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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E RESPONSÁVEIS 

 

1.1 CONTEXTO DO PROJETO: 

A empresa CRED ÁGIL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 09.685.449\0001-05, 

estabelecida na Av. Átila Vivacqua, 155, Bairro Centro, Presidente Kennedy, ES, 

resolve regular os direitos e deveres do Condomínio do Edifício Bela Vista.  

O condomínio do Edifício Bela Vista, que está sendo edificado sobre uma área de 

terreno medindo de frente vinte e quatro metros (24,00m), confrontando com a Rua 

Lucinia Braga Machado, de fundos uma linha com três seguimentos, sendo o 

primeiro com doze metros (12,00m) e o segundo com três metros (3,00m), 

confrontando com o lote nº 30 e o terceiro com doze metros (12,00m) confrontando 

com o lote nº 28, do lado direito vinte e seis metros (26,00m), confrontando com o 

lote nº 31 e vinte e nove metros (29,00m) do lado esquerdo, confrontando com o lote 

nº 25, totalizando uma área de terreno da quadra G de seiscentos e sessenta metros 

quadrados (660,00m2), situado no bairro Abelardo Machado, Cachoeiro de 

Itapemirim, ES, devidamente registrados nas matriculas 2.945 do Livro 02, junto ao 

Cartório da 2ª Zona de Registro de Imóveis desta comarca de Cachoeiro de 

Itapemirim, ES.   Este edifício possui unidades de fim residencial, e é constituído de 

1 (um) bloco independente, sendo de 14 (quatorze) pavimentos, constituídos por: 3 

(Três) pavimentos subsolo de estacionamento, 1 (um) pavimento térreo, 9 (nove) 

pavimentos tipo e 1 (uma) cobertura, perfazendo um total de área construída de 

5.429,17m2 (cinco mil quatrocentos e vinte nove metros quadros e dezessete 

decímetros quadrados) além de barrilete e da caixa d` água, conforme projeto 

aprovado pela prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. No entanto, a área total 

apresentada na NBR 12.721 referente a este empreendimento apresenta uma área 

total de 5.631,99 m2 (cinco mil seiscentos e trinta e um metros quadros e noventa e 

nove decímetros quadrados) conforme descrito no quadro I coluna 18, e divergência 

de áreas explicada na observação do quadro I, contendo 37 apartamentos sendo: 

A) Pavimento subsolo: Local de uso comum quanto a área de acesso das vagas e 

de uso privativo nas mesmas, em um número de 03 (três) pavimentos, com 61 

(sessenta e uma) vagas de automóveis, 02 (duas) caixas de elevador por andar, 1 

(uma) caixa de escada com 01 (uma) antecâmara e 02 (dois) dutos de ventilação por 
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andar e 01 (um) depósito de lixo no primeiro subsolo. Totalizando 61 (sessenta e 

uma)vagas de automóveis distribuídas em três pavimentos subsolo, sendo cada 

garagem com dimensões de 2,30m (dois metros e trinta centímetros) x 4,50m 

(quatro metros e cinqüenta centímetros) com área de 10,35 m2 (dez metros 

quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados). Sendo cada pavimento subsolo 

com área construída de 561,42m2 (quinhentos e sessenta e um metros quadros e 

quarenta e dois decímetros quadrados), totalizando uma área construída de subsolo 

de 1684,26m2 (um mil seiscentos e oitenta e quatro metros quadrados e vinte e seis 

decímetros quadrados). A numeração das vagas de automóveis está descrita 

conforme planta do pavimento subsolo PL 01/05 e PL 02/05, onde as vagas estão 

identificadas com o número da unidade a que pertencem mais 23 (vinte e três) 

vagas extras da Cred Ágil Construtora LTDA que serão comercializada 

independentemente no ato da venda dos apartamentos ou posteriormente. Os 

proprietários que vierem comprar vagas presas irão ter suas respectivas vagas 

privativas permutadas pelas respectivas vagas que as prenderem de forma a sua 

vaga solta possa permitir a passagem da sua respectiva vaga presa. As vagas 

extras compõem a fração ideal do edifício, e devido a este fato, o valor a ser pago do 

condomínio será acrescido proporcionalmente ao acréscimo da fração ideal da 

unidade habitacional referente ao proprietário da vaga extra. Portanto, a vaga extra 

não se caracterizará como unidade que da poderes de um novo voto nas 

assembléias, e o critério de rateio, das despesas a serem rateadas pelo condomínio 

será proporcionalmente às frações ideais das unidades habitacionais somadas as 

vagas extras que a mesma possuir. 

B) Pavimento térreo: Local de uso comum 01 (uma) portaria, 01 (um) 

hall/circulação, 02 (duas) caixas de elevador, 1 (uma) caixa de escada com 01 (uma) 

antecâmara e 02 (dois) dutos de ventilação, 02 (dois) jardins, 01 (um) playground, 01 

(uma) sala de musculação, 01 (um) salão de jogos, 01 (um) salão de festas, 01 (um) 

espaço gourmet, 02 (dois) banheiros, 01 (uma) circulação, 01 (uma) sauna, 01 (uma) 

cozinha/churrasqueira com 01 (um) bar e 01 (um) bar molhado, 01 (uma) piscina, 01 

(uma) piscina infantil e 01 (um) deck, conforme descritos com suas respectivas 

áreas na planta PL 03/05, com área total de 409,53 m2 ( quatrocentos e nove metros 

quadrados  e cinqüenta e três decímetros quadrados). 
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C) Pavimento tipo: Em um número de 09 (nove) pavimentos, possui no total 36 

(trinta e seis) apartamentos de 03 (três) e 02 (dois) quartos sendo 01 (um) suíte, 

conforme detalhe especificado na PL 04/05 do projeto arquitetônico em um bloco 

independente, com área de 3151,44 m2 (três mil cento e cinqüenta e um metros 

quadrados e quarenta e quatro decímetros quadrados). Este valor pode ser 

verificado somando as áreas do 2º pav. até o 10º pav. da coluna 17, do quadro I da 

NBR 12.721 referente a este empreendimento. 

UNIDADE AUTÔNOMA FRAÇÃO 

IDEAL 

ÁREA REAL ÁREA DE 

CONSTRUÇÃO 

Ap. 101 0,02582       143,33        84,15  

Ap. 102 0,02474       137,58        78,40  

Ap. 103 0,02575       142,98        83,80  

Ap. 104 0,02327       129,71        70,53  

Ap. 201 0,02582       143,33        84,15  

Ap. 202 0,02474       137,58        78,40  

Ap. 203 0,02575       142,98        83,80  

Ap. 204 0,02327       129,71        70,53  

Ap. 301 0,02582       143,33        84,15  

Ap. 302 0,02474       137,58        78,40  

Ap. 303 0,02575       142,98        83,80  

Ap. 304 0,02327       129,71        70,53  

Ap. 401 0,02582       143,33        84,15  

Ap. 402 0,02474       137,58        78,40  

Ap. 403 0,02575       142,98        83,80  
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Ap. 404 0,02327       129,71        70,53  

Ap. 501 0,02582       143,33        84,15  

Ap. 502 0,02474       137,58        78,40  

Ap. 503 0,02575       142,98        83,80  

Ap. 504 0,02327       129,71        70,53  

Ap. 601 0,02582       143,33        84,15  

Ap. 602 0,02474       137,58        78,40  

Ap. 603 0,02575       142,98        83,80  

Ap. 604 0,02327       129,71        70,53  

Ap. 701 0,02582       143,33        84,15  

Ap. 702 0,02474       137,58        78,40  

Ap. 703 0,02575       142,98        83,80  

Ap. 704 0,02327       129,71        70,53  

Ap. 801 0,02582       143,33        84,15  

Ap. 802 0,02474       137,58        78,40  

Ap. 803 0,02575       142,98        83,80  

Ap. 804 0,02327       129,71        70,53  

Ap. 901 0,02582       143,33        84,15  

Ap. 902 0,02474       137,58        78,40  

Ap. 903 0,02575       142,98        83,80  

Ap. 904 0,02327       129,71        70,53  
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Cobertura 0,06808       411,37      119,53 

V. Ex. 01 0,00155          10,35   

V. Ex. 02 0,00155          10,35   

V. Ex. 03 0,00155          10,35   

V. Ex. 04 0,00155          10,35   

V. Ex. 05 0,00155          10,35   

V. Ex. 06 0,00155          10,35   

V. Ex. 07 0,00155          10,35   

V. Ex. 08 0,00155          10,35   

V. Ex. 09 0,00155          10,35   

V. Ex. 10 0,00155          10,35   

V. Ex. 11 0,00155          10,35   

V. Ex. 12 0,00155          10,35   

V. Ex. 13 0,00155          10,35   

V. Ex. 14 0,00155          10,35   

V. Ex. 15 0,00155          10,35   

V. Ex. 16 0,00155          10,35   

V. Ex. 17 0,00155          10,35   

V. Ex. 18 0,00155          10,35   

V. Ex. 19 0,00155          10,35   

V. Ex. 20 0,00155          10,35   
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V. Ex. 21 0,00155          10,35   

V. Ex. 22 0,00155          10,35   

V. Ex. 23 0,00155          10,35   

 

A área de construção da tabela acima é a área que consta no projeto aprovado pela 

prefeitura desta cidade, que também pode ser observada no quadro II coluna 20 da 

NBR 12.721. Já para área real esta sendo considerado a área do quadro II, coluna 

37 da NBR 12.721, em que se considerou a soma das colunas 20, 21, 25 e 26, que 

são respectivamente área construída considerada pela prefeitura, área descoberta e 

vaga de garagem, área proporcional do hall de acesso ao pavimento e por fim a 

razão da área comum do estacionamento mais o térreo e a casa de máquinas, 

proporcionalmente pelo número de apartamentos, conforme descrito nas 

observações do quadro II.  

D) Pavimento cobertura: Possui um apartamento de 03 (três) quartos sendo 02 

(dois) suítes, conforme detalhe especificado na PL 04/05 do projeto arquitetônico em 

um bloco independente com área total de 147,34 m2 (cento e quarenta e sete metros 

quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados). No entanto, no quadro I, coluna 

17, da NBR 12.721 apresenta com área do pavimento de cobertura o valor de 

350,16 m2 (trezentos e cinqüenta metros quadrados e dezesseis decímetros 

quadrados), devido os 202,82 m2 (duzentos e dois metros quadrados e oitenta e 

dois decímetros quadrados) de área descoberta privativa presente neste pavimento 

que a prefeitura não considera. 

E) Uso comum: 

E. 1) Pavimentos subsolo, térreo, tipos e cobertura: 01 (um) hall/circulação, 02 

(duas) caixas de elevador, 1 (uma) caixa de escada com 01 (uma) antecâmara, 02 

(dois) dutos de ventilação, e acesso as vagas de garagem. Sendo estas áreas já 

somadas nos itens A, B, C e D. 
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E. 2) Hall, Portaria e banheiro: 01 (um) hall na entrada do edifício, 01 (uma) 

portaria situada no final do hall de entrada do térreo e 02 (dois) banheiros anexos a 

área de lazer. Sendo esta área já somada no item B. 

E. 3) Pavimento caixa d´ água, barrilete, casa de bombas e casa de máquinas: 

01 (uma) caixa d´ água, 01 (um) barrilete, 01 (uma) casa de bombas, 01 (uma) casa 

de máquinas e 01 (uma) caixa de escada, sendo a área total construída de 36,60 m2 

(trinta e seis metros quadrados e sessenta decímetros quadrados). 

E. 4) Área de lazer: Localizada no pavimento térreo, sendo 02 (dois) jardins, 01 

(um) playground, 01 (uma) sala de musculação, 01 (um) salão de jogos, 01 (um) 

salão de festas, 01 (um) espaço gourmet, 02 (dois) banheiros, 01 (uma) circulação, 

01 (uma) sauna, 01 (uma) cozinha/churrasqueira com 01 (um) bar e 01 (um) bar 

molhado, 01 (uma) piscina, 01 (uma) piscina infantil e 01 (um) deck, sendo esta área 

já somada no item B. 

F. Uso privativo 

F. 1) Apartamentos 2 (dois quartos) – são constituídos de 01 (uma) varanda, 01 

(uma) sacada, 01 (uma) sala de estar/jantar, 02 (dois) quartos, 01 (uma) circulação, 

01 (um) banheiro suíte, 01 (um) banheiro social, 01 (uma) cozinha americana, e área 

de serviço. Sendo a área construída na coluna 4 com área de 70,53 m2 (setenta 

metros quadrados e cinqüenta e três decímetros quadrados). 

F. 2) Apartamento 3 (três quartos) – são constituídos de 01 (uma) varanda, 01 

(uma) sacada, 01 (uma) sala de estar/jantar, 03 (três) quartos, 01 (uma) circulação, 

01 (um) banheiro suíte, 01 (um) banheiro social, 01 (uma) cozinha americana, e área 

de serviço. Sendo a área construída na coluna 3 com área de 83,80 m2 (oitenta e 

três metros quadrados e oitenta decímetros quadrados); a área construída na coluna 

2 com área de 78,40 m2 (setenta e oito metros quadrados e quarenta decímetros 

quadrados); a área construída na coluna 1 com área de 84,15 m2 (oitenta e quatro 

metros quadrados e quinze decímetros quadrados), por unidade. 

F. 3) Apartamento cobertura - é constituído de 01 (uma) área descoberta, 01 (uma) 

piscina, 01 (uma) sala de estar/jantar, 03 (três) quartos, 01 (um) closet, 01 (uma) 

circulação, 02 (dois) banheiros suíte, 01 (um) banheiro social, 01 (um) depósito, 01 
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(uma) cozinha americana, e área de serviço. Sendo a área construída de 119,53 m2 

(cento e dezenove metros quadrados e cinqüenta e três decímetros quadrados), 

mais uma área descoberta de 202,82 m2 (duzentos e dois metros quadrados e 

oitenta e dois decímetros quadrados), que contem (01) uma piscina.  

