e de Transporte na Área de Influência Direta do 

Empreendimento 

 

a) Caracterização física e operacional das vias de acesso à região e ao 

terreno  

 

O acesso ao empreendimento em análise se dá através da Rua Moreira. De 

acordo com o anexo XVIII - “Zoneamento e Hierarquização Viária” da lei nº 

5.890/2006 (Plano Diretor Municipal - PDM), a Rua Moreira é classificada como 

via principal, localizada em Zona de Ocupação Limitada - ZOL, conforme as 

figuras a seguir: 

 

 

FIGURA 16: Classificação Hierárquica da Rua Moreira (Hierarquização: 1 = via local / 2 = via 

coletora / 3 = via principal / 4 = via arterial). Fonte: Plano Diretor Municipal – PDM. 
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FIGURA 17: Característica Física e Operacional Rua Moreira. Fonte: Plano Diretor Municipal – 

PDM. 

 

Segundo a Lei nº 5.890/2006, que institui o Plano Diretor Municipal – PDM da 

cidade, as vias principais são as mais importantes vias de um sistema viário, 

que têm a função de conciliar o tráfego geral de passagem interurbano com a 

circulação local, devendo assegurar fluidez no tráfego geral e no transporte 

coletivo e ainda apresentar, nas áreas adjacentes, uso urbano avançado com 

significativo fluxo de pessoas e veículos. 

 

No decorrer da Rua Moreira, existem pontos de parada de transportes 

coletivos, faixas de pedestres e telefones públicos. Dentro da AID são 

encontradas agências bancárias e uma ampla variedade de comércio e serviço.  

 

A marcação da localização de paradas transportes coletivos, telefones 

públicos, bancas de revistas e caixas eletrônicos de bancos está demonstrada 

na figura abaixo. 
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FIGURA 18: Marcação de localização de pontos de paradas transportes coletivos, telefones 

públicos, bancas de revistas e caixas eletrônicos de bancos. 

 

 

As vias de acesso ao empreendimento contam com arborização pública, 

conforme figura abaixo. 

 

 

FIGURA 19: Arborização pública. 

 

 

O ponto de parada de transporte coletivo mais próximo ao empreendimento 

está apresentado na figura abaixo. 

 

http://www.icgprojetos.com.br/
mailto:icg@icgprojetos.com.br


 

65 
_________________________________________________________________________________________________ 

R. Xingu, nº 01, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim – ES CEP: 29.300-635 
www.icgprojetos.com.br / icg@icgprojetos.com.br / (28) 3036-8326 

Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 
SEMPRE TEM / CARONE 

 

FIGURA 20: Ponto de parada transportes coletivos. 

 

Além disto, no que tange ao uso e atividade a ser desenvolvida, a tabela ZOL, 

no presente caso, autoriza aqueles especificados na tabela de ZAD-01, com a 

única restrição relativa ao número de pavimentos da construção. 
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FIGURA 21: Tabela ZOL e ZAD-01. Fonte: Plano Diretor Municipal – PDM. 

 

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

 

Foram definidos os pontos de observação e contagem do tráfego no período de 

pico matutino e vespertino, de acordo com a AID definida pela COMTEC da 

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – PMCI.  

 

Será analisado o fluxo de veículos na Rua Moreira, levando-se em 

consideração a ponte localizada em frente ao imóvel onde será instalado o 

atacarejo.  
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FIGURA 22: Rua Moreira. 

 

 

 

FIGURA 23: Ponte. 
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FIGURA 24: Entroncamento da Rua Moreira com a Ponte. 

 

Para subsidiar com dados a avaliação dos níveis atuais de desempenho dos 

trechos viários contidos na Área de Influência Direta – AID do empreendimento, 

foi utilizado o Método de Webster, descrito no ANEXO II, buscando analisar a 

capacidade de tráfego das vias em questão.  

 

Foram realizadas contagens de tráfego na Rua Moreira e a repercussão em 

relação a ponte, em 01 (uma) hora de tempo, em três dias úteis: 

 

 06 de agosto de 2018 (segunda-feira), no período de pico vespertino, de 

18h00min às 19h00min; 

 08 de agosto de 2018 (quarta-feira), no período de pico entre a manhã 

e à tarde, de 11h00min as 12h00min; 

 10 de agosto de 2018 (sexta-feira), no período de pico matutino, de 

07h00min às 08h00min. 

 

Os parâmetros da análise de capacidade correspondentes ao Método Webster 

foram determinados em função das características físicas e operacionais 
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incidentes sobre as aproximações viárias, bem como os fatores intervenientes 

no cálculo de capacidade e determinação do nível de serviço, relacionando-os 

com o respectivo horário de pico, tendo em vista as variações temporais dos 

parâmetros. 

