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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA:

GERMINAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
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APRESENTAÇÃO: 

O  Estudo  de  Impacto  de  Vizinhança  elaborado  em  atendimento  a  LEI

COMPLEMENTAR N. 561 de 26 de setembro de 2007, apresentado a seguir, é

estruturado em capítulos e itens na mesma ordem da instrução. 

Os impactos do empreendimento são sintetizados em uma matriz de impactos,

graduados  em  Alto,  Médio  e  Baixo,  também  indicada  à  abrangência  dos

impactos.  

INFORMAÇÕES GERAIS: 

MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO 

I – IDENTIFICAÇÃO:

NOME OFICIAL DO EMPREENDIMENTO: Loteamento VALE DOS CRISTAIS

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim 

PROPRIETÁRIO: Germinar Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

CNPJ: 10.753.233/0001-19

ENDEREÇO:  Rua  João  Joubert  da  Silva,  125  –  Albinópolis  –  Conselheiro

Lafaiete – MG CEP.: 36.400-000 – Fone: (28) 8100-2662 

RESPONSÁVEL  TÉCNICO  PELO  PROJETO  URBANÍSTICO:  Arquiteto

Urbanista  Alexandre  Luiz  Cordeiro  Peixoto.  CAU  nº  31.720-9  /  CPF:

846.242.567-00 

ÁREA TOTAL: 111.560,74 m² 

ENDEREÇO DA GLEBA:  Rua João Sasso – Bairro  Paraíso/São Geraldo –

Cachoeiro de Itapemirim – ES. 

DISTÂNCIA DO CENTRO DO MUNICÍPIO: aproximadamente 3 km 

ACESSOS PRINCIPAIS: 1.) Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, continuando

pela Rua Euclides da Cunha até o entroncamento com a Rua João Sasso.

II – DESCRIÇÃO DA GLEBA: 
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GEOMORFOLOGIA e TOPOGRAFIA 

Os bairros Paraíso e São Geraldo são atendidos pela Rua João Sasso que

demanda os dois  bairros,  cuja  faixa de domínio está fixada em 12,00m de

largura.

Os bairros são compostos em sua porção central por um vale espraiado, com

suas nascentes à Sudoeste e Noroeste, e que conta na porção de montante

com  um  anfiteatro  situado  a  Oeste.   O  vale  em  tela  forma  uma  planície

aluvional  sentido  oeste-leste,  típica  unidade  morfoescultural  presente  em

cursos d’água em locais com média declividade, inferiores a 30%.  

1 INTRODUÇÃO
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 O EIV é um instrumento público de planejamento instituído pelo Estatuto da

Cidade  (Lei  Federal  nº  10.257/2001),  que  define  que  todos  os  municípios

brasileiros  devem  promover  sua  regulamentação  através  de  lei  específica,

definindo  claramente  os  empreendimentos  passíveis  de  apresentação  de

estudos,  a  fim de  desobrigar  aqueles  cujo  impacto  é  praticamente  nulo  ou

pouco significativo,  ou  definir  formas de mitigação e compensação caso os

impactos sejam negativos.
É semelhante ao Estudo de Impacto Ambiental – EIA no que diz respeito à

avaliação de impactos, diferenciando-se quanto aos objetivos. O EIV se destina

aos projetos  e  empreendimentos  habitacionais,  institucionais  ou  comerciais,

públicos ou privados que estão fora da linha de corte que define a realização

do EIA/RIMA, avaliando especificamente a repercussão do empreendimento

sobre a paisagem urbana, as atividades humanas instaladas, a movimentação

de  pessoas  e  mercadorias,  a  circulação  de  veículos  gerada  pelo

empreendimento e os recursos naturais da vizinhança.
Com estas determinações legais e demais orientações técnicas, este Estudo

procurará apontar as principais problemáticas urbanísticas previstas a partir da

implantação do empreendimento.

1.1 OBJETIVO

O  objeto  do  estudo  refere-se  à  implantação  de  um  loteamento  que  será

composto por 280 lotes, áreas destinadas a equipamentos urbanos, totalizando

uma área de 111.560,74 m².

1.2 JUSTIFICATIVA

Devido à ótima localização da área, configuração geométrica e topográfica do

terreno, legislação pertinente de uso e ocupação do solo e condições atuais do

mercado,  os  estudos  de  viabilidade  apontaram  para  a  implantação  deste

Loteamento Residencial.

O projeto prevê instalações modernas que aliado a sua situação geográfica,

numa  região  bastante  valorizada  próximo  ao  centro  de  Cachoeiro  de

Itapemirim, visa atender a demanda por moradias (casa própria) na região.

Cabe ressaltar os aspectos sociais envolvidos, como a criação de empregos e

renda, além do retorno ao Município através do incremento na arrecadação de
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impostos  devidos  pelo  aumento  da  área  construída  (IPTU),  além  do  ISS

(Imposto sobre serviços de qualquer natureza).

2 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
2.1 Localização

O  empreendimento  objeto  deste  estudo  será  implantado  em  Cachoeiro  de

Itapemirim, município pertencente ao estado Espírito Santo, localizado ao sul e

a uma distância de aproximadamente 135 km da capital.