F.4) Vagas de garagem - é constituída com dimensões de 2,30m (dois metros e 

trinta centímetros) x 4,50m (quatro metros e cinqüenta centímetros) com área de 

10,35 m2 (dez metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados).   

 

 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

a) CRED AGIL CONSTRUTORA LTDA ME 

b) CRED AGIL CONSTRUTORA LTDA ME 

c) Rua Atílio Vivácqua, 155 – Centro – Presidente Kennedy – ES / 

menezes_a.o@hotmail.com / (28) 8816-8815 

d) Inscrição Estadual: 082 798 61-3 / CNPJ: 09.685.449/0001-05 

 

1.3 INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

a) Ed. Bela Vista  

b) Rua Lucínia Braga Machado nº 86-92, Bairro: Ferroviários – Cachoeiro de 

Itapemirim - ES 

 c) Inscrição Imobiliária: 2021961 

 d) Registro atualizado do imóvel: matriculas 2.945 do Livro 02, junto ao 

Cartório da 2ª Zona de Registro de Imóveis desta comarca de Cachoeiro de 

Itapemirim, ES. 

 e) Área total do terreno: 660m2 

 f) Cópia do espelho da consulta prévia emitida pela prefeitura Municipal de 

Cachoeiro de Itapemirim: Segue no anexo 1. 

 g) Objetivo do empreendimento: Proporcionar a comunidade de Cachoeiro de 

Itapemirim moradias de alto padrão, onde seus moradores poderão desfrutar não 
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somente de um apartamento bem acabado com boa ventilação e localização, 

mas também de uma ampla área de lazer com piscina, piscina infantil, salão de 

festas, área de fitness, espaço gourmet, churrasqueira, sauna e salão de jogos. 

 h) Planta de situação e localização do empreendimento: Segue no anexo 2. 

 i) Valor de mercado do terreno: R$ 300.000,00 

j) Nada consta do imóvel: anexo 3 

 

1.4 – DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

a) Área de construção: 5.429,17m2 (cinco mil quatrocentos e vinte nove 

metros quadros e dezessete decímetros quadrados) 

 b) Área computável: 2.971,45m2 (dois mil novecentos e setenta e um metros 

quadros e quarenta e cinco decímetros quadrados) 

 c) Coeficiente de aproveitamento: 4,5 

 d) Número de unidades previstas, caracterizando seu uso: 37 unidades 

residências. 

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

embarque e desembarque: 61 vagas de garagem podendo ser todas utilizadas 

para carga e descarga e embarque e desembarque. 

 f) Número de pavimentos com descrição do uso e compartimentos:  

Edifício Bela Vista 

PAVIMENTO SUBSOLO 3 

GARAGEM 

PAVIMENTO SUBSOLO 2 

GARAGEM 

PAVIMENTO SUBSOLO 1 

GARAGEM 

PAVIMENTO TÉRREO 

LAZER 

2º PAVIMENTO 

101 a 104 

3º PAVIMENTO 
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201 a 204 

4º PAVIMENTO 

301 a 304 

5º PAVIMENTO 

401 a 404 

6º PAVIMENTO 

501 a 504 

7º PAVIMENTO 

601 a 604 

8º PAVIMENTO 

701 a 704 

9º PAVIMENTO 

801 a 804 

10º PAVIMENTO 

901 a 904 

11º PAVIMENTO 

1001 COBERTURA 

  

g) Corte esquemático do empreendimento: Segue no anexo 4. 

 h) Previsão de dias e horários de funcionamento, quando não residencial: Uso 

estritamente residencial. 

 i) Estimativa da população fixa e flutuante que irá utilizar o empreendimento: 

Este capítulo mensura e caracteriza a futura população moradora e usuária, para 

servir de parâmetro para a avaliação dos possíveis impactos no ambiente urbano em 

função do adensamento populacional, sobretudo os relativos aos equipamentos 

comunitários e infraestrutura. 

De acordo com o Censo de 2010 do IBGE, em Cachoeiro de Itapemirim, foram 

recenseados 189.878 habitantes, 58.399 domicílios, entre particulares ocupados e 

coletivos, o que representa uma média de 3,04 habitantes por domicílio. No bairro 

Abelardo Machado, o número de domicílios é de 973, com 3.104 habitantes, 

perfazendo uma média de 3,19 habitantes por domicílio. 
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População Total e Distribuição Populacional por Gênero e Faixa Etária nos Bairros de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES 

 

Bairros 

 

População Total 

População por Gênero População por Faixa Etária 

Homens Mulheres 0 a 4 5 a 14 15 a 64 +de 65 

Abelardo Machado 3.104 1.500 1.604 238 494 2.212 160 

Aeroporto 3.790 1.887 1.903 241 606 2.698 245 

Ag. Simonato 3.345 1.662 1.683 215 520 2.454 156 

Alto Amarelo 2.693 1.327 1.366 178 388 1.921 206 

Alto Independência 1.112 555 557 76 201 778 57 

Alto Monte Cristo 1.776 882 894 108 261 1.318 89 

Tabela1 – IBGE (Fonte: Censo IBGE 2010) 

 

Consideramos para efeito da estimativa de adensamento populacional, a média do 

município, de 3,19 hab./dom. para o empreendimento. 

Sendo assim, a construção de 37 unidades habitacionais do Conjunto Residencial, 

proporcionará o acréscimo de 118 habitantes. 

Há uma previsão de adensamento populacional indireto, através da utilização de 15 

funcionários pelo condomínio para serviços de manutenção e segurança, sendo 70% 

do sexo masculino e 30% do sexo feminino. 

Para a estimativa de empregados domésticos diários, foi considerada a média de  

utilização destes serviços de uma vez por semana para 20% e duas vezes por mês 

de 40% das 37 unidades do conjunto residencial, no qual resultou em 15 

empregados domésticos diários, respectivamente. O adensamento promovido pelos 

empregados domésticos diários não será considerado para efeito de impacto em 

equipamentos por esse regime de trabalho não configurar relação fixa com o 

entorno, devendo ser atendida a demanda próximo aos locais de moradia destes. 

Devido ao tamanho das unidades habitacionais e o nível socioeconômico da futura 

população moradora foi considerada a previsão de utilização de empregados 

domésticos mensalistas num total de 20. 

Para efeito de avaliação do impacto a ser gerado será utilizado apenas os dados 

relativos à população mensalistas, e na infraestrutura, todo o adensamento gerado. 
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Condomínio Residencial 

Direto 118 Habitantes 

Indireto 15 Funcionários Mensalistas 

20 Emp. Domésticos Diaristas 

Tabela 2 – adensamento populacional diário gerado pelo empreendimento. 

 

Considera-se o total de 200 pessoas como população total, incluindo funcionários do 

condomínio e a população flutuante (usuários). 

Desta maneira, pode-se concluir que o empreendimento não irá promover um 

adensamento populacional significativo em relação ao uso anterior do imóvel, uma 

vez que o bairro em questão possui uma população razoável já consolidada. 

Visando subsidiar o dimensionamento dos impactos na rede de equipamentos e 

serviços públicos, tendo em vista que a demanda diária de acordo com a faixa de 

renda e o veículo de permanência, detalhamos a caracterização da população futura 

do empreendimento. 

Segundo os dados do IBGE, 30,2% dos chefes de família de Cachoeiro de 

Itapemirim possuem faixa de renda familiar a ser atendida por equipamentos 

comunitários, isto é, de 0 a 10 s.m, sendo assim distribuídos 25,4% de 0 a 3 s.m., 

2,9% de 3 a 5 s.m., 1,9% de 5 a 10 s.m. No entanto, o público alvo são famílias com 

renda superior a 10 (dez) salários mínimo. Sendo assim, o público alvo será de 

profissionais da área de saúde (médicos), profissionais do judiciário (juízes, 

promotores, advogados) etc. 

Para estimativa da demanda para equipamentos comunitários será necessária a 

caracterização por faixa de renda do adensamento populacional direto, sendo 

adotada a proporção existente no município. 

O condomínio residencial é destinado a 100% de famílias de faixa de renda acima 

de 10 salários mínimo. 

Conforme os dados do Censo de 2010 30,5% da população residente no município 

de Cachoeiro de Itapemirim possui menos de 19 anos e, portanto, em faixa etária de 

atendimento escolar, sendo: 6,5% de 0 a 4 anos; 7,1% de 5 a 9 anos; 8,2% de 10 a 

14 anos; e 8,5% de 15 a 19 anos. 

 
0 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos > 19 anos Total 

12433 6,5% 13649 7,1% 15739 8,2% 16212 8,5% 58033 30,5% 189878 100% 

Tabela 3 – população residente no município por faixa etária – Fonte: Censo 2010 – IBGE 
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Seguindo a mesma distribuição do percentual por faixa etária da população 

residente no município para a população futura do empreendimento, obtemos os 

dados da tabela a seguir: 

 

0 a 3 

anos 

5 a 9 

anos 

10 a 14 

anos 

15 a 19 

anos 

>de 19 anos Total 

08 6,5% 08 7,1% 10 8,2% 10 8,5% 36 30,5% 118 100% 

Tabela 4 – população direta futura no empreendimento por faixa etária 

 

 j) Volumetria: Para avaliar os aspectos relativos à insolação e sombreamento, 

a melhor situação é a simulação da radiação solar sobre a volumetria do edifício 

projetado, caracterizando a geometria da insolação, a qual esta condicionada à 

latitude, hora e época do ano. Isto se dá em função do movimento aparente do Sol, 

ou seja, da sensação de movimento do Sol ao redor da Terra, que é diferente em 

cada latitude, e decorre dos movimentos de translação, rotação e da inclinação do 

eixo do planeta em relação ao plano da elíptica. Para o local aplica-se a latitude local 

20º 50’ S (Trópico de Capricórnio) que caracteriza as localidades situadas nos 

trópicos e é bem próxima da situação real. Isso permite representar uma 

peculiaridade que é a do Sol estar solstício no verão a pino, ou seja, a 90º, o que 

representa sua altura máxima (22 de dezembro). Por outro lado, no solstício de 

inverno (21 de junho) esse valor atinge seu mínimo anual. A insolação média ocorre 

nos equinócios de outono ou primavera, cujos valores de radiação solar são 

equivalentes (22 de março/23 de setembro) e caracterizam a passagem do Sol pelo 

Equador, o que resulta na duração do dia igual a da noite. Assim, para avaliar o 

impacto do empreendimento quanto à insolação e sombreamento na vizinhança 

imediata, deve-se verificar o comportamento da distribuição da insolação e 

sombreamento sem a presença do edifício projetado, para posteriormente compará-

la com a situação futura. 

A diferença de pressões exercidas pelo ar sobre o edifício pode ser causada pelo 

vento ou pela diferença de densidade do ar interno e externo da edificação, sendo 

normal ocorrência das duas simultaneamente, o que corresponde ação de dois 

mecanismos distintos para explicação da ventilação natural. O primeiro, denominado 
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ação dos ventos é caracterizado pela movimentação do ar, acionada pela força dos 

ventos. O segundo ocorre do efeito da densidade do ar ocasionado pela diferença 

de temperatura (sendo o interior do edifício mais quente que o ambiente externo), o 

chamado efeito chaminé. 

Como este estudo visa avaliar os impactos na vizinhança do empreendimento e não 

a condição de circulação dos ventos nos ambientes internos, o foco será no 

diagnostico da situação nos aspectos relativos à ação dos ventos. Nesta condição, o 

vento pode ser considerado como o movimento de ar que se desloca paralelamente 

ao solo de forma lamelar, que ao encontrar um obstáculo, (no caso edifícios) sofre 

um desvio de seus filetes e, ao ultrapassar o obstáculo tende retomar seu regime 

original. 

 

1.5 – IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA 

ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA SIMPLIFICADO: 

 a) Descrição da equipe técnica: 1. João Enéias de Moraes Filho 

b) Coordenador Geral da Equipe técnica: João Enéias de Moraes Filho 

c) Endereço, telefone, fax e endereço eletrônico:  

d) Registro de todos os componentes da equipe técnica do órgão fiscalizador 

da profissão: 1. CAU: 34263-7 

e) Anotação de responsabilidade técnica de todos os componentes da equipe 

técnica: 1. RRT: 883152 
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2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO (AID): 

O diagnóstico ambiental da região na qual se encontra o empreendimento tem o 

objetivo de identificar e descrever as interações entre os diversos componentes dos 

meios físico, biótico e antrópico, dentro de uma perspectiva que identifique a 

dinâmica dos processos em curso. 

Para melhor avaliação dos impactos de vizinhança a região de influência do 

empreendimento foi dividida em áreas diretamente afetada – ADA, área de 

vizinhança imediata – AVI e área de vizinhança mediata – AVM. As terminologias 

propostas serão mais utilizadas para definir os limites geográficos dos impactos 

identificados, mas auxiliam na melhor caracterização da região. 