 

Abaixo, são apresentados os resultados dessas contagens e suas relações 

com a capacidade de tráfego e nível de serviço das vias. 

 

 

b.1. Análise da situação atual do tráfego e previsão de tráfego futuro 

gerado pelo empreendimento 

 

O fluxo de saturação de uma via 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 < 

5,50m, os valores devem ser retirados do QUADRO 06 a seguir: 

 

QUADRO 06: Fluxo de Saturação. 

L (m) 3 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,2 

S (veq/htv) 1.850 1.875 1.900 1.950 2.075 2.250 2.475 2.700 

 

Para vias de mão dupla sem separação física, como no caso da Rua Moreira, 

faz-se a medição da distância entre o meio fio e a linha divisória central de 

separação do tráfego. 

 

Desta forma, visto que a largura de aproximação da Rua Moreira é de 3,90 m 

(três metros e noventa centímetros), o valor do fluxo de saturação da mesma 

será igual a 1.950. 
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b.1.1. Rua Moreira - sentido bairro Coronel Borges 

 

Em uma (1) hora de tempo, foi observado o fluxo de veículos da Rua Moreira, 

no sentido bairro Coronel Borges, levando em consideração o trânsito que 

surge e faz conversão para a ponte. A contagem do fluxo de veículos está 

evidenciada nos quadros a seguir.  

 

QUADRO 07: Fluxo de Veículos: Rua Moreira sentido bairro Cel. Borges. 

DATA HORÁRIO FLUXO DE VEÍCULOS 

06/08/2018 18H00MIN ÀS 19H00MIN  832 

08/08/2018 11H00MIN ÀS 12H00MIN 708 

10/08/2018 07H00MIN ÀS 08H00MIN 488 

 

Cálculo do Volume de Veículos Equivalente: considera a composição do 

tráfego e a equivalência. 

 

Fórmula:  V eq: volume de automóveis x 1,00 + volume de caminhões médio 

pesado x 1,75 + volume de ônibus x 2,25 + volume de caminhões leves 

x 1,00 + volume de caminhões conjugados x 2,50 + volume de 

motocicletas x 0,33 + volume de bicicletas x 0,20 

 

DIA 06/08/2018 (Rua Moreira - sentido bairro Cel. Borges):  

 

QUADRO 08: Cálculo do Volume de Veículos Equivalente. 

Volume de Veículos Equivalente 

Tipo Quantidade Valor de Equivalência Resultado 

Automóveis 536 1,00 536 

Caminhões 20 1,75 35 

Ônibus 16 2,25 36 

Motocicletas 260 0,33 85,8 

TOTAL 692,8 
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DIA 08/08/2018 (Rua Moreira - sentido bairro Cel. Borges):  

 

QUADRO 09: Cálculo do Volume de Veículos Equivalente. 

Volume de Veículos Equivalente 

Tipo Quantidade Valor de Equivalência Resultado 

Automóveis 532 1,00 532 

Caminhões 04 1,75 07 

Ônibus 08 2,25 18 

Motocicletas 164 0,33 54,12 

TOTAL 611,12 

 

DIA 10/08/2018 (Rua Moreira - sentido bairro Cel. Borges):  

 

QUADRO 10: Cálculo do Volume de Veículos Equivalente. 

Volume de Veículos Equivalente 

Tipo Quantidade Valor de Equivalência Resultado 

Automóveis 348 1,00 348 

Caminhões 16 1,75 28 

Ônibus 08 2,25 18 

Motocicletas 116 0,33 38,28 

TOTAL 432,28 

 

 

Mediante os valores obtidos a partir das contagens de tráfego da Rua Moreira 

sentido bairro Coronel Borges, notamos que, aproximadamente, 15% do 

tráfego surge da ponte e 43% faz conversão para ela. O restante do percentual 

surge e permanece na via.  

 

 

b.1.2. Rua Moreira - sentido bairro: Centro 

 

Em uma (1) hora de tempo, foi observado o fluxo de veículos da Rua Moreira 

sentido bairro: Centro, levando em consideração o trânsito que surge e faz 

conversão para a ponte.  
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A contagem do fluxo de veículos está evidenciada nos quadros a seguir: 

 

QUADRO 11: Fluxo de Veículos: Rua Moreira sentido bairro Centro. 

DATA HORÁRIO FLUXO DE VEÍCULOS 

06/08/2018 18H00MIN ÀS 19H00MIN  652 

08/08/2018 11H00MIN ÀS 12H00MIN 536 

10/08/2018 07H00MIN ÀS 08H00MIN 536 

 

Cálculo do Volume de Veículos Equivalente: considera a composição do 

tráfego e a equivalência. 