De  acordo  com  os  dados  do  IBGE  (Censo  2010),  sua população é

de 189.889 habitantes, predominantemente urbana, ou seja, 91% da população

vivem  em  área  urbana  e  possui  uma  densidade  demográfica  de  216,57

hab./Km², sendo assim a quinta cidade mais populosa do Estado.

O município destaca-se por possuir altos índices de urbanização e condições

de vida  com relação à média  da metrópole  e  do  estado.  Possui  Índice  de

Desenvolvimento Humano – IDH de 0,770. 

Principal centro econômico do sul do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim é

o segundo pólo mais importante do estado, depois da conurbação de Vitória, a

capital. Possui uma das maiores jazidas de mármore do Brasil e é um centro

internacional de rochas ornamentais, sendo o responsável pelo abastecimento

de  80% do  mercado  brasileiro  de  mármore.  A cidade  é  berço  de  grandes

empresas com destaque para a Viação Itapemirim e a Itabira, a maior Fábrica

de Cimento do Grupo João Santos,  segundo maior produtor  de cimento do

País.

Cachoeiro  de  Itapemirim  é  hoje,  sobretudo  um  centro  de  extrativismo  e

beneficiamento  mineral  (mármores,  granitos  e  moagem  de  calcário).  Na

indústria  sobressai  a  produção  de  cimento,  calçados  e  laticínios,  havendo

também significativa pecuária e cafeicultura. Pólo educacional do sul capixaba,

o município conta com estabelecimentos de ensino superior.

Hoje,  o  município  de  Cachoeiro  de  Itapemirim  é  o  núcleo  urbano  mais

importante do sul do Estado do Espírito Santo, beneficiado por boas rodovias

permitindo a concentração e a distribuição de bens e serviços para municípios

vizinhos.  Cachoeiro  de  Itapemirim  polariza  econômica  e  politicamente  um

conjunto  de  20  municípios,  que  formam a  região  macro  sul,  onde  residem

15,7% da população capixaba, ocupando 17,7% do território estadual.
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O terreno, onde será implantado o empreendimento objeto deste estudo, com

área de 111.560,74 m², se localiza próximo do centro da cidade de Cachoeiro

de Itapemirim, no bairro Paraíso/São Geraldo,  com frente para a Rua João

Sasso.

2.1.1 VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

O  processo  de  transformação  do  município  de  Cachoeiro  de  Itapemirim

agregou valores aos terrenos. Esta valorização foi causada pela expectativa

criada  no  mercado  imobiliário  pela  alteração  de  parâmetros  urbanísticos  e

melhorias na infraestrutura local.

A valorização imobiliária no caso apresentado está diretamente relacionada à

ampliação  da  área  construída,  uma vez  que  o  imóvel  está  subutilizado.  O

projeto alterará o interesse da aquisição de terrenos na região em que está

inserido, não havendo nesse sentido, alterações significativas no valor da terra.

A valorização dos terrenos impulsionará pequenas e médias empresas que se

mantém  em  funcionamento  na  região,  ou  serviços  não  relacionados  ao

consumo da nova população que irá se instalar na área, sua transferência para

outros  pontos  do  município  ou  região  para  vender  os  terrenos  a  novos

empreendimentos, hoje concentrados nos terrenos ociosos.

3 ASPECTOS DO MEIO SOCIOECONÔMICO
3.1 Economia Municipal: Perfil e Dinâmica

Para estabelecer o perfil e a dinâmica da economia no município de Cachoeiro

de Itapemirim foi realizada uma analise sucinta sobre seu PIB e a participação

dos empregos formais por setor.

A análise do PIB Municipal demonstra a participação expressiva do setor de

rochas ornamentais, serviços e indústrias.

A distribuição  dos  empregos  formais  no  Município  por  setor  de  atividade

demonstra que o setor de serviços é o grande empregador de mão-de-obra,

seguido  pela  indústria  e  comércio.  lsso  é  resultado  de  um  processo  de

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

canalização de investimentos cada vez mais presentes nos setores de serviços

e comércio varejista, onde a presença do emprego é maior.
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3.2 Finanças Públicas Municipais

As  finanças  públicas  municipais  estão  diretamente  vinculadas  à  base

econômica  dos  municípios,  sendo  as  receitas  correntes  e  receita  tributária,

funções diretas do seu porte econômico e populacional.

Desta  forma,  foi  destacada  para  este  estudo,  analise  sobre  os  valores  da

Receita  Orçamentária  e  Tributária,  do  lmposto  Sobre  Serviço  de  Qualquer

Natureza ISS/QN e sua relação com a receita total.

Os valores demonstram que do total da receita, quase 9% advém de recursos

arrecadados  com  ISS/QN,  que  é  um  tributo  de  competência  municipal

diretamente  ligado  aos  prestadores  de  serviços,  que  inclui  o  setor  de

construção civil e os prestadores de serviços industriais. lsso demonstra forte

presença da arrecadação municipal  ligada a  sua base produtiva  na receita

municipal total em relação a repasses governamentais que tem como base de

calculo a população.