A ADA – Área Diretamente Afetada corresponde ao imóvel objeto do 

empreendimento, ou seja, respeita os limites da propriedade na qual o edifício será 

construído e as atividades serão exercidas. A utilização desta área como um dos 

limites é importante para caracterizar os direitos e deveres do empreendedor quanto 

à propriedade imobiliária, bem como na avaliação do grau de gerenciamento próprio 

das medidas a serem tomadas. Entende-se por população afetada os moradores 

das residencias e usuários da região localizada no mínimo a 200 metros de raio 

contados a partir dos limites do empreendimento, conforme orientação do termo de 

referencia (TR) fornecido pela SEMDURB; 
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Figura 01 – Áreas diretamente afetada 
 

A AVI – Área de Vizinhança Imediata corresponde aos imediatamente lindeiros ao 

empreendimento, bem como o sistema viário, lotes ou áreas de uso público 

imediatamente à frente do imóvel e alguns outros lotes que compõem a quadra na 

qual está inserido. Desta forma foi delimitada por um raio de 500m do centro do 

imóvel. Este limite se justifica, pois corresponde a região que deve ser 

imediatamente afetada e que sofrerá os maiores níveis de impacto decorrentes da 

obra e da operação do empreendimento. 

A AVM – Área de Vizinhança Mediata foi delimitado por um raio de 1000m ao redor 

dos limites da propriedade do empreendimento. 
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Figura 02 – Áreas da Vizinhança 

Os lotes da vizinhança do empreendimento tem origem no parcelamento do solo dos 

loteamentos do Bairro Abelardo Machado. 

O mapeamento a seguir demonstra as principais atividades exercidas nas 

imediações do empreendimento com o uso e ocupação do entorno. 

Figura 03 – Uso e ocupação do entorno 
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01 – EEEFM Prof. “Getúlio Vargas” (Polivalente) 

02 – EEEFM Prof. “Inah Werneck” 

03 – Centro Esportivo Geraldo Araújo 

04 – Igreja Cristã Maranata 

05 – Reservatório de água da FOZ DO BRASIL 

06 – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim 

07 – EEEFM Anacleto Ramos 

08 – EEEFM Newton Braga 

09 – SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim 

10 – Igreja Católica 

11 – Posto de Combustível 

12 – Supermercado Folha Verde 

Figura 04 – Uso e Ocupação do solo 

13 – Concessionária Foz do Brasil 
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14 – Rotatória da Ilha da Luz 

15 – Auto Posto Brasil 

16 – Pavilhão da Ilha da Luz 

17 – PCH da Foz do Brasil 

18 – Auto Posto Cachoeiro 

19 – Auto Mecânica Fraga 

20 – Igreja Cristã Maranata 

 

Figura 05 – Uso e Ocupação do solo 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: 

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

empreendimento:  

Planejamento: Análise de mercado, viabilidade econômica e elaboração de projetos; 

Implantação: Protocolo junto a Prefeitura, corpo de Bombeiro, meio ambiente, 

companhia elétrica e água, solicitando a análise e aprovação do projeto; 

Operação: Etapas da edificação como terraplanagem, fundação, execução da 

estrutura, vedações e acabamentos; 

Desativação do empreendimento: Não intenção em desativar o mesmo. 

 

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

médio e longo prazo: Não há intenção de expandir o empreendimento além do 

proposto. 

 c) Tecnologias de construção: Construção convencional com fundação tipo 

estaca raiz, lajes nervuradas e concreto armado. 

 d) Gestão do empreendimento: O empreendimento será gerido de acordo 

com as normas da ABNT, sob acompanhamento técnico do Engenheiro Athayde 

José Trentin Pinto, e acompanhamento financeiro do empresário André Oliveira 

Menezes. 

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

empreendimento: A função será executada por uma empresa terceirizada, e todas 

as demais etapas por profissionais residentes no município a serem contratados 

durante a execução do empreendimento. 

 f) Logística de transporte nas diversas etapas de implantação do 

empreendimento: Mobilização através de veiculo de passeio, até os órgão 

pertinentes. 

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

Para execução das atividades de construção serão utilizados os acessos existentes. 

A acessibilidade ao local é fácil, por estar em área dotada de toda infraestrutura 

urbana e é realizado por vias asfaltadas. 

Quando os serviços para construção interferirem eventualmente no tráfego de 

pedestre ou veículos, haverá colocação de barreiras com sinalização de desvio, que 



21 

 

serão removidos após termino dos serviços. Serão instalados ainda protetores para 

os pedestres, como forma de prevenção de acidentes. 

O principal acesso é pela Rua Brahim Depes, importante via de acesso para o bairro 

Abelardo Machado e bairro Aquidaban e para a mobilidade do bairro. 

No entorno há diversas linhas de ônibus cujos itinerários ligam o centro da cidade 

aos bairros do Município 

A Viação Flecha Branca é a empresa responsável pelo sistema de ônibus que 

atende os bairros do município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Portanto, não haverá dificuldades para o fornecimento de materiais e serviços uma 

vez que o local esta inserido numa região de fácil acesso e dotado de infraestrutura 

urbana. 

O transporte de operários para obra e demais funcionários do condomínio, e do que 

se instalará no local, poderá ser realizado pelos serviços públicos regulares de 

ônibus. 

Figura 6 – Via de acesso pela Ilha da Luz (Fonte: Google Earth) 
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Figura 07 – Via de acesso partindo do Centro. (Fonte: Google Earth) 

 

 h) Logística de funcionamento do empreendimento: A logística de transporte 

ocorrerá sob responsabilidade dos fornecedores. 

 i) Alternativas locacionais: Rua Lucínia Braga Machado nº 86-92, Bairro 

Ferroviários, Cachoeiro de Itapemirim – ES. 

 

3.1 – INFORMAÇÕES GERAIS 

 O porte do empreendimento pode ser considerado médio. A atividade a ser 

realizada após conclusão do empreendimento destina-se a habitação residencial de 

alto padrão com esporte e lazer destinado aos condôminos e seus convidados. O 

público alvo são médicos e empresários com renda superior a 10 (dez) salários 

mínimo, e de faixa etária dos 30 a 60 anos que atuem profissionalmente em todo sul 

capixaba, e buscam residir em um município bem estruturado com boas escolas, 

centro universitários, hospitais e lazer. 

 

3.2 – JUSTIFICATIVA 

 A importância socioeconômica se dá pelo fato do empreendimento gerar 

emprego e renda para população local além da arrecadação de impostos para o 

município. 



23 

 

Com a implantação do empreendimento ocorrerá valorização imobiliária do local, 

sem impactos ao meio ambiente. Esta iniciativa privada possui compatibilidade com 

o fato da eminente crescimento da região sul capixaba considerando os grandes 

empreendimentos voltados para o mercado petrolífero e metalúrgico a serem 

instalados na região. 
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4. ESTUDOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DE INFLUENCIA DO 

EMPREENDIMENTO 

 

4.1 DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

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

conflitos entre pedestres e veículos: O empreendimento será executado em um 

bairro residencial sem grande movimentação de pedestres e veículos, inexistindo 

pontos críticos entre pedestres e veículos. Ressalta-se também que será executada 

a calçada cidadã e rampa de acesso aos deficientes físicos, no intuito de facilitar a 

mobilização destes e também dos deficientes visuais. 

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

potencial impacto: Não há potencial impacto. 

 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: O nível social da população local é de 

classe média, inexistindo potenciais impactos ambientais. Após a conclusão do 

empreendimento, poderá proporcionar um crescimento de renda aos comerciantes 

locais, gerando mais impostos para o município, sem impactos culturais. 

 d) Pesquisas junto a população da área de influência direta, população fixa e 

flutuante, procurando identificar as características do local e aspectos 

sócio/culturais: Após pesquisa verificou-se que a vizinhança é predominantemente 

evangélica, e a renda das famílias são oriundas de prestação de serviços, transporte 

de cargas, política entre outros. 

 

4.2 – DA VIVENCIA E APROPRIAÇÕES NOS ESPAÇOS 

 

a) Avaliar a circulação de pedestres: Pouca circulação de pedestres, 

crescendo um pouco este volume nos horários de entrada e saída escolar. 

b) Pontos de concentrações de pedestres: EEEFM Presidente Getúlio Vargas 

(Polivalente do Aquidaban), Bar Mancha Negra, Supermercado Folha 

Verde e Hospital Evangélico. 

c) Presença de comercio informal: Não há. 

d) Linhas de interesse de desenvolvimento: Não há. 
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e) Equipamentos geradores de circulação de pedestres: Citados no item b do 

tópico 4.2 acima. 

f) Manifestações culturais: Não há. 

g) Atividades econômicas desenvolvidas nos espaços públicos: não há. 

4.3 – LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Figura 08 – Principais vias de acesso a Cachoeiro de Itapemirim e a Bacia Hidrográfica do Rio 

Itapemirim. 

O empreendimento esta contido na Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim. 

Como se trata de uma bacia hidrográfica integrada à época do inicio do processo de 

urbanização e industrialização da região, até bem pouco tempo recebia o 

escoamento de esgotos sanitários. No entanto, com a concessão dos serviços de 

água e saneamento básico para a empresa FOZ DO BRASIL, todo o esgoto é 

canalizado e conduzido até a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), situada no 

bairro Coronel Borges. 

No aspecto qualitativo, os cursos d'água apresentam má qualidade e estão 

submetidos, seja em maior ou menor grau, aos efeitos da ocupação e usos diversos 

do solo e da poluição ambiental. As águas superficiais estão classificadas, conforme 
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O CONAMA, em Classe 4, que são destinadas a conformação paisagística, entre 

outras, e não admite sua utilização para abastecimento público.  

Destacamos que a região sofreu intenso processo de urbanização que 

transformaram fortemente às condições naturais. Não há portanto, nenhum curso 

d’água nas proximidades do empreendimento. 
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5. DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE NA AID DO EMPREENDIMENTO 

5.1 SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE NA ÁREA DE INFLUENCIA DIRETA DO 

EMPREENDIMENTO 

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

terreno, compreendendo a marcação dos pontos de parada de transporte coletivo e 

ponto de taxi, localização de áreas de estacionamento, marcação dos acessos de 

veículos, localização das áreas de estacionamento, marcação dos acessos de 

veículos, localização das áreas de carga e descarga de mercadorias e valores, 

marcação da licalização dos telefones públicos, hidrantes, caixa eletrônico de 

bancos, bancas de revista, arborização pública, manejamento de tráfego, sinalização 

e outros:  

 
Figura 09 – Caracterização física e operacional das vias de acesso. 

O mapa acima destaca os logradouros que compõe a via de acesso ao 

empreendimento a partir do centro da cidade, sendo eles a Rua 25 de Março, a 

ponte municipal Fernando de Abreu, a avenida Monte Castelo, a Linha vermelha, a 

Rua Alziro Viana e a Rua Lucínia Braga Machado, onde se encontra o 

empreendimento. 
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Trata-se de vias com pavimentação asfáltica com tráfego de veículos intenso, tendo 

em toda sua extensão passeios públicos irregulares. Apenas parte da Avenida 

Monte Castelo, próximo ao Colégio “Cristo Rei”, possui áreas de estacionamento. 

Nos demais logradouros, em toda sua extensão, não é permitido o estacionamento, 

com exceção na Rua Lucínia Braga machado, onde não há restrição ao 

estacionamento. 

Partindo do centro da cidade até a Rua Lucínia Braga Machado, existem 07 (sete) 

paradas de transporte coletivo, sendo o 1º localizado no início da Rua 25 de Março; 

o 2º no início da Avenida Monte Castelo, junto ao portão do Colégio Cristo Rei; o 3º 

em frente ao Fórum “Horta de Araújo”, na Linha Vermelha; o 4º próximo ao Tiro de 

Guerra”, na linha Vermelha; o 5º próximo ao DETRAN, ainda na Linha Vermelha; o 

6º na Rua Alziro Viana e o 7º ainda na Rua Alziro Viana, próximo ao Bar Mancha 

Negra. Não existem pontos de táxi em todo o percurso. Não existem marcações 

específicas para carga e descarga de mercadorias e valores. Existe 01 telefone 

público próximo ao Bar Mancha Negra. Nas proximidades do empreendimento não 

existem  hidrantes, caixas eletrônicos de bancos nem bancas de revistas. Na 

extensão da via de acesso existem alguns indivíduos arbóreos esporádicos. O 

tráfego de veículo flui normalmente na região, não sendo verificado nenhum 

estrangulamento que possa dificultar a passagem dos veículos. A sinalização das 

vias é precária, possuindo em alguns pontos faixas de pedestres apenas. 
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Figura 10 – Caracterização física e operacional das vias de acesso. 

 

O mapa acima destaca os logradouros que compõe a via de acesso ao 

empreendimento a partir da Ilha da Luz, sendo eles a ponte da Ilha da Luz, a Praça 

Gastão Pim, a Avenida Carly Levi Ramos, a Avenida Bolívar de Abreu e a Rua 

Lucínia Braga Machado, onde se encontra o empreendimento. 

Trata-se de vias com pavimentação asfáltica com tráfego de veículos intenso, tendo 

em toda sua extensão passeios públicos irregulares. Em toda extensão das vias, 

não é permitido o estacionamento, com exceção na Rua Lucínia Braga machado, 

onde não há restrição quanto ao estacionamento. 

Partindo da Ilha da Luz até a Rua Lucínia Braga Machado, existem 04 (quatro) 

paradas de transporte coletivo, sendo o 1º localizado entre as pontes da Ilha da Luz; 

o 2º na saída da Praça Gastão Pim, ao lado do Auto Posto Brasil; o 3º próximo à 

subida do Hospital do Aquidaban e o 4º próximo ao Bar Mancha Negra. Não existem 

pontos de táxi em todo o percurso. Não existem marcações específicas para carga e 

descarga de mercadorias e valores. 
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b) Análise da capacidade viária e determinação do Nível de Serviço atual:  

Com as características do empreendimento e da área  no entorno é possível 

definir a área de influência através da análise da configuração do sistema viário que 

será usado para acessar o empreendimento, compreendendo todas as vias que 

serão afetadas de forma relevante pelo tráfego gerado. A abrangência da área de 

estudo depende das características do sistema  viário da região e das dimensões e 

atividades relacionadas ao pólo gerador de tráfego. Grandes desenvolvimentos 

propostos em áreas congestionadas e de difícil acessibilidade causam impactos em 

uma região maior e conseqüentemente a sua área de influência também é maior. 