 

Fórmula:  V eq: volume de automóveis x 1,00 + volume de caminhões médio 

pesado x 1,75 + volume de ônibus x 2,25 + volume de caminhões leves 

x 1,00 + volume de caminhões conjugados x 2,50 + volume de 

motocicletas x 0,33 + volume de bicicletas x 0,20 

 

 

DIA 06/08/2018 (Rua Moreira - sentido bairro Centro):  

 

QUADRO 12: Cálculo do Volume de Veículos Equivalente. 

Volume de Veículos Equivalente 

Tipo Quantidade Valor de Equivalência Resultado 

Automóveis 428 1,00 428 

Caminhões 24 1,75 42 

Ônibus 12 2,25 27 

Motocicletas 188 0,33 62,04 

TOTAL 559,04 
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DIA 08/08/2018 (Rua Moreira - sentido bairro Centro):  

 

QUADRO 13: Cálculo do Volume de Veículos Equivalente. 

Volume de Veículos Equivalente 

Tipo Quantidade Valor de Equivalência Resultado 

Automóveis 360 1,00 360 

Caminhões 16 1,75 28 

Ônibus 00 2,25 00 

Motocicletas 160 0,33 52,8 

TOTAL 440,8 

 

 

DIA 10/08/2018 (Rua Moreira - sentido bairro Centro):  

 

QUADRO 14: Cálculo do Volume de Veículos Equivalente. 

Volume de Veículos Equivalente 

Tipo Quantidade Valor de Equivalência Resultado 

Automóveis 384 1,00 384 

Caminhões 28 1,75 49 

Ônibus 08 2,25 18 

Motocicletas 116 0,33 38,28 

TOTAL 489,28 

 

Mediante os valores obtidos a partir das contagens de tráfego da Rua Moreira 

sentido bairro Centro, notamos que, aproximadamente, 26% do tráfego surge 

da ponte e 27% faz conversão para a mesma, sendo que o percentual 

excedente surge e permanece na via principal. 

 

b.1.3. Nível de serviço das vias 

 

O nível de serviço da via é definido como a relação entre o volume e a 

capacidade, numa unidade de tempo, e é por intermédio desse fator que se 

avaliam as condições da via relativas à fluidez do tráfego, como: velocidade, 

tempo de viagem e interrupção do fluxo. 
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Levando-se em consideração a capacidade das vias, observamos, a partir dos 

dados obtidos, que, atualmente, é utilizada apenas 29% da saturação máxima 

da Rua Moreira sentido bairro Coronel Borges e 25% da Rua Moreira sentido 

bairro Centro. Desta forma, com base nos dados obtidos pelo levantamento 

realizado nos itens anteriores, concluímos o seguinte: 

 

i. Rua Moreira – Nível de serviço A. 

 

Classificamos como NÍVEL DE SERVIÇO “A” as vias com baixos volumes e 

densidades e elevada velocidade. O volume de veículos não interfere nessas 

condições e é inferior a 60% da capacidade da via. 

 

Verificamos, portanto, que o tráfego atual, somado à demanda futura 

ocasionada pela operação do empreendimento, atende ao fluxo de saturação 

permitido para a via. 

 

c) Determinação do tráfego gerado segundo a distribuição modal e 

definição do nível de serviço futuro 

 

Durante a fase de obras, as atividades de carregamento de materiais de 

construção e concretagem demandarão a utilização de caminhões, 

ocasionando, durante tempo determinado e temporário, a utilização das vias 

urbanas na área de Influência do empreendimento. (O trânsito desses veículos 

ocorrerá durante o período de 07h às 17 horas). 

 

A fase de operação do empreendimento prevê que o trânsito de veículos ocorra 

durante todo o dia e a noite, sendo o fluxo com maior intensidade nos horários 

de pico, por ser os horários em que as pessoas estão saindo de suas casas, 

trabalhos, entre outros, acessando com maior fluxo a via principal. 

 

Vale ressaltar que, durante a fase de operação, estima-se a contratação de 250 

funcionários e que em média 2500 clientes irão acessar o atacarejo durante as 

suas 14 horas diárias de funcionamento. Isto indica, em média, 180 clientes por 
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hora acessando o atacarejo. Esta população futura não irá alterar o nível de 

serviço da via, uma vez que hoje ela não chega a utilizar 30% da saturação da 

via, nos horários de pico. Desta forma, o nível de serviço da via, com o 

funcionamento do atacarejo continuará sendo A (o melhor nível de todos).    

 

Vale ressaltar também que a população de 7 bairros ou mais poderá deixar de 

se deslocar para o centro da cidade ou atravessar o mesmo para fazer suas 

compras de atacarejo, o que contribuiria positivamente para o transito no centro 

da cidade. 