4 CARACTERÍSTICAS DO MEIO FÍSICO

4.1 Clima

O clima da região segundo classificação de Köppeen é Aw tropical quente e

úmido, recebendo influência do relevo e caracterizando-se por apresentar três

meses secos (junho, julho e agosto) com variações locais para semi-úmido de

quatro a cinco meses (maio a setembro). A pressão atmosférica varia durante o

ano, sendo a menor em fevereiro e a maior em julho. A temperatura média das

máximas do mês mais quente é de 33,0°C e a temperatura média das mínimas

do mês mais frio é de 14,3°C. 
O local aonde se encontra o empreendimento é classificado pelo PDM (Plano

Diretor Municipal) como ZAD 01, sendo de atividades diversas. A topografia da

região  é  acidentada,  estando  o  empreendimento  instalado  em  um  terreno

plano/amorrado.

As chuvas no município de Cachoeiro de Itapemirim não apresentam uma boa

distribuição ao longo dos meses do ano. O índice de precipitação total anual é

de 1.062,7 mm. Os maiores valores de precipitação são observados no período

de outubro a janeiro, o qual apresenta aproximadamente 55,0% das chuvas
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anuais.  A época  de  estiagem  vai  de  maio  a  setembro,  sendo  que  junho

apresenta menor valor de precipitação de 23,3 mm.
Para um melhor conhecimento da área, foi realizado um trabalho de visita e

observações in situ tomando por base cerca de 500 metros de raio da área de

localização,  objeto  deste  Estudo.  Desta  forma,  passamos resumidamente  a

fazer algumas considerações sobre o meio físico, biótico e antrópico do local.
O empreendimento se encontra na área urbana do município de Cachoeiro de

Itapemirim – ES, entre os bairros Paraíso e São Geraldo. Ao redor desta área

encontram-se  diversas  atividades,  como  comércios,  depósitos,  oficinas

mecânicas,  posto  de  combustível,  casa  de  Shows,  concessionárias  de

veículos, dentre outras, em um raio inferior a 500 metros. Pode-se observar

também a presença de escola e residências.
A região tropical é caracterizada por Latossolos (solos profundos) devido ao

alto grau de intemperismo causado pelo clima. Especificamente na área, os

solos encontram-se em grande parte pavimentado. Quanto à física, os solos do

local  apresentam-se  aparentemente  argilosos  devido  à  estrutura  formada,

apresentando  médios  teores  de  argila,  contudo  esse  diagnóstico  é  melhor

quando apoiado por análises laboratoriais. Ainda observa-se muita variação do

relevo  na  área,  especificamente,  áreas  mais  íngremes  aos  fundos  do

empreendimento. A área encontra-se bastante antropizada, e as características

superficiais do solo totalmente modificadas.
A área, objeto deste ESTUDO, pontualmente está numa região cuja topografia

pode  ser  definida  como plana/amorrada,  e  de  modo geral,  encontra-se  em

região de relevo acidentado (Bacia do Rio Itapemirim) conhecida como mar de
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morros possuindo uma grande variação, tanto em sua hipsometria, possuindo

altitudes  variando  até  aproximadamente  2.800  metros,  como  no  caso  do

Caparaó,  até  o  nível  do  mar  na  foz  de  seus  mananciais,  como  nas

declividades,  que  em  muitos  dos  casos  variam  de  planas  a  altamente

declivosas, em variações espaciais pequenas.

Segundo  recomenda  a  legislação  ambiental  em  vigor  deve-se  reduzir  a

movimentação  de  terra,  condicionada  por  meio  de  desenhos  urbanos

adequados ao relevo e terraplenagens tecnicamente planejadas, de forma a se

evitar  cortes  e  aterros  que  exponham  o  solo  de  alteração  atrelado  a  um

eficiente  sistema  de  drenagem.  Quando  necessário  se  expor  o  solo  de

alteração o mesmo deve imediatamente após a execução da obra, contar com

proteção superficial mediante seu recobrimento.  

Os partidos adotados no projeto de Arruamento levaram em consideração as

características acima citadas. 

5 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PROJETADO: 

Área total à lotear: 111.560,74 m².

Loteamento de característica residencial, que contará com: 

280 lotes, distribuídos em 13 quadras, sendo: 

Quadra A – 32 lotes numa área de 7.531,91 m²;

Quadra B – 22 lotes numa área de 5.551,25 m²;

Quadra C – 21 lotes numa área de 4.879,33 m²;
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Quadra D – 24 lotes numa área de 5.160,99 m²;

Quadra E – 21 lotes numa área de 4.895,37 m²;

Quadra F – 18 lotes numa área de 3.651,71 m²;

Quadra G – 10 lotes numa área de 2.840,38 m²;

Quadra H – 27 lotes numa área de 6.887,22 m²;

Quadra I – 05 lotes numa área de 1.169,74 m²;

Quadra J – 25 lotes numa área de 6.492,48 m²;

Quadra K – 30 lotes numa área de 6.479,07 m²;

Quadra L – 29 lotes numa área de 6.075,54 m²;

Quadra M – 16 lotes numa área de 4.016,21 m²; e

Os 280 lotes do loteamento englobam a área de 65.224,61 m², equivalentes à

58,47% da área total da gleba. 

Tendo em vista o zoneamento urbano, os lotes de característica estritamente

residencial configurarão uma Zona do tipo: ZR 01.