Para a definição do fluxo existente nas vias, número de faixas de rolamentos, 

localização dos semáforos e demais características do sistema viário da área de 

influência são feitos levantamentos de campo e medições de tráfego.  

Segundo recomendação do  Institute of Transportation Engineers (ITE), 

organização norte americana que congrega os engenheiros de transporte, a área de 

influência direta do empreendimento para a avaliação dos impactos de tráfego 

corresponde à região abrangida pelas vias onde o incremento do tráfego gerado 

pelo empreendimento é superior a 100 veículos por hora no sentindo mais carregado 

do sistema viário.  A área de influência direta para efeitos de impacto de tráfego não 

deve ser confundida com a área de contribuição de viagens que corresponde à 

região onde são produzidas as viagens atraídas pelo empreendimento e é muito 

maior.  

A definição do tráfego gerado corresponde à estimativa do acréscimo de 

viagens ao fluxo de veículos do sistema viário do entorno do empreendimento. Para 

isso, é aplicado o modelo de 4 etapas usado em planejamento de transportes: 

geração, divisão modal, distribuição e alocação das novas viagens.  

Os pólos geradores de tráfego podem ser classificados como produtores ou 

atratores de viagens, dependendo do uso a que se destinam. Por exemplo, os 

domicílios são considerados como local de produção de viagens enquanto que os 

locais de trabalho, estudo, lazer, compras e saúde são locais que atraem viagens, 

seja qual for o modal de transporte. O conceito de atração e produção é diferente de 

origem e destino. Assim, tanto a viagem matinal da residência ao local de trabalho 

quanto a viagem vespertina do local de trabalho para a residência são consideradas 

como produzidas na residência e atraídas pelo trabalho. As únicas exceções são as 
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viagens em que nem a origem nem o destino são a residência. Nesses casos o local 

de produção é a origem da viagem e o destino é o local de atração, 

independentemente do propósito das viagens.  

A geração de viagens é geralmente realizada com  o uso de modelos de 

regressão que relacionam o número de viagens geradas por um empreendimento 

com uma ou mais variáveis cuja estimativa seja de fácil obtenção. Os modelos de 

produção são normalmente oriundos de Pesquisas de Origem e Destino através de 

Entrevistas Domiciliares (EDOM), enquanto que modelos de atração são obtidos de 

levantamentos de campo.   

Com o número de viagens geradas, são definidas quantas viagens serão 

realizadas por cada modalidade de transporte (automóvel, transporte coletivo, a pé, 

etc.). Normalmente somente interessam as viagens realizadas por automóvel, uma 

vez que elas são as que geram a grande maioria dos impactos de tráfego.  

As viagens de automóvel atraídas pelo empreendimento são de três tipos: 

Primárias, que são as viagens que não existiam ou tinham destino em outra  região 

da cidade e cujo objetivo é o acesso ao empreendimento; Desviadas, as viagens 

que já ocorriam, mas que tiveram uma alteração de rota para ter acesso ao 

empreendimento, e; Não desviadas (ou de Passagem), as viagens que já ocorriam e 

que não necessitam de nenhuma alteração de rota para acesso ao empreendimento.  

As viagens primárias contribuem tanto para o carregamento das vias quanto 

para o congestionamento nos pontos de acesso. As viagens não desviadas não 

afetam o carregamento da rede, uma vez que esse tráfego já está nas vias, não 

devendo ser adicionado ao tráfego de passagem nas vias adjacentes, e sim aos 

movimentos de conversão para entrada e saída do empreendimento. As viagens 

desviadas podem ou não causar impacto dependendo das condições locais das 

vias.   

A determinação dos percentuais de cada tipo de viagem é uma tarefa 

complexa, uma vez que eles são uma função tanto do tipo de uso do solo e da 

localização do projeto, quanto do volume e composição do fluxo que se desloca no 

seu entorno. Postos de gasolina e lojas de conveniência, por exemplo, possuem 

uma grande quantidade de viagens não desviadas e desviadas, enquanto cinemas, 

casas de espetáculos e centros esportivos têm uma ampla predominância  de 
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viagens primárias. No entanto, no caso de empreendimentos residenciais 100% das 

viagens são primárias.  

A etapa de distribuição consiste na determinação dos locais da cidade de 

onde se originam as viagens com destino ao empreendimento. Nessa etapa 

geralmente são usados modelos específicos para cada tipo de uso do 

empreendimento. Esses modelos dividem a cidade em zonas e relacionam o número 

de viagens gerado por cada zona com a distância ou o tempo de deslocamento 

entre essa zona e o empreendimento. Finalmente, a etapa de alocação consiste em 

definir o itinerário que será usado pelas viagens atraídas para entrar e sair do 

empreendimento. Essa etapa define o carregamento adicional em cada link de via 

no entorno do empreendimento que somado ao carregamento existente no ano de 

implantação do loteamento caracteriza a situação futura com o empreendimento. 

Para estimar o tráfego futuro sem o empreendimento, são utilizadas taxas de 

crescimento para o tráfego atual. A situação futura com projeto é a soma da situação 

sem projeto com a situação com projeto. Com os dois cenários de análise, situação 

futura sem projeto e com projeto, é feita uma comparação dos níveis de serviço do 

sistema viário e estabelecidos os impactos. 

As interseções foram avaliadas utilizando o método Intersection Capacity 

Utilization (ICU) 2003, que é baseado na capacidade de tráfego utilizada da 

interseção;  

O ICU (Intesection Capacity Utilization ou Capacidade Utilizada da Interseção) 

é um índice que foi inicialmente proposto em 1974 no paper "Employing Intersection 

Capacity  Utilization Values to Estimate Overall Level of Service" (Empregando os 

valores da Capacidade Utilizada da Interseção para estimar o Nível de Serviço 

Geral) de autoria de Robert Crommelin. O método permite avaliar qual o percentual 

da capacidade de uma interseção que é utilizado para escoar um determinado 

volume de tráfego. Essa avaliação é feita comparando o tempo necessário para 

escoar o tráfego existente com o tráfego escoado pela interseção em condições de 

saturação tendo como referência um tempo de ciclo padronizado.  

O ICU foi proposto como uma alternativa ao método HCM que é comumente 

usado na avaliação de interseções. O HCM (Highway Capacity Manual – Manual de 

Capacidade de Rodovias) é um método desenvolvido pelo  Federal Highway 

Administration (FHWA) órgão do governo dos Estados Unidos. Ele classifica as 
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interseções semaforizadas em níveis de serviço definidos em termos do atraso na 

interseção, que é perceptível pelo motorista pelo desconforto e frustração, pelo 

aumento no consumo de combustível e pelo aumento do tempo de viagem. O atraso 

experimentado na interseção é composto por um conjunto de fatores que estão 

associados ao controlador, à geometria da interseção, ao tráfego e aos incidentes. O 

atraso total é a diferença entre o tempo de viagem experimentado e o tempo de 

viagem de referência, na ausência dos atrasos provocados pelo controlador, 

geometria da via, outros veículos e incidentes. Mais especificamente, o critério do 

nível de serviço para interseções semaforizadas é definido em termos do atraso 

médio por veículo em um período de análise que normalmente é de 15 minutos.  

O ICU2003 é a segunda revisão da metodologia de cálculo. A primeira revisão 

foi realizada no final da década de 1990 e incorporou as seguintes melhorias ao 

método original:   

• Utilização dos fluxos de saturação conforme definidos pelo HCM2000;  

• Incorporação de procedimentos para modelar conversões à esquerda 

permitidas e pistas compartilhadas para seguir em frente e dobrar a 

esquerda;  

• Consideração dos tempos mínimos de verde, tempos para pedestres e 

interferências de pedestres;  

• Melhoria na lógica do tratamento de conversões a direita, considerando 

conversões livres a direita e fazes sobrepostas para conversão a 

direita.  

Posteriormente, o ICU2003 acrescentou as seguintes modificações:  

• Utilização de volumes horários no lugar de volumes de 15 minutos;  

• Novo método para conversões à esquerda “permitidas”;  

• Novo método para avaliar interseções em “diamante”;  

• Nova planilha de cálculo para avaliar interseções urbanas isoladas.  

• Mudança nos limites percentuais entre os níveis de serviço. 

 

O Fluxograma 1 apresenta uma tradução dos níveis  de Serviço ICU2003 

conforme definidos no  Intersection Capacity Utilization, Evaluation 

Procedures for Intersections and Interchanges de autoria de David Husch e 

John Albeck publicado em 2003. 
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Fluxograma 1: Metodologia aplicada no estudo. 
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Tabela 5: Definição dos níveis de serviço baseados na capacidade (ICU2003). 

 
Tabela 5 - FONTE:  Intersection Capacity Utilization, Evaluation Procedures for Intersections and 

Interchanges. David Husch and John Albeck, 2003. Observação:Os tempos de ciclo na tabela 

assumem que a soma dos tempos mínimos de verde de todos os movimentos sejam inferiores a 70 

segundos. A duração do  período congestionado depende muito da fonte do tráfego e da 

disponibilidade de rotas alternativas. Se existem rotas alternativas os motoristas podem saber como 

evitar as interseções congestionadas durante a hora pico e reduzir o congestionamento.  

Embora o ICU possa ser usado para avaliar uma interseção não semaforizada, o 

nível de serviço obtido serve apenas como referência no caso da interseção vir a ser 

semaforizada.   
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Maiores informações sobre os procedimentos de cálculo do ICU podem ser obtidas 

no livro  Intersection Capacity Utilization 2003 de autoria de David Husch e John 

Albeck. 

Enquanto o HCM é baseado no atraso médio dos veículos, o ICU é baseado na 

capacidade utilizada da interseção. Por ser baseado em atrasos, o HCM é 

fortemente influenciado por parâmetros como a programação semafórica adotada e 

o fator de progressão dos pelotões. Ajustando cuidadosamente a programação 

semafórica e sob condições de progressão adequadas é possível reduzir 

significativamente os atrasos mesmo em interseções saturadas. O ICU por outro 

lado, leva em conta somente o volume de veículos, os movimentos permitidos e a 

geometria das aproximações. Com isso, os resultados obtidos independem da 

programação semafórica adotada e do fator de progressão dos pelotões.  

O método ICU foi desenvolvido de tal forma que um nível de serviço ICU aceitável 

(D ou superior) garanta que exista um plano de semafórico tal que:  

• Produza um nível de serviço HCM aceitável;  

• Todos os tempos de verde mínimos sejam atendidos;  

• Todos os movimentos tenham um grau de saturação aceitável;  

• Os volumes de todos os movimentos possam ser elevados por um percentual 

igual à reserva de capacidade da interseção sem que o limite de saturação da 

interseção seja atingido;  

Por outro lado, um nível de serviço HCM aceitável garante apenas que:  

• Os atrasos médios são menores ou iguais aos estimados para aquele LOS;  

• A maioria do tráfego tem graus de saturação (v/c) aceitáveis ou tempos de 

vermelho curtos.  

Outra vantagem apontada do ICU sobre o HCM está no efeito da variabilidade das 

medidas dos parâmetros usados no cálculo sobre os resultados. A Tabela 6 é uma 

reprodução da Tabela 9.2 do livro Intersection Capacity Utilization que aponta as 

incertezas de alguns desses parâmetros para valores típicos. 
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Tabela 6 - Níveis de incerteza típicos usados na avaliação da capacidade das 

interseções. 

 
Tabela 6 - FONTE: Intersection Capacity Utilization, Education Procedures for  Intersections and 

Interchanges. David Husch and John Albeck, 2003.  

Com o método HCM essas incertezas se traduzem, ao final dos cálculos, em uma 

incerteza de 30% para os valores dos atrasos de uma interseção quando a relação 

volume sobre capacidade é de 0,75. Na mesma situação, a incerteza sobre o valor 

do ICU é de apenas 11%. Quando a relação volume sobre capacidade se aproxima 

de 1,0 (como é o caso das interseções analisadas) a incerteza no valor dos atrasos 

pelo método HCM é da ordem de 55% e a incerteza sobre o valor do ICU 

permanece no mesmo valor. Outra causa dessa variabilidade se deve ao fato de que 

quando a interseção está próxima de sua capacidade pequenos ajustes nos tempos 

semafóricos possuem grande efeito sobre os atrasos. A  Tabela 7 apresenta uma 

comparação entre os dois métodos de análise. 

Tabela 7 - Comparação entre o método HCM e o método ICU 2003 

 
Tabela 7 - FONTE: Intersection Capacity Utilization, Education Procedures for Intersections and 

Interchanges. David Husch and John Albeck, 2003.  

Outras análises, além do estudo do sistema viário do entorno é realizada uma 

análise de micro-acessibilidade ao empreendimento. São verificados o layout e as  
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capacidades dos estacionamentos, a capacidade e segurança dos pontos de acesso 

de veículos e pedestres (incluindo usuários de transporte coletivo) e a capacidade e 

qualidade do sistema de transporte coletivo.  

Proposição de Medidas Mitigadoras e Compensatórias: 

A análise dos impactos observados torna possível a proposição de um conjunto de 

medidas com o objetivo de mitigar ou atenuar os problemas causados pela 

implantação do empreendimento. Para avaliação dos impactos, as condições do 

sistema viário com a implantação das medidas mitigadoras ou compensatórias são 

comparadas com as condições com e sem projeto. Nessa fase podem ser avaliadas 

várias alternativas até que sejam atingidos os resultados desejados. 