 

d) Dimensionamento e localização de áreas de estacionamento no 

empreendimento que deverão atender às características específicas da 

população fixa e flutuante 

 

Como já mencionado anteriormente, na alínea “c” do item 1.4, o 

empreendimento contará com 337 (trezentos e trinta e sete) vagas de 

estacionamento para carros, 112 (centro e doze) vagas para 

motocicletas/bicicletas e 07 (sete) vagas para carga/descarga. 

 

De acordo com a Lei nº 5.890/2006 (PDM), as vagas para estacionamento de 

carros deverão obedecer a uma dimensão mínima de 2,30m x 4,50m e, assim 

sendo, a quantidade total de vagas de estacionamento irá atender a população 

fixa e flutuante do empreendimento, uma vez que, conforme mencionado 

anteriormente, em média, 180 clientes por hora acessando o atacarejo. 
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FIGURA 25: Ilustração da localização das áreas de estacionamento (para melhor visualização 

o projeto está salvo no CD). Legenda: cor azul – veículos, motos/bicicletas; cor laranja – 

carga/descarga. 

 

 

e) Determinação da área de embarque e desembarque de usuários do 

empreendimento: O embarque e desembarque deverão ser realizados nas 

vagas de estacionamento disponibilizadas, conforme demonstradas na alínea 

“d” acima. 

 

f) Determinação das áreas para operações de carga e descarga de 

mercadorias no empreendimento  

 

As operações de carga e descarga de mercadorias serão efetuadas nas 07 

vagas demonstradas na FIGURA 25 acima. 

 

Conforme solicitado no Termo de Referência – TR, o empreendedor apresenta 

salvo no CD (compact disc), sob forma de layout, duas opções para entrada e 

saída do estacionamento e área de carga e descarga. 

 

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: O acesso ao empreendimento será 

controlado através de cancela. 

 

h) Determinação das linhas de fluxo de pedestres: Conforme abordado na 

alínea “a” do item 5.1, no decorrer da Rua Moreira são encontrados pontos de 
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parada de transporte coletivo, inclusive próximo ao empreendimento, de modo 

que, a partir destes pontos, o pedestre irá facilmente acessar o 

empreendimento.  

 

 

FIGURA 26: Ponto de parada transportes coletivos 

 

i) Avaliação da necessidade e elaboração de alterações geométricas, de 

circulação e sinalização viária: Constatamos a necessidade de melhoria na 

acessibilidade dos passeios públicos na AID do empreendimento. 

 

j) Avaliação das repercussões sobre as operações de transporte coletivo 

e táxi 

 

O transporte coletivo de passageiros via ônibus ou micro-ônibus é realizado, 

atualmente, pela empresa Viação Flecha Branca. 

 

No entorno imediato do empreendimento há grande oferta de transporte 

coletivo, pelo modal rodoviário – ônibus e micro-ônibus. Devido à variedade de 

linhas disponíveis, será possível atender satisfatoriamente o futuro 

empreendimento.  

 

Ressaltamos que o sistema de transporte coletivo possui adaptação para os 

portadores de necessidades especiais que, aliado à acessibilidade criada pelo 
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empreendimento, permitirá o acesso aos portadores de necessidades 

especiais. 

 

Quanto ao transporte via táxi, está disponível através de chamada telefônica, 

em áreas próximas ao empreendimento, além da disponibilidade de veículos 

acessíveis através de aplicativos (Ex.: Uber). Consideramos que a oferta atual 

mostra-se suficiente para atender a futura demanda, sem prejuízo do serviço já 

desempenhado. 

 

k) Avaliação da circulação de pedestres no entorno imediato do 

empreendimento: Conforme abordado na alínea “a” do item 4.1., a área do 

entorno imediato ao empreendimento possui pavimentação e passeio público 

definido. No entanto, a minoria foi executada obedecendo aos parâmetros do 

anexo XVII – “Calçada Cidadã”, da lei nº 5.890/2006.  

 

Quanto ao empreendimento, será executada a calçada cidadã em todo o 

passeio público correspondente a seu perímetro. 

 

 

5.2. Infraestrutura Básica 

 

Infraestrutura básica na AID, a localização do empreendimento é conhecida, 

povoada e totalmente antropizada, notadamente. Não estamos falando de uma 

área em expanção urbana ou em processo de urbanização, portanto a 

demonstração física aqui torna-se ultrapreciosista. 

 

a) Abastecimento de água  

 

O abastecimento de água será fornecido pela concessionária local do 

município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, a BRK AMBIENTAL. 
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b) Fornecimento de energia elétrica 

 

O fornecimento de energia elétrica será efetuado pela concessionária local do 

município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, a EDP ESCELSA. 

