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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

1.1. Dados Gerais 
a) Nome: REIM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA 

b) Razão Social: REIM PARTICIPAÇÕES PATRIMONIAIS 

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

Cachoeiro De Itapemirim/ES -  CEP 29300-785. 

d) CNPJ: 19.855.000/0001-00 

 

1.2. Informações Gerais do Empreendimento 

O projeto de propriedade de REIM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO 

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

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

atividade principal será comércio e prestação de serviços automobilísticos.  

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

licença de construção aprovada através do processo protocolado 41408/2013 

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

construção aprovada através do processo protocolado sob nº20760/2014 

05/11/2014. 

Tocante aos processos anteriores foi apresentado um EIV - Estudo de 
Impacto de Vizinhança e um RIV - Relatório de Impacto de Vizinhança em 
Junho de 2014, que já previa a expansão de 7.040,55m² do 

empreendimento em seu item 3b. 

Assim, mesmo já apresentada a expansão e suas características, por 
solicitação dessa Secretaria, o empreendedor apresenta novo EIV 
referente a totalidade do empreendimento. 

O empreendimento atende ao uso de Comércio e Serviços (CS2) com 

atividades especificas ainda a ser definidas de acordo com a demanda do 

mercado. O imóvel pode se locado para quaisquer atividades tipo CS2 listadas 

no Anexo XIV do PDM, pois atende aos requisitos da via e vagas disponíveis. A 

população da edificação foi calculada baseada nas normas estabelecidas pelo 
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CBMES. Atualmente apenas o Pavimento Térreo é locado para a empresa 

Antonio Auto Center que executa serviços automotivos. 

Os projetos do empreendimento seguem anexo a esse documento. De acordo 

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

serviços e industrial classificam-se de CS1 a CS5, incluindo CSA, CSP e ASC. 

O empreendimento em questão pode ser classificado como CS2, que 

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

misto com habitações, sendo permitido em todas as vias, exceto nas vias locais 

vide anexo XIV-A). Podem apresentar no máximo: tráfego moderado e poluição 

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

legislação ambiental, estabelecimentos comerciais geralmente são 

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

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

As tecnologias empregadas são de origem brasileira, provenientes de vários 

estados. 

 

1.3. Objetivos do Empreendimento 

O objetivo do empreendimento é atender ao uso de Comércio e Serviços (CS2) 

com atividades especificas ainda a ser definidas de acordo com a demanda do 

mercado. 

 

 

1.4. Localização Geográfica e acessos gerais 

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

centro da cidade e distante cerca de 800m do Rio Itapemirim. Seu acesso se 

dá pela Av. Aristides Campos ou Rua Pedro Sechim. Na imagem abaixo é 

possível observar os bairros no entorno do mesmo e sua posição quanto ao 

Rio Itapemirim. 

Planta de situação em escala adequada em anexo a esse documento. 

 



  3 

Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) - REIM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA 

Figura 1 e 2 - Localização Geográfica 

 
Escala: 1/2000  -  Fonte: https://www.freemaptools.com/radius-around-point.htm 
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O principal ponto de conflito identificado para o acesso ao empreendimento é o 

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

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

e segurança do trânsito. 

Figura 3 - Ponto de conflito Av. Aristides Campos x Av. Jones dos Santos Neves 

 

1.5. Área, dimensões e volume do empreendimento 

a) Área de Construção: 12.483,22 m² 

b) Coeficiente de Aproveitamento: 2,77 

c) Número de vagas de estacionamento previstas, carga e descarga e 
embarque e desembarque: 156 vagas para automóveis, 168 vagas para 

motos/bicicletas e 2 vagas para caminhão. 

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

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

1º Pavimento (Térreo): Pavimento comercial, com acesso pela Avenida 

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

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

P1 
P2 

P3 
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estão localizadas as duas vagas para caminhão. 

2º Pavimento (Mezanino): Ocupação do tipo CS2, com uso a ser definido 

futuramente pelo proprietário de acordo com demanda. 

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

contemplando dois banheiros e dois lavabos. 

4º Pavimento (Garagem 1) / 5º Pavimento (Garagem 2) e 6º Pavimento 

(Garagem 3): Acesso pela Rua Pedro Sechim, com área total de 1.899,67m² 

cada, totalizando 156 vagas para automóveis e 168 vagas para 

motos/bicicletas. 

7º e 8º Pavimentos: Ocupação do tipo CS2, com uso a ser definido futuramente 

pelo proprietário de acordo com demanda.  

O empreendimento em questão é composto por 04 pavimentos de 

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

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

negativa nos imóveis vizinhos. O gabarito do empreendimento é compatível 

com as características do entorno. 