Foi demarcado 4 interseções no quarteirão do empreendimento, de acordo 

com o que se pode observar na Figura 11. Nesses pontos de interseção é onde 

ocorre  o maior tráfego de veículo e pessoas nas proximidades da AID. Nestas 4 

interseções analisadas atualmente possuem os maiores fluxos de veículos dentro da 

área de influencia do empreendimento e, por fazerem parte das rotas de acesso ao 

empreendimento, sofrerão os maiores efeitos do acréscimo de tráfego. 

Para determinar as condições atuais de circulação dos veículos de passeio 

nessas interseções foram realizados levantamentos de campo e contagens de 

veículos no dia 06 de janeiro de 2013 (terça feira) no horário compreendido entre as 

6h:30min e às 9h30min e entre às 17h30min e às 20h30min. Os intervalos de 

horários pesquisados foram determinados em função do fluxo de veículos no 

sistema viário e do uso e quantidade de viagens pelo quarteirão onde será 

executado o empreendimento (Ed. Bela Vista). 

Os fluxos de veículos foram agrupados em intervalos de 15min e classificados 

segundo as seguintes categorias: 

• Veículos leves: automóveis, utilitários pequenos, vans e caminhonetes; 

• Veículos médios: micro-ônibus, lotação e caminhão pequeno; 

• Veículos pesados: caminhões com mais de dois eixos e ônibus. 

 Essa classificação foi utilizada para converter os diferentes tipos de veículos 

em veículos equivalentes, estimando-se assim, o fluxo de interseções em Unidades 

de Veículos Padrão (UVP). A tabela 8 apresenta os fatores de conversão utilizados. 
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As motos e motocicletas não foram incluídas na pesquisa pois não causam impactos 

significativos na operação de interseções urbanas. 

 

Tabela 8 - Fatores de conversão para veículos equivalentes. 

 

Com base nas contagens foi possível identificar que a hora de pico da manhã ocorre 

entre as 7h30min às 8h30min como pode ser visualizado na figura 11 e o fluxo total 

de veículos em todas as interseções de análise. Os gráficos de 1 a 8 mostram os 

fluxos observados nos horários de pico e da manhã e da tarde, respectivamente dos 

quatro principais cruzamentos e trevos próximos ao AID. Que são: 

• Ponto de aferição 1: Rua Brahim Depes com a Rua Anacleto Ramos; 

• Ponto de aferição 2: Rua Fernando de Abreu com a Rua Anacleto Ramos; 

• Ponto de aferição 3: Rua Brahim Depes com a Rua Lucínia Braga Machado; 

• Ponto de aferição 4: Rua Lucínia Braga Machado com a Rua João Mota. 

 

Conforme pode ser observado na Figura 11. 

 
Figura 11: Imagem do quarteirão onde esta a AID com a numeração dos seus principais cruzamentos 

e trevos que foram utilizados para elaborar o estudo deste trabalho. 
 



 

Gráfico 1: Fluxo de tráfego destacando o pico no horário da manhã no trevo da Rua Brahim Depes 
com a Rua Anacleto Ramos. 
 

Gráfico 2: Fluxo de tráfego destacando o pico no horário da 
a Rua Anacleto Ramos. 

Gráfico 1: Fluxo de tráfego destacando o pico no horário da manhã no trevo da Rua Brahim Depes 

: Fluxo de tráfego destacando o pico no horário da tarde no trevo da Rua Brahim Depes com 
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Gráfico 1: Fluxo de tráfego destacando o pico no horário da manhã no trevo da Rua Brahim Depes 

 
no trevo da Rua Brahim Depes com 
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Figura 12 - Representação esquemática do trevo da Rua Brahim Depes com a Rua Anacleto Ramos 

e seus respectivos fluxos nos horários de pico da manhã e da tarde. 
 
 



 

Gráfico 3: Fluxo de tráfego destacando o pico no horário da manhã no 
de Abreu com a Rua Anacleto Ramos.
 

Gráfico 4: Fluxo de tráfego destacando o pico no horário da 
Abreu com a Rua Anacleto Ramos.

: Fluxo de tráfego destacando o pico no horário da manhã no cruzamento
com a Rua Anacleto Ramos. 

: Fluxo de tráfego destacando o pico no horário da tarde no cruzamento 
com a Rua Anacleto Ramos. 

42 

 
cruzamento da Rua Fernando 

 
 da Rua Fernando de 
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Figura 13 - Representação esquemática no cruzamento da Rua Fernando de Abreu com a Rua 
Anacleto Ramos e seus respectivos fluxos nos horários de pico da manhã e da tarde. 

 



 

Gráfico 5: Fluxo de tráfego destacando o pico no horário da manhã no 
Depes com a Rua Lucínia Braga Machado.
 

Gráfico 6: Fluxo de tráfego destacando o pico no horário da 
Depes com a Rua Lucínia Braga Machado.

: Fluxo de tráfego destacando o pico no horário da manhã no cruzamento da Rua Brahi
Depes com a Rua Lucínia Braga Machado. 

: Fluxo de tráfego destacando o pico no horário da tarde no cruzamento da Rua Brahim 
Depes com a Rua Lucínia Braga Machado. 
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cruzamento da Rua Brahim 

 
cruzamento da Rua Brahim 
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Figura 14 - Representação esquemática no cruzamento da Rua Brahim Depes com a Rua Lucínia 
Braga Machado e seus respectivos fluxos nos horários de pico da manhã e da tarde. 

 
 
 



 

Gráfico 7: Fluxo de tráfego destacando o pico no horário da 
Braga Machado com a Rua João Mota.
 

Gráfico 8: Fluxo de tráfego destacando o pico no horário da 
Braga Machado com a Rua João Mota.

: Fluxo de tráfego destacando o pico no horário da manhã no cruzamento da Rua Lucínia 
Braga Machado com a Rua João Mota. 

: Fluxo de tráfego destacando o pico no horário da tarde no cruzamento da Rua Lucínia 
Braga Machado com a Rua João Mota. 
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manhã no cruzamento da Rua Lucínia 

 
no cruzamento da Rua Lucínia 
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Figura 15 - Representação esquemática no cruzamento da Rua Lucínia Braga Machado com a Rua 

João Mota e seus respectivos fluxos nos horários de pico da manhã e da tarde. 
 
A Tabela 9 apresenta as condições atuais de operação das interseções no pico da 

manhã e no pico da tarde segundo o método ICU e HCM. Em todo os picos de todos 

os pontos de inserções  tanto no horário da manhã quanto da tarde apresentaram 

nível de serviço "A".  

 

Inserções 
Pico Manhã Pico Tarde 

ICU HCM ICU HCM 

1 R. Brahim Depes x R. Anacleto Ramos 15% A 2,4 A 12% A 2,0 A 

2 R. Fernando de Abreu x R. Anacleto Ramos 20% A 2,8 A 15% A 2,4 A 

3 R. Brahim Depes x R. Lucínia Braga Machado 15% A 2,4 A 16% A 2,3 A 

4 R. Lucínia Braga Machado x R. João Mota 14% A 2,1 A 12% A 2,0 A 

Tabele 9 - Condições atuais de operações no picos da manhã e da tarde. 

 

c)  Determinação do tráfego gerado segundo a distribuição modal, e 

definição do Nível de Serviço futuro:  
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A quantidade de viagens geradas pela área residencial foi estimada usando 

as taxas de geração de viagens por domicílio obtidas na pesquisa de entrevistas 

domiciliares realizada no município de Porto Alegre em 2003 (EDOM2003). Apesar 

da EDOM 2003 ter sido realizada apenas no município de Porto Alegre ela foi 

utilizada no lugar da pesquisa EDOM de 1997 (que contemplou toda a Região 

Metropolitana) por apresentar taxas de geração de viagens mais atualizadas e 

compatíveis com o incremento no uso dos veículos particulares observados nos 

últimos anos.  

Para estimativa das taxas de geração de viagens, os domicílios foram 

agregados em categorias segundo 3 variáveis: quantidade de moradores (3 níveis), 

propriedade de automóveis (2 níveis) e renda do chefe de família (6 níveis). A 

Tabela 10 apresenta as taxas de geração de viagens para cada categoria. 

 

 

Tabela 10  – Taxa de geração de viagens da EDOM 2003. 
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Em função da localização e das características do empreendimento foi 

considerado que os domicílios terão renda entre 6 e 12 salários mínimos, com 

automóvel e no máximo 4 moradores. Com base nessas  características foi possível 

estimar uma taxa de viagens específica para o empreendimento. As categorias 

consideradas nesse estudo estão destacadas na Tabela 9. A taxa de viagens 

adotada foi de 4,25 para automóveis e 1,05 para transporte coletivo, que é a média 

ponderada dos estratos considerados. A quantidade diária de viagens foi calculada 

usando a equação a seguir:  

V = TV * DOM  

Onde:  

V = Número de viagens produzidas diariamente;  

TV = Taxa de Viagens;  

DOM = Número de unidades residenciais (domicílios).  

Da equação acima se pode verificar que os  37 domicílios deverão produzir  

158 viagens diárias em automóvel e 39 em transporte coletivo.  

A distribuição das viagens ao longo do dia também foi obtida da EDOM 2003. 

A Tabela 11 apresenta a distribuição das viagens realizadas por condutores de 

automóvel com origem ou destino nos domicílios.  
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Os horários das 7:45 e 18:45 foram os picos globais da área de contorno da 

manhã e da tarde respectivamente. 

Conhecendo o total de viagens produzidas diariamente e a distribuição 

dessas viagens ao longo do dia, é possível estimar o número de viagens diárias 

geradas pelo empreendimento e para o pico da manhã e tarde. 

Modo 

Automóvel Coletivo 
Uso Residencial 

Modelo EDOM 2003 

Valor da variável 37 

Taxa de viagens/dia 4,25*DOM 1,05*DOM 

Vagens novas 100% 100% 

Viagens diárias 158 39 

Hora pico manhã 

Entrando 1,01% 2 1 

Saindo 9,23% 15 4 

Total 17 5 

Hora pico tarde 

Entrando 11,38% 18 5 

Saindo 2,07% 4 1 

Total 22 6 

 Tabela 12 viagens geradas pela área residencial. 

 

 Nota de esclarecimento: Todos os valores de todas as tabelas foram 

arredondados para cima. 

Portanto, o Nível de Serviço futuro não sofrerá modificações significativas, se 

considerarmos o número de futuros habitantes do empreendimento. 

Os modelos de geração utilizados nesse estudo estimam diretamente a 

demanda de automóveis e transporte coletivo, que foi apresentado na tabela 9.  

A situação futura foi avaliada acrescentando o tráfego gerado pelo 

empreendimento ao sistema viário dentro da área de estudo, conforme detalhado na 

etapa de alocação. Como horizonte de projeto, foi estipulado o ano de 2023. Para a 

projeção de tráfego de passagem (que não tem origem ou destino no 

empreendimento) foi considerado um crescimento percentual uniforme de 1,5% ao 

ano, desta forma o crescimento de tráfego no município de Cachoeiro de Itapemirim, 
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em 10 anos é esperado um crescimento aproximado de 16% no tráfego de 

passagem.  

d) Dimensionamento e localização de áreas de estacionamento no 

empreendimento que deverão atender às características específicas da população 

fixa e flutuante: As vagas de estacionamento já foram informadas no projeto 

protocolado para aprovação junto à PMCI. 

e) Determinação da área de embarque e desembarque de usuários  

empreendimento: Já citados anteriormente. 

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

mercadorias no empreendimento: Já citados anteriormente. 

g) Dimensionamento da área de acumulação necessária para os veículos 

que acessam o empreendimento de acordo com o tipo de controle de acesso a ser 

utilizado pelo mesmo: As vagas oferecidas pelo empreendimento atendem a 

demanda prevista. Conforme pode ser observado no projeto protocolado para 

aprovação junto à PMCI, as vagas de garagem localiza-se no sub-solo do edifício e 

seu acesso de entrada se dará por meio de portão eletrônico após identificação do 

condutor do veículo junto ao funcionário do condomínio de plantão no local. 

h) Determinação das linhas de fluxo de pedestres: Existem várias formas 

para entender um fenômeno, entre as quais a criação de modelos. Os meios de 

representação mesmo sendo físicos ou conceituais, ainda assim, são 

representações de uma realidade e não a realidade em si. Um modelo visa 

representar um fenômeno através de sua observação e abstração de maneira 

simplificada por um processo de verificação e obtenção de conclusões. Para 

modelar o fluxo dos pedestres é necessário o entendimento de como o pedestre faz 

suas escolhas e se comporta durante as viagens.  

O comportamento humano baseia-se em um processo de tomada de 

decisões. Ao construir um modelo desse comportamento, presume-se que as 

atitudes dos pedestres apresentam certas regularidades. Existem diversos tipos de 

representações possíveis para descrever os pedestres, sua movimentação e o 

ambiente onde ocorrem. Dentre esses, um grande número de modelos têm sido 

desenvolvido, os quais buscam explicação para os fenômenos em uma ampla 

variedade de suposições e teorias, que podem ser agrupados em: (i) modelos de 
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simulação, (ii) modelos de base física, (iii) modelos de nível de serviço, (iv) modelos 

configuracionais, e (v) modelos de multiagentes (Zampieri, 2006).  