 NATUREZA DO LOTEAMENTO
LOTES QTDE ÁREA (m²) %
Lotes residenciais 280 65.224,61 58,47
Lotes mistos comerciais/residenciais xxx Xxxx xxx
TOTAL 280 65.224,61 58,47

Tabela de lotes quanto a natureza

RESUMO DAS QUADRAS
QUADR

A
ÁREA
(m²)

QTDE DE
LOTES

QUADR
A

ÁREA
(m²)

QTDE DE
LOTES

A 7.531,9
1

32 H 6.887,2
2

27

B 5.551,2
5

22 I 1.169,7
4

05

C 4.879,3
3

21 J 6.492,4
8

25

D 5.160,9
9

24 K 6.479,0
7

30

E 4.895,3
7

21 L 6.075,5
4

29
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F 3.651,7
1

18 M 4.016,2
1

16

G 2.840,3
8

10 XXX XXX XXX

TOTAIS: 13 Quadras             /          65.224,61 m²          /        280 LOTES
Tabela de Resumo das Quadras

QUADRO DE ÁREAS
ESPECIFICAÇÃO ÁREA m² %

1 Área dos lotes (nº total de lotes = 280) 65.224,6
1

58,4
7

2 Áreas Públicas 18.466,11 16,5
5

2.1 Sistema Viário 27.870,0
2

24,9
8

2.2 Áreas  Institucionais  (equipamentos  urbanos  e
comunitários)

4.211,61

2.3 Espaços livres de uso público 14.254,5
0

Tabela Resumo do quadro de áreas

No loteamento  será  destinada  01  área  para  uso  institucional,  que  ocupará

4.211,61 m², equivalentes a 3,80% da área total.  

Os espaços livres de uso público englobam dois tipos de áreas:

• A área verde de Preservação Permanente, que ocupa 7.853,98 m², ou

seja: 7,05% da área total;
• As áreas verdes de lazer, que ocupam 6.400,52 m², ou seja: 5,73% da

área total.  

Esses espaços somam 14.254,50 m², equivalentes a 12,78% da área total à

lotear. Considerando que o loteamento terá uma população estimada de 851

habitantes, a cada habitante corresponderá 16,75 m² de áreas verdes, índice

acima do mínimo exigido pela OMS, que é de 12 m²/habitante. 

Importante frisar que a população máxima estimada para o local será da ordem

de 851 habitantes e a taxa mínima de áreas verdes-lazer por habitante será de

16,75  m²,  índice  muito  superior  aos  mínimos  fixados  pelas  organizações

internacionais.  Por outro lado, se levarmos em conta que o n° de habitantes

por  domicílio  próprio  em  Cachoeiro  de  Itapemirim  é  de  3,04  hab/domicílio
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(dados IBGE) a população máxima do loteamento não deverá passar desse

número estimado. 

5.1 Especificação do Sistema Viário: 

O  sistema  viário  do  loteamento  possui  02  Avenidas,  13  ruas,  definidas  e

caracterizadas na tabela abaixo:

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
Identificaçã
o das vias

Classificaç
ão das vias

Largur
a da
via

Largura
do leito

carroçáve
l

Largura
do

passeio

Declivida
de

Máxima
(%)

Tipo de
Revestime

nto

João Sasso Principal 12,00 8,00 2,00 Asfáltico
Avenida 01 Principal 18,00 10,00 3,00 Asfáltico
Avenida 02 Principal 18,00 10,00 3,00 Asfáltico
Rua 01 Local 12,00 8,00 2,00 Asfáltico
Rua 02 Local 12,00 8,00 2,00 Asfáltico
Rua 03 Local 12,00 8,00 2,00 Asfáltico
Rua 04 Local 12,00 8,00 2,00 Asfáltico
Rua 05 Local 12,00 8,00 2,00 Asfáltico
Rua 06 Local 12,00 8,00 2,00 Asfáltico
Rua 07 Local 12,00 8,00 2,00 Asfáltico
Rua 08 Local 12,00 8,00 2,00 Asfáltico
Rua 09 Local 12,00 8,00 2,00 Asfáltico
Rua 10 Local 12,00 8,00 2,00 Asfáltico
Rua 11 Coletora 12,00 8,00 2,00 Asfáltico
Rua 12 Local 12,00 8,00 2,00 Asfáltico

Nas esquinas de todas as quadras serão efetuados rebaixamentos de guias

para possibilitar o acesso de carrinhos de bebes e cadeiras de rodas. Com

relação à acessibilidade universal, as vias e passeios projetados suprem as

exigências  da  legislação  vigente,  sendo  que  em  todas  as  esquinas  serão

rebaixadas  as  guias  e  executadas  as  rampas  necessárias,  bem como nas

proximidades  dos  pontos  de  ônibus  projetados.  Essas  providências  estão

avalizadas pelo responsável técnico e os demais membros da equipe técnica

que elaborou os projetos e estudos de impactos de vizinhança.

O loteamento se integrará ao sistema viário do município através de acesso

direto pela Rua João Sasso, via com a qual confronta. Ao longo das divisas

internas foram projetadas 01 via de interligação para as propriedades vizinhas,
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ainda de características rurais.  Apenas uma oficiosa servidão de passagem

grava a área, e foi respeitada no projeto. Será executada a sinalização viária

em  todas  as  esquinas  do  loteamento,  bem  como  serão  executadas  as

sinalizações viárias de solo. 