 

c) Redes de telecomunicações e fornecimento de dados 

 

Em função da diversidade dos tipos de telefonia fixa e do número de 

concessionárias credenciadas, avalia-se que o mercado que trabalha com 

demanda efetiva tenha condições de atender às necessidades geradas pelo 

empreendimento. 

 

d) Esgotamento sanitário 

 

O esgoto gerado pelo empreendimento será encaminhado para rede pública de 

coleta e afastamento, gerenciada pela BRK AMBIENTAL e, posteriormente, 

encaminhada para tratamento na Estação de Tratamento de Esgotos. (O 

esgoto gerado na obra terá natureza de esgoto doméstico). 

 

e) Drenagem de águas pluviais 

 

A questão de drenagem de águas pluviais merece atenção especial, visto que 

o município de Cachoeiro de Itapemirim apresentou problemas relativos a 

inundações em anos recentes. Sendo assim, a água de chuva será captada por 

sistemas que possibilitem sua reutilização. 

 

A implantação do empreendimento contribuirá para o impacto no sistema, pois 

modificará os padrões de drenagem atuais do terreno, face à alteração do 

balanço entre áreas permeáveis e impermeáveis (a taxa de ocupação será de 

29,22%). Como mitigação deste impacto, o projeto prevê uma área permeável 

de 12.512,25 m² (38,92%).  
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Do ponto de vista legal, estas medidas serão suficientes para contribuir de 

forma positiva com o sistema de drenagem local. 

 

f) Abastecimento de gás 

 

O abastecimento de gás será fornecido pela rede de distribuição disponível 

atualmente. 

 

g) Gerenciamento de resíduos sólidos 

 

Estudos mostram que existe uma relação direta entre o porte da cidade e a 

produção de resíduos sólidos domiciliares, ou seja, verifica-se o aumento dos 

valores per capita gerados à medida que cresce a população do município 

(CETESB, 2005/IBGE, 2000). 

 

De acordo com o “Estudo Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil”, 

elaborado no ano de 2009, a média de geração de lixo no país é de 1,152 

quilos por habitante ao dia, padrão próximo a dos países da união Europeia 

(UE), cuja média é de 1,20 Kg ao dia por habitante. Na chamada limpeza 

urbana, os tipos domésticos e comerciais constituem o lixo domiciliar, que, 

junto com o lixo público, representam a maior parcela dos resíduos sólidos 

produzidos nas cidades. 

 

Quanto aos entulhos gerados durante a fase de instalação do empreendimento 

(cacos de tijolos, revestimento, e demais resíduos classe A), serão, em sua 

maioria, reutilizados na própria obra. Serão ainda utilizados escoramentos 

metálicos e reaproveitáveis durante a obra, evitando assim a geração de 

resíduos de madeiras. 
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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 

 

O empreendimento está no contexto de vias principais e, de acordo com o 

anexo XVIII - “Zoneamento e Hierarquização Viária” da lei 5.890/2006 (Plano 

Diretor Municipal - PDM), são as mais importantes vias de um sistema viário, 

que têm a função de conciliar o tráfego geral de passagem interurbano. 

 

Durante o dia, o fluxo de veículos nas vias é estável, entretanto, há a presença 

de fluxo em horários de pico. No entanto, as vias de acesso e adjacentes 

asseguram a fluidez no tráfego geral e no transporte coletivo, apresentam, 

ainda, uso urbano avançado, com significativo fluxo de pessoas e veículos. 

 

Portanto, é possível considerar que o aumento do fluxo de veículos, 

ocasionado pelo empreendimento, não afetará de forma significativa o serviço 

da Rua Moreira e nas demais vias de acesso e adjacentes ao empreendimento. 

 

Vale ressaltar novamente que a população de 07 bairros ou mais poderá deixar 

de se deslocar para o centro da cidade ou atravessar o mesmo para fazer suas 

compras de atacarejo. Portanto, ocorrerá uma diminuição dos custos 

operacionais em relação aos veículos em circulação. 

 

b) Deterioração das condições físicas e ambientais da área de influência 

do polo 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 

 

Com o aumento da circulação de veículos nas vias de acesso ao 

empreendimento, poderão acontecer eventuais impactos ao meio ambiente, 
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como a diminuição da qualidade do ar, aumento nos níveis de ruído, a 

necessidade de supressão de vegetações, alteração topográfica, 

movimentação, erosão e contaminação do solo. Também poderá ocorrer a 

alteração das propriedades do solo e das águas subterrâneas, pela 

contaminação de agentes tóxicos provenientes do manejo de resíduos 

perigosos durante a obra e efluentes sanitários.  