Os modelos de simulação buscam representar as escolhas dos pedestres, de 

forma a maximizar os ganhos na seleção da rota, como por exemplo, minimizando o 

caminho percorrido. Entre os modelos de simulação existentes pode-se destacar: (i) 

modelos de espera - queueing models (Hoogendoorn e Bovy, 2004; Løvås, 1994), 

(ii) modelo de transição de matrizes - transition matrix model (Helbing et al., 2001; 

Kurose e Hagishima, 1995), (iii) modelos estocásticos - stochastic model (Ashford, 

1976) e (iv) modelo de escolha de rotas - route choice model (Hoogendoorn e Bovy; 

2004). Os modelos de simulação existentes encontram-se pelo menos parcialmente 

relacionados entre si e são utilizados para descrever o comportamento de pedestres 

em situações como saídas de incêndio e evacuação em caso de emergência. No 

entanto, nenhum deles leva em consideração os efeitos da auto-organização de 

grupos de pedestres.  

Outra abordagem utilizada para modelar o comportamento do pedestre é feita 

através da analogia do movimento de pedestres com certos gases e fluídos, 

conhecida como modelos de base física (Helbing, 1991; 1992; Helbing et al., 2001). 

Nestes modelos são relevadas características específicas dos pedestres, tais como 

suas intenções e interações. Para serem realmente eficazes, as formulações que 

utilizam analogias aos fenômenos físicos devem possuir muitas correções e 

calibrações, considerando os aspectos únicos encontrados no fluxo de pedestres 

(Helbing, 1992). Devido a suas formulações complicadas e dificuldade de aplicação, 

o uso dessa metodologia é limitado e muitas vezes economicamente inviável.  

Para compreender como, quais e de que forma as variáveis do ambiente 

influenciam o deslocamento do pedestre no sentido de se sentir confortável e seguro 

por onde anda, existem os modelos de nível de serviço. Estes modelos avaliam a 

qualidade da calçada, e com isso, a percepção de segurança e conforto dos 

pedestres (Khisty, 1994; Ferreira e Sanches, 2001; Landis et al., 2001; Dixon, 1996). 

A relação entre o pedestre e seu meio ambiente é vital para a circulação. Diferente 

de outros meios de transporte, uma via para pedestres precisa ser projetada para 

suprir as necessidades de todos inivíduos, inclusive aqueles com menores 

habilidades, tais como idosos, crianças e portadores de necessidades especiais.  
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Os modelos do tipo configuracional, partem da afirmação que “as cidades são 

mecanismos para geração de um campo potencial de probabilísticos encontros 

sociais e co-presença” (Hillier, 1997), ou seja, não é o efeito da cidade, mas sim, o 

efeito social que potencializa o fluxo de pedestres. Hillier e Hanson (1984) afirmam 

que é possível construir um modelo que traduza as relações sociais utilizadas na 

criação do espaço através da análise desses padrões.  

O exemplo mais utilizado desses modelos é a sintaxe espacial, a qual baseia-

se no desenho do tecido urbano. A vantagem da sintaxe espacial encontra-se na 

simplicidade de sua aplicação.  

Os modelos de multiagentes apresentam uma nova abordagem aos modelos 

de simulação, ressaltando a interação das pessoas. Esta abordagem apresenta a 

vantagem de não tratar o compotamento do pedestre como único, e sim como 

classes, enfatizando a influência no compotamento existente entre os indivíduos 

(Batty e Torrens, 2001). As críticas aos modelos de multiagentes recaem na 

dificuldade de validar os dados obtidos através da comparação com a realidade.  

Analisando os modelos existentes para representar o fluxo de pedestres, 

observa-se que aqueles que apresentam potencial para obterem resultados mais 

precisos, possuem um processamento complicado e uma metodologia muito 

complexa, tornando-os de difícil aplicação. No entanto, os modelos de melhor 

implementação e fácil processamento, não conseguem alcançar uma alta correlação 

no fluxo de pedestres. A dificuldade da análise dos fluxos de pedestres a partir da 

modelagem está na falta de ferramentas que simulem as alterações do fluxo a partir 

de mudanças no ambiente urbano e que possam validar tais alterações através de 

dados reais.  

EQUAÇÃO MACROSCÓPICA PARA O TRÁFEGO DE PEDESTRES 
UNIDIMENSIONAL 
Os modelos hidrodinâmicos macroscópicos são descritos pelas equações de 

conservação que correspondem a massa, quantidade de momento e energia. Os 

modelos hidrodinâmicos de primeira ordem utilizam a equação da conservação da 

massa, ou seja, a conservação do número de pedestres na estrutura. Esta equação 

diferencial, com duas variáveis, a densidade e a velocidade dos pedestres como 

função do tempo e do espaço, é fechada com uma relação matemática 

fenomenológica adicional. Das diferentes escolhas desta relação, obtêm-se 

diferentes modelos macroscópicos de primeira ordem. Um ponto chave destes 
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modelos de primeira ordem é a grande vantagem de sua simplicidade, o que torna o 

modelo computacionalmente muito interessante. 

 Alguns termos que serão utilizados posteriormente neste trabalho são 

especificados a seguir: 

• Massa específica ou densidade relativa é o número de pedestres por 

unidade de área. Sua notação é ρ. 

• A Velocidade, no estudo de pedestres, é adotada como uma média das 

velocidades dos pedestres que passam em um determinado intervalo. 

Normalmente é expressa em m/s e representada por u. 

• O Fluxo é o número de pedestres que passam por uma seção da 

estrutura/pista por unidade de tempo. A unidade de comprimento deve 

ser considerada como a largura do passeio ou porção da pista. Em 

geral, usa-se ped/m/s e denota-se o fluxo por q. 

A densidade, representada por ρ (t; x), a velocidade, u(t; x) e o fluxo, q(t; x), são as 

variáveis fundamentais do fluxo de tráfego unidimensional de pedestres, 

dependentes da posição x e do tempo t e estão relacionadas através de: 

q = ρ u;           (1) 

onde q = q(ρ), u = u(ρ) e ρ = ρ (t; x). 

A Eq. (1) é denominada equação fundamental do fluxo de pedestres. 

Quando analisa-se o tráfego de pedestres, é necessário utilizar o princípio da 

conservação da massa, pois precisa-se garantir que todos os pedestres que entrem 

na estrutura de caminhada, saiam desta estrutura. Como o fluxo de pedestres é 

analisado através de volumes de controle, tem-se que a conservação da massa fica 

definida através da equação da continuidade. 

A equação da continuidade, é de fundamental importância para o estudo de todos os 

problemas relacionados ao movimento dos fluidos e a sua dedução pode ser feita 

por diferentes desenvolvimentos teóricos Sissom e Pitts (1988), e tem a seguinte 

forma: 
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Contudo, neste artigo será analisada uma possível entrada de fluxo, ou seja, uma 

entrada de pedestres durante o processo de caminhada. Portanto a Eq. (2) 

transforma-se em: 

 

onde g(t) é uma função que representa a entrada de pedestres no sistema 

considerado e que o fluxo q está relacionado com a velocidade u pela relação (1). 

Essa equação expressa o seguinte princípio físico: para uma quantidade de 

pedestres em uma via, num determinado período de tempo, a equação da 

continuidade diz que o número de pedestres que entra no ambiente de caminhada 

tem que ser igual ao número de pedestres que sai deste ambiente. 

Para se obter uma estrutura fenomenológica para os pedestres, muitas 

características podem ser analisadas. Inicialmente necessita-se saber se há uma 

situação de pânico ou não. A partir deste ponto as características dos pedestres são 

definidas através de estudos comportamentais para ambos os casos. 

Analisa-se neste trabalho situações de caminhada normal (sem pânico), assim 

assumi-se: 

• os pedestres são agentes ativos, ou seja, em condições normais, sem início 

de pânico, partilham o mesmo objetivo de andar com a velocidade máxima 

até atingirem os seus objetivos (por exemplo, portas de saída), evitando 

possíveis obstáculos e evitando as zonas mais concorridas. 

• os pedestres são agentes inteligentes, isto é, sua mente avalia, seleciona 

e/ou faz a síntese do que ele percebe de acordo com vários critérios 

psicológicos (por exemplo, o nível de ansiedade ou a capacidade de realizar 

avaliações do grupo). 

• os pedestres não são igualmente afetados por estímulos vindos de todas as 

direções no espaço. Especificamente, eles distinguem entre frente e trás, em 

situações normais, sendo essencialmente sensíveis ao que acontece em um 

campo visual simétrico focada em sua direção de movimento; 

• em condições normais externas e subjetivas, os pedestres não percebem a 

estrutura total de caminhada. São afetados apenas por regiões ao seu redor, 

dentro de seu campo de visão. 
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• os pedestres demoram um determinado tempo para reagir a partir do 

momento que enxergam uma situação nova. Assim, se a sua frente está 

congestionado, esse pedestre demorará um certo tempo para diminuir a 

velocidade. 

• os pedestres que estão em uma determinada posição em um determinado 

momento reagem às condições percebidas na frente com um delay, ou seja, 

com um certo atraso em relação ao que está ocorrendo. 

Considerando-se essas questões é possível construir equações que representam 

fenomenologicamente o tráfego de pedestres. 

Existem diversos modelos fenomenológicos conhecidos na literatura que fornecem, 

por exemplo, a relação entre a velocidade e a densidade, como: o modelo linear de 

Greenshield (1935), o modelo logaritmo de Greenberg (1959), o modelo exponencial 

de Underwood (1961), dentre outros. 

Assim, conhecendo a velocidade como uma função da densidade, é possível fazer-

se o fechamento da equação da continuidade, obtendo com isso um modelo 

hidrodinâmico macroscópico para o tráfego de pedestres unidimensional. 

 

Modelo Fenomenológico de Kladek 

O modelo fenomenológico de Kladek é uma equação não linear que foi proposta por 

Weidmann (Weidmann, 1993) e posteriormente revista e reescrita de forma geral por 

Venuti e Bruno (Venuti e Bruno, 2007), sendo apresentada da seguinte forma: 

 

onde u0 é a velocidade média de caminhada dos pedestres na estrutura, ρj é a 

densidade máxima admitida por metro quadrado, ou seja, a quantidade de pedestres 

que lotam (enchem) 1m2 e  é um parâmetro livre determinado recorrendo a dados 

experimentais de acordo com o propósito de viagem. 

Quando faz-se a análise fenomenológica e considera-se os pedestres como agentes 

ativos, inteligente e afetados por estímulos de todos os lados, o “peso” dessa análise 

pode ser demonstrado através do parâmetro . Desta forma,  com valores altos 

representam situações de “hora do rush” e “correria”. De forma oposta,  com valores 

pequenos demonstram situações de “passeio” e “caminhadas com baixas 
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velocidades”. Além disso, através da análise fenomenológica é possível identificar 

uma relação1, inversamente proporcional entre velocidade e densidade. 

Desta forma, só é possível escrever uma equação do tipo (4) quando se possui o 

conhecimento antecipado dessas características fenomenológicas do fluxo de 

pedestres. 

De acordo com Venuti e Bruno, a fórmula revista de Kladek mostra uma excelente 

concordância com os modelos reais físicos, devido à sua forma direta, compacta e 

por trazer ótimas respostas quando utilizada dentro de um modelo de interação 

estrutura-multidão, como por exemplo em uma ponte para pedestres. 

 

Tem-se o seguinte modelo hidrodinâmico fechado com a equação fenomenológica 

de Kladek: 

 

Assim, o fluxo de pedestres é representado pela Eq. (6). 

 

Por conseguinte, tem-se uma equação diferencial parcial hiperbólica quando 

trabalha-se com uma velocidade de Kladek. 

 

sendo g1(t) uma constante conhecida, determinada dependendo da situação que se 

deseja calcular. 

O método de solução usado para resolver o modelo hidrodinâmico deste trabalho, é 

o método conhecido como método das diferenças finitas (MDF). 

Para que seja possível tratar numericamente as Equações Diferenciais Parciais 

(EDP), elas devem ser expressas na forma de operações aritméticas que o 

computador possa executar. Essencialmente, deve-se representar as diferenciais da 

EDP por expressões algébricas, ou seja, discretizar a EDP. 
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1Relação não linear assumida neste trabalho. 

As aproximações de diferenças finitas podem ser obtidas de várias formas. Uma das 

mais comuns é a expansão por série de Taylor. 

A expansão da série de Taylor permite estimar o valor da função f em f1 Ξ f(x + ∆x; t), 

conhecendo o valor de f em f0 Ξ f(x; t). 

Deseja-se determinar a primeira derivada de uma função f no ponto xi = i∆x, a qual 

será denotada por  obtendo assim: 

 

 

A expressão (8) é uma equação de diferenças finitas que representa uma 

aproximação de primeira ordem para a primeira derivada de f, utilizando diferenças 

progressivas ou adiantadas.  

Uma segunda aproximação de diferenças finitas pode ser obtida a partir da 

expansão de f(x - ∆x) em série de Taylor em torno do ponto xi obtendo: 

 

que é outra aproximação de primeira ordem para a primeira derivada de f. 

Diferentemente da expressão (8), na qual utiliza-se um ponto adiante de xi, a 

expressão (9) utiliza o ponto xi-1, ponto que fica atrás de xi. Por essa razão, a 

expressão (9) é considerada uma aproximação por diferenças regressivas ou 

atrasadas. 

O mesmo procedimento é válido para derivadas temporais, ou seja: 

 

em que os índices k e k + 1 designam dois níveis temporais, o nível k representa o 

presente e o nível (k + 1) representa o futuro, sendo fk
i conhecida. 

Além disso é necessário admitir a utilização da condição de Courant. Os problemas 

que envolvem diferenças finitas explícito necessitam que seja determinada uma 

ligação entre o intervalo de discretização no espaço ∆x e o intervalo de discretização 
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no tempo ∆t, como conseqüência da condição de estabilidade do esquema. Esta 

ligação (normalmente é chamada de condição de Courant-Friedrichs-Lewy - CFL 

Fortuna (2000)) pode ser formulada da seguinte forma: 

 

onde _ é o número de Courant. 