A preocupação com a preservação ambiental  é a principal  característica do

projeto loteamento Vale dos Cristais, que se desenvolverá segundo o esquema

abaixo anexado. 

5.2 Infra-estrutura: 

Quanto à infra-estrutura do loteamento temos:

SERVIÇO DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL
PELA
IMPLANTAÇÃO

RESPONSÁVEL
PELA
OPERAÇÃO

Sistema  de
Distribuição  de
Água Potável

Rede  Interna
Interligada  à
Rede Local

Empreendedor Empreendedor  /
FOZ DO BRASIL

Esgotos
Sanitários

Rede  Interna
Interligada  à
Rede Local

Empreendedor Empreendedor  /
FOZ DO BRASIL

Rede  de
Distribuição  de
Energia Elétrica

Rede  Interna
Interligada  à
Rede Local

Empreendedor Empreendedor  /
EDP ESCELSA

Sistema  de
Drenagem
Superficial

Guias  e  Sarjetas
e Galerias

Empreendedor PREFEITURA

Sistema  de
Coleta  e
Destinação  do
Lixo

Remoção  com
frequência
Alternada

____________ PREFEITURA

5.3 Sistema de Abastecimento de Água Potável:

Será  executado  em  consonância  com  as  diretrizes  da  FOZ  DO  BRASIL,

concessionária  dos  serviços  de  saneamento  básico  no  município,  e  será

composto de uma adutora de água tratada à ser executada até o loteamento,

onde alimentará as redes de distribuição projetadas para as vazões e pressões

necessárias ao abastecimento dos lotes consumidores. 

5.4 Sistema de Coleta, Afastamento, Tratamento e Disposição Final de

Esgotos: 
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Será executado em consonância com as diretrizes da FOZ DO BRASIL, e será

composto pelas redes de captação e afastamento de esgotos, perfeitamente

dimensionadas  para  as  vazões  de  projeto,  bem  como  para  as  águas  de

infiltrações,  e  dirigirão  esses  esgotos  assim  coletados  para  a  Estação  de

Tratamento  dos  Esgotos  coletados  do  Município.  Os  esgotos  serão

encaminhados até  à  Rua João Sasso,  onde serão lançados em um PV ali

existente, e daí encaminhado à ETE de Cachoeiro de Itapemirim. 

As  redes  de  energia  elétrica  de  alta  e  baixa  tensão  serão  instaladas  no

loteamento conforme projeto e normas da EDP ESCELSA, concessionária dos

serviços de energia elétrica. A iluminação pública será executada conforme as

mesmas  normas  da  concessionária,  e  as  lâmpadas  irão  sendo  ligadas  na

medida em que o loteamento for sendo ocupado. O consumo de energia desse

sistema será arcado pela municipalidade, uma vez que o empreendimento tem

a  característica  de  loteamento  aberto,  e  o  sistema  viário,  bem  como  sua

manutenção será público. 

O  sistema de  coleta  e  Destinação  do  Lixo  passará  por  fases,  conforme a

ocupação dos lotes do loteamento. Em um primeiro momento a coleta se dará

somente  ao  longo  da  Rua  João  Sasso,  em  caçambas  especialmente

destinadas  ao  lixo  doméstico.  Na  medida  em que  o  loteamento  for  sendo

ocupado, a coleta se estenderá através de caminhões coletores às principais

vias do loteamento, e em seguida a todas as vias. A freqüência da coleta será

de no mínimo três vezes por semana, e pretende-se que o lixo seja disposto de

maneira seletiva, em pelo menos dois tipos: úmido e seco. 

O  sistema de  coleta  e  afastamento  das  águas  pluviais  será  composto  por

poços  de  retenção  de  águas  pluviais  que  serão  implantados  nos  lotes  na

medida em que forem sendo ocupados, de tal forma a se manter a taxa de

permeabilidade dos lotes. 

As águas afastadas dos lotes e aquelas do sistema viário serão captadas e

encaminhadas através de guias e sarjetas até o sistema de galerias de águas

pluviais  composto  por  bueiros  e  tubulações,  que  lançarão  as  águas  assim

captadas em caixas de retenção de areias  e  de diminuição de velocidade,

devidamente dimensionadas e de fácil acesso para proporcionar condições de
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manutenção  e  limpeza  e  dessas  caixas  serão  lançadas  no  corpo  de  água

existente.