 

Desta forma, o esgoto sanitário será encaminhado à estação de tratamento de 

esgotos por meio de coleta da rede pública, o que praticamente elimina a 

possibilidade de contaminação por esta fonte e o manejo dos resíduos deve 

obedecer ao projeto de gerenciamento de resíduos da construção, que contém 

as premissas para a correta segregação, transporte e destino final. 

 

A mitigação dos impactos recorrentes à poluição do ar e aumento nos níveis de 

ruídos será abordada detalhadamente no Relatório de Impacto de Vizinhança – 

RIV. 

 

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 

 

As vias do entorno imediato do empreendimento possuem boa sinalização e 

asseguram a fluidez no tráfego em geral, uma vez que, como relatado 

anteriormente, através dos estudos de trânsito, com a aplicação do Método de 

Webster, foi constatado que a capacidade de absorção do trânsito pela via de 

acesso principal é em muito superior ao tráfego gerado, ainda que em horários 

de pico, de maneira que a circulação, seja para acesso ao empreendimento ou 

passagem pelo local não será sobrecarregada. 

 

Quanto à acessibilidade, a minoria do passeio público do entorno foi 

confeccionada atendendo as exigências da “Calçada Cidadã”, estabelecidas 

pelo Plano Diretor Municipal. Assim, embora o passeio público correspondente 
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ao terreno do empreendimento irá a atender as normas de acessibilidade, o 

entorno prejudica o acesso.  

 

No interior do estabelecimento, serão atendidas todas as normas de 

acessibilidade, sendo imperioso ressaltar a existência de maior número de 

vagas para veículos do que o exigido pela legislação pertinente. 

 

Assim, os padrões de acessibilidade veicular e de transeuntes, apesar de 

influenciados pela implantação da atividade, não terão os parâmetros alterados 

de modo a gerar impacto negativo no que tange à mobilidade/transporte. 

 

d) Influência sobre as atividades econômicas locais 

 

A implantação do empreendimento tende a gerar impactos positivos sobre as 

atividades econômicas locais, uma vez que prevê a geração de novos postos 

de trabalho direto e indireto, através da contratação de funcionários e demanda 

de prestadores de serviço (limpeza, fornecimento de alimentação, entre 

outros), além de fomentar a concorrência saudável entre os comerciantes 

análogos, de maneira que os preços praticados venham a ser melhor 

distribuídos. 

 

e) Influência sobre as atividades sociais e culturais locais 

 

Uma vez que as relações sociais são desenvolvidas, por excelência, nos 

espaços públicos, tais como ruas, praças e equipamentos comunitários, de 

lazer e esportes, o acréscimo populacional gerado pelo empreendimento 

representará, por certo, um incremento de usuários e, consequentemente, das 

relações sociais destes espaços na vizinhança imediata. 

 

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 
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Com a instalação do empreendimento, espera-se que aumentem os níveis de 

ruído e de material particulado na atmosfera, mas em níveis relativamente 

baixos e num período relativamente curto, apenas durante a fase de obras. 

 

Quanto ao ruído, este também ocorrerá principalmente na fase de obras, pois 

haverá utilização de equipamentos com geração de altos níveis de pressão 

sonora. Na sua maioria, esses equipamentos funcionam ao ar livre, sem 

possibilidade de medidas mais eficientes para contenção dos ruídos. 

 

Como meio de mitigar os impactos decorrentes desta atividade, será 

determinado com rigor o horário de utilização dos equipamentos, para causar 

menor incômodo aos vizinhos do imóvel. 

Imperioso dizer que este impacto possuirá caráter temporário, não havendo 

fonte de ruído prevista para a fase de operação do empreendimento. Assim, 

não se espera incômodo na vizinhança imediata ou mediata.  

 

Quanto às emissões atmosféricas, espera-se que haja a dispersão de material 

pulverulento na fase de obras, proveniente dos processos de carga e descarga 

de areia. Porém, são emissões temporárias que ocupam um curto período da 

obra, não havendo previsão de emissões para fase de operação. 

 

g) Impactos socioambientais possíveis com a desativação ou não 

funcionamento do empreendimento conforme previsto: Conforme 

apresentado em pesquisa, o empreendimento será utilizado e é bem aceito 

pela maioria maciça da população do entorno imediato do empreendimento. 

Além disso, o Grupo Carone realizou estudo de viabilidade econômica para a 

implantação do empreendimento, com indicação positiva para sua instalação e 

manutenção. O Grupo Carone nunca teve uma loja sequer fechada. Entretanto, 

os impactos sociais de uma desativação são óbvios e os ambientais podem ser 

mitigados com instalação de empreendimento de outra natureza. 
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7. EMPREENDIMENTOS SIMILARES EM OUTRAS LOCALIDADES 

(ESTUDO DE CASO) 

 

 

QUADRO 15: Empreendimento similar com EIV. 