Dependendo do tipo de diferença finita a ser usado na solução de determinado 

problema, dois diferentes esquemas podem ser elaborados Castanharo (2003). Se a 

aproximação por diferença finita da derivada espacial for expressa em termos de 

valores das variáveis no nível de tempo conhecido, as equações resultantes podem 

ser resolvidas diretamente, para cada nó computacional em cada tempo. Este tipo 

de esquema é chamado de esquema explícito. Se, por outro lado, a aproximação 

por diferença finita da derivada espacial for expressa em termos de valores das 

variáveis na linha de tempo desconhecida, as equações algébricas do sistema 

inteiro são resolvidas simultaneamente, e o esquema é dito esquema implícito. 

A grande diferença entre os esquemas explícitos e implícitos é que os esquemas 

implícitos são computacionalmente estáveis para qualquer ∆t utilizado, por este 

motivo pode-se dizer que este tipo de esquema é incondicionalmente estável 

(Castanharo, 2003). Os esquemas implícitos, se concebidos com base em 

diferenças finitas progressivas ou regressivas, originam um esquema implícito de 

quatro pontos (Figura. (16)). 

 
Figura 16: Esquema Implícito de quatro pontos 
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Na figura apresenta-se uma malha x - t na qual está formulado um esquema 

implícito de quatro pontos. O valor da derivada espacial e dos termos não derivados 

são proporcionais entre linhas adjacentes, sobre o ponto M, pela ponderação do 

valor da função dos quatro pontos através do uso do fator ponderador !, que 

matematicamente é a razão entre ∆t0 e ∆t. Sendo _ uma variável dependente, a 

derivada espacial, temporal e o valor da função na malha x - t podem ser 

representados respectivamente pelas equações (11), (12), (13). 

 

O esquema de quatro pontos é explícito para valores de ! igual a 0 e implícito para 

valores de ! maiores que 0. Quando o valor desta variável é igual ao valor da 

unidade, o esquema é dito totalmente implícito. 

No modelo deste trabalho, apesar ter sido utilizado , este valor não 

é visto como condição de estabilidade, pois utiliza-se o MDF implícito como método 

de solução. Li (1974) demonstrou que este é um método convergente, consistente e 

incondicionalmente estável. 

Assumindo-se: 

 

o modelo hidrodinâmico de Eq. (7) pode ser reescrito por MDF implícito de forma 

generalizada como a seguir, 
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Para simplificar a notação e tronar o modelo mais fácil de ser representado 

computacionalmente, tem-se que: 

 

Com isso podemos escrever a Eq. (14) da forma 

 

Considerando a equação de Kladek para a velocidade, tendo o fluxo expresso pela 

Eq. (6), e chamando  encontra-se 

 

Com a Eq. (16) pode-se obter resultados computacionais para o fluxo de tráfego de 

pedestres. 

A solução do modelo matemático é obtida por meio de simulação computacional 

realizada no espaço e no tempo de domínio. Levando-se em conta as considerações 

já feitas, resolve-se o seguinte exemplo: 

Considera-se uma pista de comprimento L metros, por D metro de largura, como 

mostrado 

na Figura 17. 

 

Figura 17: Ambiente da caminhada dos pedestres 

 

O modelo computacional é gerado para um tempo total de tt minutos. Para t = 0 e x = 

0 não há pedestres no sistema, ou seja, a condição inicial é ρ(0; t) = 0 e v(x; 0) = 0. 

A partir do instante inicial, os pedestres começam a entrar pelas laterais desta pista 

em todos os pontos (para todo x até x = L), durante um período de tk minutos, com 

uma média de 1 pedestre a cada t'φ minutos, com t'φ < tk < tt, ou seja, g(t) = n 
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(especificado no modelo como g1(t)), onde n é uma constante e . 

No tempo restante não entra ninguém, apenas analisa-se o comportamento do fluxo 

já existente que segue até todos os pedestres chegarem a posição final. 

A pista analisada computacionalmente tem 600 metros de comprimento por 1 metro 

de largura. 

O modelo é gerado para um tempo total de tt = 2000 segundos. Para t = 0 e x = 0 

não há pedestres no sistema, ou seja ρ(0; t) = 0 e ρ(x; 0) = 0. Tem-se, a partir do 

instante inicial, que os pedestres começam a entrar pelas laterais desta pista em 

todos os pontos (para todo x até x = 600), durante um período de 30 minutos, com 

uma média de 1 pedestre a cada 5 minutos. Após este teste, o mesmo foi feito para 

uma entrada média de 1 pedestre a cada 6 minutos e em seguida, 1 pedestre a cada 

10 minutos. 

Nos três casos, após os 30 primeiros minutos, não há mais entrada de pedestres, 

apenas analisa-se o comportamento do fluxo já existente até que todos os pedestres 

cheguem a posição final. 

Os dados utilizados para gerar as curvas do gráfico são apresentados na tabela a 

seguir: 

 
Tabela 13: Valores experimentais para os parâmetros especificados. 

 
Figura 18: Fluxo de 1 pedestre a cada 5 minutos.      Figura 19: Fluxo de 1 pedestre a cada 6 minutos. 
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Quando a densidade atinge o seu valor máximo ρj o fluxo zera, ou seja, os pedestres 

param de caminhar. Quando isso ocorre muito rapidamente, como na Figura (18), os 

pedestres não conseguem chegar até o final da caminhada. Esse efeito se dá devido 

a densidades muito altas, que caracterizam o fluxo de pedestres em fase de fluxo 

turbulento. 

 
Figura 20: Fluxo de 1 pedestre a cada 10 minutos. 

Na Figura (19), pode-se observar que a pista demorou um pouco mais para encher, 

assim os pedestres percorrem a estrutura de caminhada de forma mais adequada. 

Essa fase, onde se possui uma densidade intermediária, é conhecida como stop-

and-go waves (Klingsch et al., 2010). 

As três curvas obtidas na Figura (20) podem ser comparadas as curvas retiradas do 

artigo de Bruno et al. (2011), em um artigo anterior dos mesmos autores (Venuti e 

Bruno, 2007) e no artigo de Daamen (2004), onde pode-se verificar que o método 

numérico corresponde adequadamente ao que se esperava e os gráficos são muito 

semelhantes. Também é observado nesta figura, que conforme a uma diminuição da 

densidade de pedestres, o fluxo sofre alterações de fase. Da fase stop-and-go wave 

o fluxo transforma-se em fluxo laminar. Isso também poderia ser observado no caso 

de se manter o valor para a densidade dos pedestres e aumentar o tempo de 

análise, como pode ser visto em (Johansson e Helbing, 2010) através da Figura 

(21). 
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Figura 21: Representa a trajetória dos pedestres em cada uma das três fases: fluxo laminar, stop-
and-go waves e fluxo turbulento. Há um marcador de tempo a cada 5 segundos, e o tempo foi 
normalizado para permitir a comparação intuitiva das trajetórias nas diferentes fases. 

 

A curva W2 que representa os dados de Weidmann podem ser comparadas a curva 

de Venuti e Bruno em situações de lazer. Já a curva feita com dados Europeus 

onde, tanto a velocidade, como a densidade são maiores que as de Weidmann, 

podem ser comparadas a curva em viagens e eventos. Por último tem-se a curva 

baseada em dados da Ásia, onde a densidade por metro quadrado é muito maior do 

que em outros lugares, devido ao tamanho dos pedestres. A velocidade desses 

pedestres também é maior nesse continente, sendo que essa curva pode ser 

comparada com a curva da Figura (22) quando refere-se a situações de hora do 

rush e negócios. 

 
Figura 22: Figura que representa a variação do fluxo de pedestre de acordo com os distintos métodos 
de cálculos de fluxo de pedestres propostos e explicados anteriormente. 

 

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

circulação e sinalização viária: Não só nas vias de acesso ao empreendimento, mas 

em toda a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, existe a necessidade de se melhorar 

a sinalização viária como demarcação de faixas de pedestres, placas de sinalização, 

afim de que a circulação de pedestres se torne mais segura. 
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j) Avaliação das repercussões sobre as operações de transporte coletivo 

e táxi: O serviço de transporte coletivo no município de Cachoeiro de Itapemirim é 

prestado pela empresa concessionária Viação Flecha Branca. Embora tal empresa 

venha buscando inovações tecnológicas para atender a população com conforto e 

rapidez, existe grande insatisfação por parte da população pelo fato de não haver 

outras empresas que possam prestar o serviço de transporte coletivo. A principal 

queixa é por atrasos e falta de ônibus em diversas linhas. Quanto à prestação de 

serviços de táxi, na cidade existem 03 (três) pontos espalhados, sendo eles na 

antiga estação ferroviária, no bairro Guandú; na estação rodoviária Gil Moreira, no 

bairro Gilberto Machado e na Praça Jerônimo Monteiro, no centro da cidade. 

k) Avaliação da circulação de pedestres no entorno imediato do 

empreendimento: A maior concentração de pedestres se dá nos horários de entrada 

e saída da EEEF “Presidente Getúlio Vargas” (Polivalente do Aquidaban) e à noite 

nos bares localizados nas proximidades do empreendimento. 
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6. ANÁLISE DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANÇA: 

 a) Congestionamento 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: É possível que na execução dos serviços de construção do 

empreendimento ocorra impactos, porém o local será devidamente sinalizado afim 

de  amenizar esses possíveis impactos. Após a conclusão dos trabalhos de 

construção civil haverá a normalização, pois o número de habitantes previsto não 

será suficiente para impactar a região. 

 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: O empreendimento visto desde 

as ruas ao redor será imponente não só pela tipologia especificamente, mas por 

edificar uma torre com 09 (nove) pavimentos tipos. A paisagem local da Rua Lucínia 

Braga Machado possui pista simples com mão e contra-mão. 

Como não há patrimônio tombado nas imediações, não há restrições de preservação 

de paisagem especifica por lei. 

Como visto, a paisagem local é rica em referenciais naturais, tendo vista para a 

pedra do Itabira, principal cartão postal da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. A 

área se constitui numa unidade de paisagem com característica particular na cidade, 

e que está em processo de transformação com novos edifícios sendo construídos no 

lugar de edificações de menor porte. 

O empreendimento está inserido em uma área em processo de transformação 

urbanística, assim como toda a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. A substituição 

do uso residencial pelo diversificado, que inclui o comércio de médio porte e 

residencial multifamiliar, já está inserida nas imediações da Rua Lucínia Braga 

Machado, nas proximidades do empreendimento analisado. 

Assim sendo, os usos indicados pelo empreendimento são compatíveis com o 

entorno. A população residente e trabalhadora do local, principalmente aquela 

relacionada aos empreendimentos mais recentes, devem entender o novo 

empreendimento como um potencializador da expectativa que tinham para sua 
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vizinhança, visto que a imagem de transformação foi vendida tanto pela instituição 

pública como pelas incorporadoras. 

Segue em decorrência do empreendimento à avaliação dos impactos sobre a 

vizinhança: 

  

RUÍDO – Quanto aos índices de incomodidades estabelecidos, os níveis admissíveis 

pela Resolução do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) nº 01/90 e 

Decreto Municipal 17090/2006 são compatíveis com os esperados para o 

empreendimento. 

De acordo com o decreto municipal 17090/2006, a região onde o empreendimento 

está localizado se enquadra como ZR 01, zona residencial, de acordo com a análise 

de vizinhança quanto ao uso do solo, tendo sido identificado uma predominancia 

residencial, observando-se apenas alguns estabelecimentos comerciais de pequeno 

porte. Nessa região os níveis de pressão sonora permitidos na vizinhança são de 55 

dB(A) e 50 dB(A), para o período diurno e noturno respectivamente. 

A implantação do empreendimento, principalmente na fase de execução de 

fundação e escavação de subsolos, acarretará um aumento no nível de ruído na 

região, negativo, mas temporário, de curta duração. Porém, esse impacto deverá ser 

absorvido pelo próprio nível de ruído originário da movimentação das atividades na 

região e ou a operação de equipamentos que provoquem altos níveis de ruído em 

horários pré-estabelecidos. 

INSOLAÇÃO E SOMBREAMENTO – Para avaliar o impacto de sombreamento que 

o empreendimento vai causar na vizinhança, projetou-se sobre o modelo do local 

com a locação do empreendimento, a incidência de radiação solar em perspectivas 

às 9h00 e às 16h00 (desconsiderando o horário de verão) nas seguintes datas: 

solstício de verão (22 de dezembro), solstício de inverno (22 de julho), equinócios 

(21 de março e 23 de setembro). 

O resultado dessa simulação pode ser visto nas figuras a seguir e permite 

compreender o movimento das sombras na vizinhança, com sua maior projeção na 
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manhã, diminuição de seu comprimento até o meio dia e seu alongamento em 

sentido oposto. 

Figura 23 – evolução das sombras - solstício de verão 

Figura 24 – Evolução das sombras 

Observa-se que no solstício de verão, o empreendimento sombreará no período da 

manhã trechos da Rua João Mota e lotes vizinhos. Já no período da tarde 

sombreará parte da Rua Lucínia Braga Machado e outros lotes acima. 

Nos equinócios de inverno as sombras possuem ligeira diferença de inclinação e 

menor amplitude que as dos solstícios. 

Podemos observar nas imagens, que haverá sombreamento em alguns lotes 

comerciais e residenciais, porém parcial, em algumas épocas do ano e em tempo 
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não superior a meio período do dia, ou seja, o sombreamento gerado pelo 

empreendimento não promoverá prejuízo significativo ao seu entorno. 

 

VENTILAÇÃO – As paredes dos edifícios que estejam expostas à ação direta dos 

ventos estão sujeitas a pressões positivas, enquanto as paredes posteriores e a 

cobertura do prédio estão sujeitas a pressões negativas. 