 REQUISITOS URBANÍSTICOS LEGENDA
h =  P  = 851 = 3 hab/lote
        n     280

h  =  população  média  por  lote
residencial
P = população total prevista para lotes
residenciais apenas

D =  P  = 851
       AT   

n  =  número  de  lotes  residenciais
apenas
d  =  densidade  de  ocupação
residencial prevista para a gleba

K = AP  
       d

AT = área total da gleba
k = coeficiente de proporcionalidade
AP = áreas públicas (ha)

Lei federal 6.766/79 no art. 2º § 5º - Consideram-se infra-estrutura básica os

equipamentos urbanos  de  escoamento de águas pluviais, iluminação pública,

redes  de  esgotamento  sanitário  e  abastecimento  de  água  potável,  energia

elétrica pública e domiciliar e vias de circulação pavimentadas ou não (alt. p/ lei

9.785/99).  A  infra-estrutura  básica  é  composta  pelas  vias  de  circulação,

pavimentadas  ou  não,  e  equipamentos  urbanos  de  escoamento  de  águas

pluviais, solução para afastamento e tratamento de esgotos, solução para o

abastecimento  de  água  potável  e  de  energia  elétrica.  Já  a  infra-estrutura

complementar é composta por equipamentos urbanos complementares à infra-

estrutura  básica,  que  são  iluminação  pública,  pavimentação  das  vias,

arborização das vias e plantio de grama nos sistemas de lazer, como suporte à

concentração de pessoas e ao seu respectivo fluxo.

5.5 Estatísticas: 

ANO 2010
Veículos/Hab/Cachoeiro 0,42

Automóveis/Hab/Cachoeiro 0,21
Veículos/Hab/ES 0,36

Automóveis/Hab/ES 0,18

5.6 Níveis de Serviço das Principais Vias de Acesso
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Neste estudo, foi utilizada a densidade média como principal da performance

da  via.  Através  dela,  pode-se  identificar  o  nível  de  serviço  da  via,  dado

características geométricas e operacionais e dada a demanda de veículos que

por esta trafega. O nível de serviço pode ser entendido como uma medida que

busca  qualificar  as  condições  de  tráfego  de  uma  via.  Este,  embora  seja

identificado pela densidade diretamente, indica também, o grau de proximidade

entre  veículos,  assim  como,  as  velocidades  médias  empregadas  pelos

veículos.

Conforme HCM ( Highway Capacity Manual, TRB - 2000), estes níveis variam

conforme tabela abaixo: 

Nível de Serviço => Densidade (veic/km) 

A => 0 a 7 

B => 7 a 11 

C => 11 a 16 

D => 16 a 22 

E => 22 a 28 

F - ou "Over" => Acima de 28 

Tais níveis são caracterizados conforme segue:

Nível  A -  Descreve operações de tráfego livre (free-flow).  A velocidade FFS

(free-flow speed) prevalece. Os veículos têm total liberdade para manobras /

troca de faixas. Os efeitos de incidentes ou quebras do ritmo da corrente de

tráfego são facilmente absorvidos. 

Nível B - Mantém-se a condição de tráfego livre, assim como a velocidade FFS

(velocidade de trafego livre).  A liberdade para manobras se mantém alta,  e

apenas um pouco de desconforto é provocado aos motoristas. Os efeitos de

incidentes ou quebras do ritmo da corrente de tráfego ainda são facilmente

absorvidos. 
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Nível C - Mantém-se a condição de tráfego livre, com velocidades iguais ou

próximas FFS. A liberdade para manobras requer mais cuidados e quaisquer

incidentes ou quebras do ritmo da corrente de tráfego podem gerar pequenas

filas. 

Nível D - As velocidades começam a cair.  A densidade aumenta com maior

rapidez. A liberdade para manobras é limitada e já se tem certo desconforto dos

motoristas. Quaisquer pequenos incidentes ou quebras do ritmo da corrente de

tráfego geram filas. 

Nível E - Tem-se um fluxo altamente instável com poucas opções de escolha

da velocidade. 

Qualquer incidente pode provocar congestionamentos significativos. Nenhuma

liberdade para manobras e conforto psicológico muito baixo dos motoristas. 

Nível  F  (Over)  -  Tem-se  o  colapso  do  fluxo.  Demanda  está  acima  da

capacidade  da  via.  Podem  provocar  congestionamentos  expressivos  e

condições de retomo ao fluxo descongestionado são indeterminadas. 

Pode-se acessar o loteamento Vale dos Cristais basicamente pela Rua João

Sasso,  à  partir  da  Avenida  Francisco  Lacerda  de  Aguiar,  que  demanda ao

Centro, ou seja: 

Pela Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, numa distância de 2.100 metros,

daí pela Rua Euclides da Cunha, percorrendo um trecho de  aproximadamente

1.000  metros,  até  chegar  à  Rua  João  Sasso,  numa  distância  total  de

aproximadamente 3.100 metros.
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ÁREA DE INFLUÊNCIA

Na área de influência do Loteamento Vale dos Cristais encontram-se os bairros

Paraíso e São Geraldo, sendo estes bairros já consolidados e tradicionais de

Cachoeiro  de  Itapemirim,  com  uma  população  total  estimada  de  5.701

habitantes, sendo 3.968 habitantes no bairro Paraíso e 1.733 habitantes no

bairro São Geraldo. 