DADOS DO EMPREENDIMENTO 

Município Vila Velha/ES 

Empreendimento Supermercado Carone 

Categoria de Uso CS3 

Endereço Esquina da Av. Santa Leopoldina com a 

Av. João Mendes, em Itaparica 

Área Total 6.040,00 m² 

Composto por: Subsolo, térreo e mezanino 

Ano de Aprovação do EIV 2010 

 

 

 

QUADRO 16: Empreendimento similar com EIV. 

DADOS DO EMPREENDIMENTO 

Município: Vila Velha/ES 

Empreendimento: Supermercado Faé 

Categoria de Uso: CS3 

Endereço: Entre as ruas Anhanguera, Antônio 

Roberto Feitosa e do Abizeiro, Bairro 

Cristóvão Colombo 

Área Total: 2.776,27 m² 

Composto por: Subsolo, térreo, 2° pavimento e 

mezanino 

Ano de Aprovação do EIV: 2014 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

8.1. Conclusão Sobre a Realização do Empreendimento 

 

A partir da caracterização do empreendimento pretendido e do diagnóstico 

realizado, os aspectos a seguir sumarizados têm grande relevância no que 

concerne aos aspectos detectados, concluindo: 



 Há a necessidade de melhorias quanto à infraestrutura, no que tange 

aos acessos e mobilidade urbana; 

 As questões ambientais poderão ser, por completo, mitigadas; 

 Vale ressaltar que, durante a fase de obras serão 200 contratações e na 

fase de operação, estima-se a contratação de 250 funcionários;  

 O nível de serviço da via, com o funcionamento do atacarejo continuará 

sendo A (o melhor nível de todos); 

 A população de 7 bairros ou mais poderá deixar de se deslocar para o 

centro da cidade ou atravessar o mesmo para fazer suas compras de 

atacarejo, o que contribuiria positivamente para o trânsito no centro da 

cidade; 

 Entre todos entrevistados, 97% apreciam a abertura do 

empreendimento. 

 

Portanto, conclui-se que não há obstáculos para implantação do 

empreendimento e que os fatores positivos por ele trazidos possuem alta 

relevância para a comunidade cachoeirense, sendo sua instalação e operação 

viáveis do ponto de vista do balanço dos impactos de vizinhança. 

 

8.1.1. Medidas Mitigadoras dos Impactos de Vizinhança Negativos 

 

Considerando que os impactos de natureza negativa são plenamente 

compensados pelas medidas mitigadoras decorrentes da implantação do 

empreendimento, conclui-se pela viabilidade técnica/ambiental do projeto. 
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Ressalta-se, ainda, que as medidas preconizadas para evitar, controlar e/ou 

mitigar os impactos são de alta eficácia, pois resultam de decisões quase 

sempre concentradas no empreendedor, não dependendo de outras 

instituições que possam prejudicar um determinado prazo ou objetivo. 

 

8.1.2. Medidas Otimizadoras dos Impactos de Vizinhança Positivos 

 

Os impactos positivos potenciais da implantação do empreendimento em 

análise advêm da possibilidade de se oferecer aos moradores do município, 

uma rede de supermercados renomada no Estado, preocupada em qualidade e 

variedade de produtos e serviços, oferecendo prazer e satisfação ao seu 

momento de compras, além de agregar competitividade à economia local. 

 

É importante ressaltar que o empreendimento visa à criação de empregos e 

renda, além do retorno ao município de Cachoeiro de Itapemirim, através do 

incremento da arrecadação de impostos, devidos pelo aumento da área 

construída (IPTU) e pelo exercício de atividades tipicamente prestadoras de 

serviço (ISS). 

 

8.1.3. Medidas Compensatórias 

 

Em análise pela COMTEC. 

 

8.1.4. Plano de acompanhamento e monitoramento dos impactos de 

vizinhança 

 

O Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV servirá como base para 

acompanhar, monitorar e mitigar os possíveis impactos causados pela 

implantação do referido empreendimento. Desta forma, o Plano de 

acompanhamento de monitoramento dos impactos de vizinhança está descrito 

no RIV. 
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ANEXO I 

 

Anotação de Responsabilidade Técnica de toda Equipe Técnica 
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ANEXO II 

 

Metodologia de Cálculo de Capacidade (Método Webster) 

 

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. 

 

 Capacidade e fluxo de saturação 

 

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.  

 

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. 