A distribuição das pressões sobre o edifício depende da direção dos ventos com 

relação ao mesmo, do fato de estar exposto ou protegido de correntes de ar, da 

velocidade do vento e do ângulo de incidência. Aqui, serão consideradas as duas 

primeiras citações, pois não se pretende avaliar a condição de conforto do edifício, 

mas as alterações provocadas pela sua implantação. 

O posicionamento do edifício está no eixo Norte Sul, sendo que a fachada principal 

do prédio está voltada para N e a fachada posterior para S. Assim, o edifício estará 

exposto aos ventos predominantes de sudeste na fachada posterior. Por outro lado, 

também receberá diretamente os ventos provenientes do norte. Os recuos formados 

entre as edificações favorecem a penetração dos ventos, garantindo boa ventilação 

do edifício, embora os edifícios a serem construídos possuam grande altura, 

representarão um obstáculo facilmente transponível aos ventos predominantes, 

sendo assim, avaliamos que não haverá comprometimento da ventilação dos 

vizinhos e ou contribuição para alteração negativas de temperatura do entorno ao 

empreendimento. 

 

SUSPENSÃO DE POEIRA – O impacto causado durante a execução das obras de 

movimentação de terra em maior intensidade, e em intensidade menor durante 

elevação e fechamento de estrutura. A re-suspensão de poeiras, principalmente na 

perfuração das fundações e depois na concretagem das estruturas, deverá ser 

controlada mediante a umectação das superfícies de trabalho, com a periodicidade 

necessária, procedimento que deverá ser exigido das empresas responsáveis pela 

execução. O impacto causado pelo aumento dos níveis de produção de partículas 

em suspensão e de fumaça é sempre negativo, podendo ser mitigado com o plantio 

de espécies arbóreas no entorno do empreendimento. 
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VEGETAÇÃO – O empreendimento apresenta cobertura de vegetação pouco 

significativa. Assim, está previsto como impacto negativo no meio biótico o manejo 

de vegetação de porte arbóreo, caracterizada por árvores isoladas de pequeno 

porte. Como medida mitigadora deverá ocorrer à execução de paisagismo no 

pavimento térreo com escolha de espécies arbóreas/arbustivas. 

 

PROPRIEDADES DO SOLO – As alterações das propriedades do solo gerada 

através de resíduos sólidos e efluentes sanitários a serem implantadas no canteiro 

de obras , por serem de natureza negativa, deverá ter como medida: 

- Os resíduos não-perigosos de natureza doméstica serão separados e 

encaminhados para coleta seletiva da SEMSUR (Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos). 

- Os resíduos não-perigosos de natura não-doméstica provenientes da obra serão 

separados e encaminhados para aterro ou unidade de reciclagem. 

- Todo efluente gerado será encaminhado para rede pública, utilizando-se de ligação 

existente na rede pública de coleta de esgotos operada pelo Concessionária FOZ 

DO BRASIL. 

 

DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – Os resíduos de construção civil gerados 

na obra serão gerenciados conforme resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 

2002, segundo Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

PGRCC elaborado para o empreendimento. 

 

PREMISSAS BÁSICAS: 

Geração Diária 0,85 kg/pessoa 

Densidade Úmidos: 300 kg/m³ - Secos: 80 kg/m³ 

Gravimétrica 70% de secos e 30% de úmidos 

Tabela 07 

Sendo assim, vejamos: 

200 pessoas * 0,85 * 70% = 119 

200 pessoas * 0,85 * 30% = 51 

Totais médios diários de resíduos sólidos gerados no empreendimento: 51 kg de 

resíduos úmidos 119 kg de resíduos secos. 
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A tabela a seguir indica as formas de armazenamento e destinação final dos 

resíduos normalmente gerados na construção civil. 

 

ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS NORMALMENTE GERADOS NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Resíduos Armazenamento e Destinação 

Entulho (areia, pedra, cimento, 

madeira não impregnada, concreto, 

tubulações, armações, vidro, disco 

de corte usado, eletrodos usados 

Acondicionamento segregado, reutilização ou 

reciclagem, conforme classes de entulhos 

existentes, atendendo a Resolução CONAMA 307/02 

que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da Construção Civil. 

Papel, Papelão (embalagens não 

impregnadas) 

Acondicionamento segregado; destinado para 

venda/reciclagem externa. 

Plástico (embalagens não 

impregnadas) 

Acondicionamento segregado; destinado para 

venda/reciclagem externa. 

Material impregnado por tintas, 

óleos, solventes (embalagens 

diversas, estopas, panos) 

Classificado como resíduo perigoso; 

acondicionamento segregado; destinado para aterro 

Classe I, co-processamento ou incineração. 

 

Restos de alimentos 

Acondicionamento segregado em recipiente fechado, 

evitando ação de vetores de doenças (insetos, 

ratos); destinado para aterro sanitário. 

Resíduo Sanitário (papel) Acondicionamento segregado em sacos plásticos; 

destinar para aterro sanitário. 

 

 

 

 

Lâmpadas Fluorescentes 

Classificadas como resíduo perigoso; quando 

quebradas devem ser acondicionadas em tambores 

ou bombonas, providos de aro e anel para fixação da 

tampa no recipiente, em área dotada de piso 

impermeabilizado e cobertura; destinação para 

aterro Classe I. Quando não quebradas, deverão ser 

mantidas acondicionadas no mesmo local, 

segregadas, protegidas contra impactos físicos e 

destinadas para reciclagem. 

Metálico Armazenado e reutilizado ou comercializado como 

sucata 

 Acondicionado conforme resíduo Classe I; destinado 
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Óleo Lubrificante usado para reciclagem (re-refino), atendendo Resolução 

CONAMA 362/05. 

EPI’s usados Classificado como resíduo diverso não perigoso 

(Classe II); destinado para aterro sanitário. 

Tabela 08 

 

c) Conflitos entre o tráfego de passagem e o que se destina ao 

empreendimento e dificuldade de acesso às áreas internas destinadas à circulação e 

ao estacionamento, com implicações nos padrões de acessibilidade da área de 

influência imediata do empreendimento: O porte do empreendimento não permitirá 

implicações nos padrões de acessibilidade. 
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7. EMPREENDIMENTOS SIMILARES EM OUTRAS LOCALIDADES 

 O mercado imobiliário no município de Cachoeiro de Itapemirim vive um 

momento de crescimento e expansão, atraindo diversos investidores e 

empreendedores que têm instalado na cidade vários empreendimentos similares, 

movimentando de forma positiva o mercado. Empreendimentos de alto nível estão 

sendo construídos em diversos pontos da cidade, principalmente no bairro Gilberto 

Machado.  
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES: 

 8.1. Medidas mitigadoras externas ao empreendimento: Segue no Anexo 5 

a matriz de impactos. 

 8.2. Medidas internas ao empreendimento capazes de minimizar os 

impactos a vizinhança: 23 vagas de garagens além das solicitadas pelo PDM da 

Prefeitura, sendo 4 não autônomas ficando uma vinculada a cada um dos 

apartamentos do 5º andar e 5 identificadas no local para uso de visitantes. O 

condomínio também irá oferecer lazer interno aos condôminos e convidados como 

piscina, piscina infantil, churrasqueira, bar molhado, entre outros, que podem ser 

observados no projeto arquitetônico. 

  



75 

 

RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: 

1.1 Dados Gerais: 

a) Nome: Edifício Bela Vista; 

b) Razão Social: Cred Ágil Construtora Ltda; 

c) Endereço: Rua Lucínia Braga Machado nº 86-92, Bairro: 

Ferroviários – Cachoeiro de Itapemirim - ES; 

d) CNPJ: 09.685.449\0001-05. 

 

1.2 INFORMAÇÕES GERAIS: 

O porte do empreendimento pode ser considerado médio. A atividade a ser 

realizada após conclusão do empreendimento destina-se a habitação residencial de 

alto padrão com esporte e lazer destinado aos condôminos e seus convidados. O 

público alvo são médicos e empresários com renda superior a 10 (dez) salários 

mínimo, e de faixa etária dos 30 a 60 anos que atuem profissionalmente em todo sul 

capixaba, e buscam residir em um município bem estruturado com boas escolas, 

centro universitários, hospitais e lazer. As tecnologias de construção a serem 

utilizadas são: Construção convencional com fundação tipo estaca raiz, lajes 

nervuradas e concreto armado. 

 

1.3 OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO: 

Proporcionar a comunidade de Cachoeiro de Itapemirim moradias de alto 

padrão, onde seus moradores poderão desfrutar não somente de um apartamento 

bem acabado com boa ventilação e localização, mas também de uma ampla área de 

lazer com piscina, piscina infantil, salão de festas, área de fitness, espaço gourmet, 

churrasqueira, sauna e salão de jogos. 
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1.4 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ACESSOS GERAIS: 
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1.5 Quadro de áreas completo em relação a área, dimensões e volumetria do 

empreendimento: 
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1.6 Sistema viário existente e capacidade de absorção da demanda gerada pelo 

empreendimento: Tanto nas vias de acesso ao empreendimento, quanto em 

toda a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, se absorve o aumento da 

demanda estimada facilidade, tendo em vista, que o empreendimento possui 

capacidade para 37 famílias, e foi demonstrado no tópico 5 item c, que a 

estimativa de viagens deste tipo de transporte que foi calculadas para o Ed. 

Bela Vista totalizam 158 viagens diárias, sendo destas 17 no pico da manhã e 

22 no pico da tarde, o que pode ser absorvido com facilidade pela cidade de 

Cachoeiro de Itapemirim.  

1.7 Capacidade do transporte público de absorver o aumento da demanda: A 

estimativa de viagens deste tipo de transporte que foi calculadas para o Ed. 

Bela Vista totalizam 39 viagens diárias, sendo destas 5 no pico da manhã e 6 

no pico da tarde, o que pode ser absorvido com facilidade pela cidade de 

Cachoeiro de Itapemirim. 

1.8 Empreendimentos similares em outros bairros: O mercado imobiliário no 

município de Cachoeiro de Itapemirim vive um momento de crescimento e 

expansão, atraindo diversos investidores e empreendedores que têm 

instalado na cidade vários empreendimentos similares, movimentando de 

forma positiva o mercado. Empreendimentos de alto nível estão sendo 

construídos em diversos pontos da cidade, principalmente no bairro Gilberto 

Machado.  
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2. ÁREA DE INFLUÊNCIA: 

a) Limites da vizinhança a ser afetada, direta ou indiretamente, pelos 

impactos e levantamento das ocupações no perímetro da área de 

influência: 

 

 

Área de Influência Imediata (AID) 

b) Identificação dos limítrofes da área de influência: Já informado no item 

anterior (item “a”). 

c) Mapa indicando pontos de interesse, com áreas de importância social, 

ambiental e ecológica, como creches, escolas, hospitais, asilos, centros de 

encontros comunitários, parques, praças, unidades de lazer, centros 

culturais, prédios e/ou monumentos históricos, monumentos artísticos, 

vias, unidades de conservação, aeroportos, terminais rodoviários, linha de 

transmissão elétrica, “shoppings”, postos de gasolina entre outros pontos: 
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Uso e ocupação do entorno 

01 – EEEFM Prof. “Getúlio Vargas” (Polivalente) 

02 – EEEFM Prof. “Inah Werneck” 

03 – Centro Esportivo Geraldo Araújo 

04 – Igreja Cristã Maranata 

05 – Reservatório de água da FOZ DO BRASIL 

06 – Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim 

07 – EEEFM Anacleto Ramos 

08 – EEEFM Newton Braga 

09 – SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim 

10 – Igreja Católica 

11 – Posto de Combustível 

12 – Supermercado Folha Verde 

13 – Concessionária Foz do Brasil 

14 – Rotatória da Ilha da Luz 

15 – Auto Posto Brasil 

16 – Pavilhão da Ilha da Luz 

17 – PCH da Foz do Brasil 

18 – Auto Posto Cachoeiro 

19 – Auto Mecânica Fraga 
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20 – Igreja Cristã Maranata 

 

 

Uso e Ocupação do solo 

 

 

Uso e Ocupação do solo 
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 Como se pode ver no mapa acima, na área de influência não existe qualquer 

área de interesse sócio/ambiental, asilos, centros de encontros comunitários, 

parques, praças, unidades de lazer, centros culturais, prédios e/ou monumentos 

históricos, monumentos artísticos, unidades de conservação, aeroportos, terminais 

rodoviários, linhas de transmissão elétrica ou shoppings. Existem, porém, escola, 

hospital, igreja e posto de combustível. 
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3. MEDIDAS MITIGADORAS: 

a) Medidas mitigadoras externas ao empreendimento: Segue no Anexo 5 a 

matriz de impactos. 

Definem-se como PGT – Pólos Geradores de Tráfego, grandes edificações 

usadas por atividades urbanas, que pela sua capacidade de atração de 

viagens e/ou seu nível de abrangência, geram interferências no trânsito do 

entorno, demandando parâmetros diferenciados para sua implantação. No 

entanto, o empreendimento a ser instalado no local não acarretará impactos 

significativo. 

b) Medidas internas ao empreendimento capazes de minimizar os impactos a 

vizinhança:  23 vagas de garagens além das solicitadas pelo PDM da 

Prefeitura, sendo 4 não autônomas ficando uma vinculada a cada um dos 

apartamentos do 5º andar e 5 identificadas no local para uso de visitantes. 

O condomínio também irá oferecer lazer interno aos condôminos e 

convidados como piscina, piscina infantil, churrasqueira, bar molhado, 

entre outros, que podem ser observados no projeto arquitetônico. 
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