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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
1.1.  Dados Gerais 

a) Nome: DECOLORES Mármores e Granitos do Brasil 

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

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

KM11, bairro Coronel Borges 

d) CNPJ: 04.023.387/0001-52 

 

1.2. Informações gerais do empreendimento 

a) Atividades a serem desenvolvidas: A DECOLORES MÁRMORES E 

GRANITOS DO BRASIL LTDA é uma empresa especializada na produção e 

comercialização de pedras ornamentais com responsabilidade ambiental e 

social. Foi fundada no ano 2000 com o compromisso de oferecer sempre o 

melhor ao mercado. 

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

empresa pretende ampliar suas instalações de acordo com licença para 
construção requerida através do protocolo nº 32682/2017. O pátio de 

estocagem em questão é licenciado pelo IEMA - Instituto Estadual de Meio 

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

nº 128/2016 válida até 30/08/2020. 

b) Projetos relacionados ao empreendimento: A empresa apóia algumas 

instituições que realizam projetos sociais, sendo elas: 

Instituição Atividade desenvolvida 

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

Projeto Rochativa 
Ballet, capoeira, coral, futsal, jiu-jitsu, 
acompanhamentos psicológicos 

Projeto Escolinha de 
futebol Grêmio 

Futebol, com foco na formação física e disciplinar. 

Fundação Abrinq Projeto Empresa Amiga da Criança 

APAE 
Projeto Cuidado Especial na Saúde (abril/2016 à 
junho/2018) 
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c) Porte do empreendimento: É uma edificação destinada ao uso industrial, 

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

de processamento ou beneficiamento de rochas, apenas estocagem de produto 

acabado. 

 

d) Origem das tecnologias empregadas: Galpão será adquirido em empresa 

da região, os cavaletes também serão brasileiros, assim como o maquinário 

utilizado para movimentação das chapas. 

 

1.3. Objetivos do empreendimento 

Atender a demanda do município no que tange o mercado de rochas 

ornamentais, fortalecer o mercado e a economia, além de promover 

crescimento e desenvolvimento para a região. 

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

empresa está investindo em um novo pátio de estocagem de rochas 

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

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

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

quartzitos, granitos, limestones, compostos e ônix, além de atende aos 

mercados nacional e internacional, principalmente EUA e Canadá, com 

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

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

 
 

1.4. Localização geográfica e acessos gerais 
 

a) Local georreferenciado proposto para o empreendimento com mapa ou 
croquis em escala adequada: O empreendimento se localiza no bairro 

Coronel Borges, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES e seu acesso é por 

uma Rua Projetada oriunda da Rodovia Gov. Lacerda de Aguiar. Planta de 

situação e mapa de localização seguem anexos. 
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Na imagem abaixo, é possível identificar a empresa Decolores Mármores e 

Granitos do Brasil já consolidada e o local da futura construção, objeto desse 

EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança e seus pontos georreferenciados: 

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

P1 289876.00 m E 7691074.00 m S 

P2 290046.00 m E 7691156.00 m S 

P3 290060.00 m E 7690996.00 m S 

P4 289829.00 m E 7690974.00 m S 
 

Figura 1 e 2 - Área de implantação do empreendimento 

 

b) Vias de acesso: O acesso ao empreendimento se dá através de uma 

estrada de acesso ligada a Rodovia Governador Lacerda de Aguiar, KM 11, 

bairro Coronel Borges, no município de Cachoeiro de Itapemirim e têm como 

área de influência direta, considerando como raio de influência os 1.000,00 

metros conforme indicado no TR, a localidade de São José do Frade e o bairro 

Coronel Borges. 
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Figura 3 - Rod.Governador Lacerda de Aguiar e estrada de acesso ao empreendimento 

 

 
 

Figura 4 - Rua Projetada de acesso ao empreendimento 
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c) Posição em relação  bacia hidrográfica: O ponto mais próximo do Rio 

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

15, obtida através do software Google Earth. 

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

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

 
 
 

1.5. Áreas, dimensões e volumetria do empreendimento 

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

c) Coeficiente de Aproveitamento: 0,27 

d) Número de unidades previstas:  não se aplica 

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

motocicletas / 8 vagas para caminhões. 

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

4,5 km 

10 km 
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chapas provenientes do beneficiamento de rochas ornamentais; 

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

chapas provenientes do beneficiamento de rochas ornamentais; 

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

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

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

g) Corte Esquemático do empreendimento: 
 

Figura 6 - Corte transversal dos galpões 1 e 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.6. Mapeamento e capacidade de atendimento das redes de água 
pluvial, esgoto e energia 

O empreendimento se encontra em um local sem abastecimento de água e por 

isso o mesmo é feito através de poço artesiano. Assim também a 

concessionária local não realiza a coleta e o tratamento de esgoto na 

localidade, por isso o esgotamento sanitário é feito através de fossa séptica. 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. 

 

1.7. Sistema viário existente e capacidade de absorção da demanda 
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gerada pelo empreendimento 

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

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

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

Também não apresenta calçadas para acesso aos pedestres. Não existem 

pontos de acumulação de pedestres, visto que as empresas locais fornecem o 

transporte para seus funcionário, fazendo com que os mesmos embarquem e 

desembarquem dentro da empresa, não circulando a pé pelas vias. Abaixo 

seguem fotos da estrada de acesso: 

 

Figura 7 - Condições viárias  

 
 
 
 
 
 

Figura 8 - Rua Projetada - Origem Rod. Lacerda de Aguiar  
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Figura 9 - Rua Projetada - Origem Decolores  

 

Na fase de construção haverá a circulação de caminhões com matérias para a 
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obra. Como esses veículos transitarão em horários esporádicos e dias pré-

determinados, não acarretarão impacto de grande magnitude, visto que são de 

ocorrência temporária. Assim, mesmo depois da fase de instalação, o fluxo de 

veículos no raio de influencia direto não ficará comprometido. 