 

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: 

 

 

L (m) 3 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,2 

S (veq/htv) 1.850 1.875 1.900 1.950 2.075 2.250 2.475 2.700 

 

Tabela 1: Fluxo de Saturação. 
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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); 

 

 Para vias de mão dupla com separação física – distância entre o meio fio e a borda 

de barreira física de separação do tráfego (ilhas, blocos de concreto, etc.).  

 

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 capacidade de uma via é a maior quantidade de veículos, em unidade de carro de 

passeio (UCP) que ela comporta num determinado período.  

 

Em vias urbanas, o elemento determinante da capacidade é a interseção, por ser o 

ponto mais crítico da via, onde se apresentam maiores graus de restrições à passagem 

e/ou onde o fluxo de veículos se interrompe. Essa capacidade depende de fatores 

físicos ou operacionais, mais ou menos fixos, que podem ser alterados mais facilmente 

– como a distribuição dos tempos livres na programação dos semáforos –, ou que 

dependem de ações mais complexas – como as mudanças físicas que exigem obras 

civis.  

 

Conhecendo-se a capacidade de cada aproximação na interseção e os volumes de 

veículos que por elas transitam, determina-se o nível de serviço da via, definido como 

a relação entre o volume de tráfego e a capacidade da via. 

 

As condições de tráfego são habitualmente classificadas em seis níveis de serviço, que 

variam das condições ideais ao fluxo forçado:  

 

 

 Nível de serviço A –  

 

Via com baixos volumes e densidades, e 

elevada velocidade. O volume de veículos 

não interfere nessas condições e é inferior a 

60% da capacidade da via.  

 

 Nível de serviço B –  

 

Apresenta fluxo estável e velocidades que 

começam a ser limitadas pelas condições de 

tráfego, embora o motorista detenha 
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razoável grau de liberdade de escolha da 

velocidade do veículo. O volume varia entre 

60% e 70% da capacidade da via.  

 

 Nível de serviço C –  

 

O fluxo é estável, porém a velocidade e as 

manobras são condicionadas pelos volumes 

mais elevados de tráfego, que atingem de 

70% a 80% da capacidade da via.  

 

 Nível de serviço D –  

 

Aproxima-se do fluxo instável e as 

velocidades são afetadas pelas condições 

de operação. A liberdade de manobra é 

restrita e o volume situa-se na faixa entre 

80% e 90% da capacidade da via.  

 

 Nível de serviço E –  

 

O fluxo e a velocidade são instáveis e o 

volume atinge até 100% da capacidade da 

via, provocando paradas freqüentes. O 

comportamento diferenciado de um 

motorista condiciona o fluxo e a velocidade 

dos demais veículos.  

 

 Nível de serviço F –  

 

O fluxo é forçado, com baixíssimas 

velocidades. As paradas são freqüentes, 

resultando na formação de extensas filas. O 

volume está acima da capacidade da via.  

 

 

 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 
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do primeiro veículo da fase subsequente. Assim, o tempo total perdido por fase 

semafórica, na prática é 4 segundos (cidades grandes) e 5 segundos (cidades de médio 

e pequeno porte).  

 

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

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

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

 

gef = g + ta – I 

 

Onde: 

gef = tempo de verde efetivo (seg) 

g = tempo de verde normal (seg) 

ta = tempo de amarelo (seg) 

I = tempo perdido (seg) 

 

 Cálculo do Volume de Veículos Equivalente: considera a composição do tráfego e a 

equivalência. 

 

V eq: volume de automóveis x 1,00 + volume de caminhões médio pesado x 1,75 + 

volume de ônibus x 2,25 + volume de caminhões leves x 1,00 + volume de caminhões 

conjugados x 2,50 + volume de motocicletas x 0,33 + volume de bicicletas x 0,20 

 

A tabela a seguir fornece os valores de equivalência para diversos tipos de veículos. 

 

 

TIPO DE VEÍCULO FATOR DE EQUIVALÊNCIA (Veq) 

Automóvel de passeio 1,00 

Caminhão médio ou pesado 1,75 

Caminhão leve 1,00 

Ônibus 2,25 

Caminhão conjugado (carreta) 2,50 

Motocicleta 0,33 

Bicicleta 0,20 

 

Tabela 2: Valores de Equivalência 
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ANEXO III 

 

Memorial Descritivo de Construção 
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ANEXO IV 

 

Imagens 3D do atacarejo 
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Declaro serem verdadeiras as informações constantes acima, estando 

advertido (a) (s) de que a falsidade de qualquer informação constitui prática de 

crime e resultará na aplicação das sanções penais cabíveis.  

 

 

 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 31 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Michel Adriano Rabbi 

Coordenador Geral 
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