Essa área de influência pode ser subdividida em 3 sub áreas, ou seja: 

1ª.) A área de influência da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar; 

2ª.) A área de influência do bairro Paraíso; e a  

3ª.) A área de influência do bairro São Geraldo.
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Foto Google com Previsão de Situação das Vias com Ocupação Consolidada

do Loteamento

Realizando  a  simulação  de  situação  hipotética  para  o  loteamento  ora  em

estudo, e considerando, para efeito de simplificação nos cálculos, que a área

de influência do Loteamento Vale dos Cristais já se encontra consolidada, e

tendo em vista as características atuais de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja: 

a.) Taxa de crescimento da frota de veículos de Cachoeiro de Itapemirim =  

b.) Índice de habitantes/veículo de Cachoeiro de Itapemirim =  

c.) A velocidade média das vias urbanas da ordem de 40 Km/hora + ou - 10% 

d.) O índice de habitantes por domicílio de Cachoeiro de Itapemirim, o que nos

permite projetar para 2.025 o índice de 0,21 veículos/domicílio, chegamos aos

seguintes indicadores: 

Para a Rua João Sasso: 

280 lotes x 3,19 x 0,21 veículos/habitante = 188 veículos.

População Total e Distribuição Populacional por Gênero e Faixa Etária nos Bairros de
Cachoeiro de Itapemirim/ES
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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
Amarelo 2.693 1.327 1.366 178 388 1.921 206

Alto Independência 1.112 555 557 76 201 778 57
Paraíso 3904 1.843 2.061 276 541 2.803 284

São Geraldo 1.705 835 870 107 250 1.218 130
Tabela1 – IBGE (Fonte: Censo IBGE 2010)

6 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA

Preservação  e  Conservação  Ambiental  da  Área  de  Influência  do

Empreendimento Constituição Federal 

Capítulo VI - DO MEIO AMBIENTE 

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as

presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo

ecológico das espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e

fiscalizar  as  entidades  dedicadas  à  pesquisa  e  manipulação  de  material

genético; 

III - definir,  em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus

componentes  a  serem  especialmente  protegidos,  sendo  a  alteração  e  a

supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

VII  -  proteger a fauna e a flora,  vedadas,  na forma da lei,  as práticas que

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies

ou submetam os animais à crueldade. 
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§ 4º -  A Floresta Amazônica brasileira,  a Mata Atlântica,  a Serra do Mar,  o

Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua

utilização  far-se-á,  na  forma da  lei,  dentro  de  condições  que  assegurem a

preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 

Código Florestal 

Destaque: 

Art. 2° - Considera-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as

florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente

a 100% na linha de maior declive; 

Lei Federal nº 6938, de 31 de agosto de 1981 

Institui a Política Nacional do Meio Ambiente 

Destaque: 

Art. 2° - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação,

melhoria  e  recuperação  da  qualidade  ambiental  propícia  à  vida,  visando

assegurar,  no  País,  condições  ao  desenvolvimento  sócio-econômico,  aos

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana,

atendidos os seguintes princípios: 

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o

meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado

e protegido, tendo em vista o uso coletivo;

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 
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VIII - recuperação de áreas degradadas; 

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação. 

Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001 

Art. 2º - A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das

funções sociais  da cidade e da propriedade urbana,  mediante as seguintes

diretrizes gerais: 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da

população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua

área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento

urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

g) a poluição e a degradação ambiental; 

XII  –  proteção,  preservação  e  recuperação  do  meio  ambiente  natural  e

construído,  do  patrimônio  cultural,  histórico,  artístico,  paisagístico  e

arqueológico. 

Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança 

Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001 

Estatuto da Cidade 

Art. 4o - Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 

VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de

vizinhança (EIV). 

Art. 36 - Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou

públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de

impacto  de  vizinhança  (EIV)  para  obter  as  licenças  ou  autorizações  de

construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal. 

Art. 37 - O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e

negativos  do  empreendimento  ou  atividade  quanto  à  qualidade  de  vida  da
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população  residente  na  área  e  suas  proximidades,  incluindo  a  análise,  no

mínimo, das seguintes questões: 

I – adensamento populacional; 

II – equipamentos urbanos e comunitários; 

III – uso e ocupação do solo; 

IV – valorização imobiliária; 

IV – geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI – ventilação e iluminação; 

VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

Parágrafo único – Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV,

que ficarão disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público

municipal, por qualquer interessado.

6.1 Legislação Urbanística

O perímetro atual do município de Cachoeiro de Itapemirim possui uma porção

totalmente urbanizada, tendo como principais vizinhos os municípios de Muqui,

Atílio Vivácqua, Castelo, Vargem Alta, e uma segunda porção com restrições

ambientais severas impostas pela legislação de proteção aos mananciais entre

outras. O empreendimento analisado encontra-se na porção de caráter urbano

inserida  no bairro  Paraíso,  num raio  de  aproximadamente  1.600 metros  do

centro  da  cidade,  a  saber,  a  Pça.  Jerônimo Monteiro,  onde  se  encontra  o

Palácio Bernardino Monteiro, sede do governo Municipal.

O Plano Diretor Municipal, aprovado pela Lei nº 5890/06, segue os preceitos da

Constituição Federal, do Estatuto da Cidade e da Lei Orgânica do Município de

Cachoeiro de Itapemirim. 