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

estão preparadas para suportar o aumento no número de veículos decorrente 

do funcionamento do empreendimento e que isso não comprometerá a 

qualidade de vida dos cidadãos 

 

1.8. Capacidade do transporte público de absorver o aumento da 
demanda 

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

implantada, porém a via de acesso ao empreendimento não possui 

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

direta do empreendimento contempla poucas formas de transporte rodoviário, 

sendo poucas as linhas de ônibus que tem em seu trajeto vias próximas ao 

empreendimento. Não foram identificados pontos de taxi, bancas de revista, 

hidrantes e caixa eletrônicos próximos a localização estudada 

 

1.9. Empreendimentos similares em outras localidades 

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

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

 

2. ÁREA DE INFLUÊNCIA 
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O acesso ao empreendimento se dá através de uma estrada de acesso ligada 

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

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

considerando como raio de influência os 1.000,00 metros conforme TR, a 

localidade de São José do Frade e o bairro Coronel Borges. 
 

Figura 10  - Área de Influencia Direta do Empreendimento 

 
 

Na área de influencia direta do empreendimento são poucas as áreas de 

interesse social, tendo predominância a industria, tais como as empresas: 

Decolores (já consolidada), Wingramar, UCM Mecânica Industrial, Art Sul 

Mármores e Granitos, GNB Mármores e Granitos, Vigui Granitos, Unimagral e 

Auto Posto Dantas. Não existem escolas nem locais de culto religioso ou outros 

que causem aglomeração de público.  

A instalação do empreendimento contribuirá para a consolidação da área no 

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

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

mas envolverá todo o município. 

As relações sociais serão desenvolvidas com excelência, sempre respeitando 

os espaços/edificações já existentes, observando a legislação vigente e 
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cumprindo principalmente seu papel social. É possível observar que o 

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

Cachoeiro de Itapemirim e que não existem instituições sociais significativas no 

entorno. 

 

3. IMPACTOS AMBIENTAIS PROVÁVEIS 
 

Com base em todos os itens apresentados no EIV - Estudo de Impacto de 

Vizinhança, é possível dizer que as atividades econômicas locais serão 

beneficiadas com a implantação do empreendimento, visto o aumento na 

circulação de pessoas e o fortalecimento do comercio no setor de 

beneficiamento de rochas ornamentais.  

As atividades sociais e culturais não serão afetadas pela implantação e 

funcionamento do empreendimento, assim como os impactos sobre o bem 

estar da vizinhança, advindos das emissões atmosféricas, líquidas e de ruídos 

que serão mais significantes na fase de construção do empreendimento, mas 

que assim que finalizadas as obras, o empreendimento resultará em pouco 

impacto levando em conta os fatores citados. 

Na fase de implantação do empreendimento serão gerados resíduos sólidos de 

duas naturezas diferentes: de origem doméstica e os gerados das atividades 

de construção. De acordo com a Norma ABNT NBR 1004/2004 os resíduos 

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

construção civil podem ser classificados como não perigosos e inertes).  

Dessa forma, a destinação final adequada desse resíduo são os aterros. 

Entretanto o município de Cachoeiro de Itapemirim não possui um aterro 

público, mas existem instituições privadas que oferecem esse serviço de 

deposição dos resíduos. Já a coleta de resíduos sólidos domésticos será feito 

pelo município que tem como destinação o  aterro sanitário localizado no 

Distrito de São Joaquim. 
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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 que se diz respeito ao consumo de água, 

na fase de construção do empreendimento será realizado um trabalho de 

conscientização dos trabalhadores de forma a promover um consumo reduzido 

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

caráter de orientação.  

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

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

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

que a prevenção contra vazamentos e pressões inadequadas do sistema 

hidráulico minimizem o consumo de água.  

Em relação aos resíduos sólidos originados, o objetivo primeiramente é gerar o 

menor volume de resíduo possível durante a construção do empreendimento e 

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

deverá ser destinado adequadamente. O que for classificado como entulho 

deverá ser armazenado em caçambas, coletado e transportado nos caminhões 

adequados para os chamados “bota-foras”. 

Para minimizar os resíduos serão realizados alguns procedimentos como 

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

treinamento dos servidores para aperfeiçoarem as atividades e reduzirem o 

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

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

aterros presentes na cidade devidamente licenciados pelo IEMA – Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

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

será implantada ações de melhoria da sinalização local, vagas de 

estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque a fim de permitir 

o fluxo contínuo na via de principal acesso ao empreendimento.  
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5. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

As medidas compensatórias são medidas que impões condições ou 

contrapartidas para a realização e o funcionamento do empreendimento. Visto 

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

produção e beneficiamento de rochas ornamentais. 

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

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

munícipes.  

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

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

a proteção e a recuperação da vegetação, proporcionando condições mínimas 

para o estabelecimento de processos de sucessão ecológica.  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

Decolores Mármores e Granitos do Brasil Ltda 
CNPJ: 04.023.387/0001-52 

 