O corte esquemático segue no projeto que se encontra anexo a esse material. 

 
1.6. Mapeamento e capacidade de atendimento das redes de água 

pluvial, esgoto e energia 

O empreendimento se encontra em um local provido de abastecimento de água 

e coleta de esgoto. A concessionária responsável pela prestação desse serviço 

no município é a BRK Ambiental. De acordo com informações da empresa 

responsável pelo abastecimento de água na cidade: "o percentual de imóveis 

atendidos com segurança alcançou o atual índice de 100% da área urbana, 

sendo 99,5% do município como um todo. Cidade-polo de toda a região Sul do 

estado do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim conta com 190.000 

habitantes (mais de 90% dos quais residentes na área urbana) e uma 

população flutuante de 400.000 pessoas nos dias de semana. 
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A maior parte da água consumida no município é captada do rio Itapemirim, a 

poucos metros da ETA da Ilha da Luz. Com a BRK Ambiental – Unidade 

Cachoeiro de Itapemirim, essa ETA teve sua capacidade de produção ampliada 

em 60% (alcançando até 800 litros por segundo). 

 

Doze novos reservatórios foram construídos pela BRK Ambiental – Unidade 

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

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

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

Quanto a drenagem de águas pluviais, O Projeto Arquitetônico apresenta índice 

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

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

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

sarjeta.  Já o fornecimento de energia elétrica será realizado através da EDP 

Escelsa, que é um operador de referência no setor elétrico e o terceiro maior 

gerador de energia eólica do mundo.  

Os efluentes domésticos serão canalizados para o sistema de coleta da 

concessionária local, a BRK Ambiental. De acordo com essa: "Cachoeiro de 

Itapemirim é um destaque internacional devido ao serviço de esgotamento 

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

maior percentual de atendimento de imóveis, com 98,06% de coleta e 98,15% 

de tratamento de esgoto na área urbana, conquistou também, por conta desse 

serviço, em 2012, o Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS), o 

mais importante reconhecimento para o segmento na América Latina. Em 1997, 

antes do início da concessão à iniciativa privada, o serviço de coleta atendia 

82%, enquanto que o serviço de tratamento só atendia, de forma precária, 3% 

dos imóveis. De lá para cá, foram construídos quase 200 quilômetros de redes 

coletoras, coletores-tronco e interceptores, além de 11 Estações de Tratamento 

de Esgoto (ETE) na sede e em distritos. Outras áreas de expansão urbana 

estão recebendo redes coletoras no atual ciclo de investimentos de R$ 65 

milhões da BRK Ambiental – Unidade Cachoeiro de Itapemirim, do qual R$ 35 

milhões são destinados exclusivamente a esgoto." 
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1.7. Sistema viário existente e capacidade de absorção da demanda 
gerada pelo empreendimento 

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

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

sentido, permitindo uma boa vazão do tráfego. Entretanto, há presença de fluxo 

lento em horários de pico." 

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

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

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

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

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

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

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

estar sempre inclusas nos serviços de manutenção da Prefeitura Municipal de 

Cachoeiro de Itapemirim, a fim de prevenir possíveis acidentes ocorridos 

devido ao desgaste das vias.  

 
1.8. Capacidade do transporte público de absorver o aumento da 

demanda 

Devido ao novo sistema de transporte integrado será possível o aumento da 

demanda. As Viações Flecha Branca, Santa Luzia, Real e Costa Sul são as 

titulares do Novotrans, consórcio vencedor da licitação para a execução do 

serviço de transporte coletivo em Cachoeiro de Itapemirim. Há poucos meses 

em operação, a aliança empresarial já garantiu redução na passagem da tarifa 

de ônibus e, em breve, anunciará mais novidades em favor dos usuários.  

Todos as linhas de ônibus disponíveis e seus respectivos horários podem ser 

consultados pelos cidadãos através do site: http://novotrans.com.br/ 
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1.9. Empreendimentos similares em outras localizadades 

- Caso 1: 

Município: Santo André/SP 

Empreendimento: Metro Fit 

Categoria de Uso: Comercial 

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

Área total construida: 7.769,49 m² 

 

- Caso 2: 

Município: Santo André/SP 

Empreendimento: ALLDA Empreendimentos 

Categoria de Uso: Comercial 

Endereço: A. Arthur Queirós, 349, Centro 

Área total construida: 5.692,86 m² 

 

 

 

2. AREA DE INFLUENCIA 
 

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

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

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

metros conforme indicado pela SEMDURB, os bairros: Estelita Coelho Martins, 

Otton Marins, Nova Brasília, Basiléia, Matia Ortiz e Vila Rica: 

Na área de influencia direta do empreendimento é possível localizar diversas 

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

farmácias, escolas, igrejas  e diversos estabelecimentos comerciais envolvendo 

as mais variadas atividades, além de muitas unidades residenciais. Quanto aos 

equipamentos de infraestrutura urbana público/privados, é possível observar 

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

transmissão elétrica e pontos de ônibus. 
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Figura 4 - Atividades no entorno do empreendimento 

Fonte: Google Maps 

No que se diz respeito às atividades comunitárias, principalmente: praças, 

quadras de esporte e campos de futebol; igrejas e cemitérios; centros 

comunitários; a rodoviária; farmácias; clínicas e hospitais. Além desses, 

encontram-se diversos estabelecimentos públicos e comerciais em torno do 

empreendimento, que serão favorecidos pelo fluxo de população. 



  10 

Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) - REIM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA 
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3. IMPACTOS AMBIENTAIS PROVÁVEIS 
 

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

advindos das emissões atmosféricas, líquidas e de ruídos serão mais 

significantes na fase de construção do empreendimento. Assim que finalizadas 

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

fatores citados. 

Além disso, as atividades econômicas locais serão beneficiadas com a 

implantação do empreendimento, visto que o aumento na circulação de 

pessoas pela região promove o comercio. Enquanto que as atividades sociais e 

culturais não serão afetadas pela implantação e funcionamento do 

empreendimento. 

Todo lixo doméstico gerado será destinado a coleta municipal e, os que sejam 

passiveis de reciclagem, serão destinados a associações ou então depositados 

nos Bags instalados pela Prefeitura em diversos pontos da cidade. 

Nessa fase atual de operação não será feito desmatamento e nem áreas serão 

degradadas. Como o local conta com abastecimento de água por 

concessionárias e coleta de esgoto, prevê que não haja contaminação nem do 

solo, nem da água. 

4. MEDIDAS MITIGADORAS 
 
Medidas mitigadoras são as medidas capazes de minimizar os impactos de 

vizinhança negativos identificados e analisados nas diversas fases de 

instalação do empreendimento. No EIV 2014 foram apresentadas medidas 

relacionadas a diversos fatores, tais como: 

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

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

demanda por locais para disposição de resíduos; 

- Estabilidade do terreno; 

- Geração de poeira na fase da obra; 

- Emissões de gases e material particulado na queima de combustíveis na fase 

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

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

- Circulação de pedestres; 

- Sistema viário; 

- incômodos à população residente no entorno das obras. 

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

o período de edificação do empreendimento. 

* Ver planilha com a matriz de avaliação anexa a esse material 

 
5. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

 
De acordo com reunião do CPDM, pode ser acordado com o empreendedor 

diversas medidas compensatórias, dentre elas que envolvam: postos de 

trabalho dentro do empreendimento, ou iniciativas de recolocação profissional 

para os segmentos ou grupos afetados; podem ser exigidos investimentos em 

sinalização viária, mobiliário ou equipamentos urbanos; além de também serem 

requisitados o aumento de áreas verdes ou então a instalação/melhoria de 

equipamentos comunitários. 

 

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

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

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

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

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

projeto já foi analisado pelo Licenciamento de Obras e que atende as 

exigências dos índices urbanísticos. É importante dizer que o uso é 
permitido no local e que além da atividade solicitada, poderia até ter um 

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

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

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

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

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

questão agora é somente quanto ao impacto de vizinhança. Por isso o 
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parecer final da COMTEC é favorável, faltando os senhores conselheiros se 

manifestarem quanto a proposta da medida compensatória, podendo ser aceita 

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

possas funcionar de melhor maneira no local. Neste momento é projetado as 

imagens da proposta de construção de ponto de ônibus como medida 

compensatória." 

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

observar a definição das medidas compensatórias: 

"Neste momento é apresentado o quarto ponto da pauta, que tem como 

requerente o Sr. Rud Reim (Antonio Auto Center), para tratar da proposta de 

medida compensatória aprovada em reunião anterior. Ficou acordado que a 

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

do projeto de pavimentação da rua Pedro Secchin, que será elaborado pela 

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

apresentará o cronograma técnico financeiro." 

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

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

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

empreendedor conforme firmado na 101 reunião do CPDM.  
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Figura 5 e 6 - Trabalho de recuperação da Rua Pedro Sechim  
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Figura 7 e 8 - Rua Pedro Sechim recuperada 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 07 de Agosto de 2018. 

Jairo Freitas Di Giorgio 
Eng. Civil – CREA 42367 – RJ/ES 
 

REIM Participações e Administração Patrimonial Ltda 
CNPJ: 19.855.000/0001-00 

 