O Plano Diretor que abrange a totalidade do território é o instrumento básico da

política  de  desenvolvimento  urbano  do  Município  e  desta  forma  integra  o

processo  de  planejamento  municipal.  O  Plano  Diretor,  em  seu  artigo  240,

estabeleceu as seguintes zonas de uso: 
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• I - Zona Residencial (ZR);
• II - Zona de Atividade Dinâmicas (ZAD);
• III - Zona Industrial (ZI);
• IV - Zona Aeroportuária (ZA);
• V - Zona de Ocupação Limitada (ZOL);
• VI - Zona de Ocupação Restrita (ZOR);
• VII - Zona Estritamente Residencial (ZER); e
• VII - Zona Especial de Interesse Social (ZEIS). 

Para esta avaliação interessa apenas a divisão da Zona Residencial (ZR 01),

onde  o  empreendimento  analisado  encontra-se  inserido,  sendo  esta  Zona

dotada  de  equipamentos  públicos  e  incidência  de  edificações

predominantemente residenciais.

De  acordo  com  a  LEI  5.890/2006 -  PLANO  DIRETOR  MUNICIPAL -

CACHOEIRO  DE  ITAPEMIRIM -  ES,  é  parte  integrante  do  processo  de

planejamento  municipal,  devendo  o  Plano  Plurianual,  as  diretrizes

Orçamentárias  e  o  Orçamento  Anual  incorporarem  as  diretrizes  e  as

prioridades nele contidas.

Além do Plano Diretor, o processo de planejamento municipal compreende, nos

termos do artigo  4º  da  Lei  Federal  nº  10.257,  de  10 de julho de 2001 –

Estatuto da Cidade.

São funções sociais do Município de Cachoeiro de Itapemirim:

I  -  Proporcionar  condições  gerais  para  melhor  habitar  e  desempenhar

atividades econômicas, sociais e o pleno exercício da cidadania;

II - Garantir qualidade ambiental e paisagística;

III - Facilitar o deslocamento e acessibilidade com segurança e conforto para

todos, priorizando o transporte público coletivo;

IV  -  Criar  pontos  de  atratividade,  com  a  implantação  de  equipamentos  de

turismo, cultura, eventos e negócios;

V - Prover infra-estrutura básica e de comunicação

A Política Urbana do Município obedecerá às seguintes diretrizes:

I – A implementação do direito à moradia, saneamento ambiental, infraestrutura

urbana, transporte e serviços públicos, trabalho e lazer;
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II – A utilização racional dos recursos naturais de modo a garantir uma Cidade 

sustentável, social, econômica e ambiental para as presentes e futuras 

gerações;

III  –  A gestão  democrática  por  meio  da  participação  da  população  e  de

associações  representativas  dos  vários  segmentos  da  comunidade  na

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de

desenvolvimento urbano,  principalmente aqueles que trazem mais riscos ao

ambiente natural ou construído;

IV – A cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores

da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social;

V - O planejamento do desenvolvimento da Cidade, da distribuição espacial da

população  e  das  atividades  econômicas  do  Município  de  modo  a  evitar  e

corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o

meio ambiente;

VI – A oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transportes e serviços

públicos adequados aos interesses e necessidades da população;

VII – A ordenação e controle do uso do solo, de forma a combater e evitar:

a - a proximidade ou conflitos entre usos incompatíveis ou inconvenientes;

b - o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou inadequado em 

relação à infra-estrutura urbana;

c - a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como

pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente;

d – a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulta na sua subutilização 

ou não-utilização;

e - a deterioração das áreas urbanizadas e os conflitos entre usos e a função 

das vias que dão acesso a essas áreas;

f - a poluição e a degradação ambiental;

g - a excessiva ou inadequada impermeabilização do solo;

h - o uso inadequado dos espaços públicos.

VIII - a integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais,

tendo em vista o desenvolvimento sócio-econômico do Município e do território

sob sua área de influência;
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IX - a adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de

expansão urbana compatíveis  com os limites da sustentabilidade ambiental,

social e econômica do Município;

X - a adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira

e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a

privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens

pelos diferentes segmentos sociais;

XI  -  a  proteção,  preservação  e  recuperação  do  meio  ambiente  natural  e

construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico, arqueológico

e urbanístico;

XII - a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população

de  baixa  renda,  mediante  o  estabelecimento  de  normas  especiais  de

urbanização,  uso e ocupação do solo e edificação considerados a situação

socioeconômica da população e as normas ambientais;

XIII – a revisão e simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação

do solo e das normas edilícias, com vistas a adequar distorções entre leis e a

realidade urbana, assim como facilitar sua compreensão pela população;

XIV – o retorno para a coletividade da valorização de imóveis decorrentes de

legislação de uso e ocupação do solo.

A  propriedade  cumpre  sua  função  social  quando  atende,

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos

em lei, no mínimo, os seguintes requisitos:

I - O atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida,

à justiça social, o acesso universal aos direitos sociais e ao desenvolvimento

econômico;

II  –  A  compatibilidade  do  uso  da  propriedade  com  a  infra-estrutura,  os

equipamentos e serviços públicos disponíveis;

III – A compatibilidade do uso da propriedade com a preservação da qualidade

do ambiente urbano e natural;

IV – A compatibilidade do uso da propriedade com a segurança, o bem estar e

a saúde de seus usuários e vizinhos.
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A  função  social  da  propriedade,  elemento  constitutivo  do  direito  de

propriedade,  deverá  subordinar-se  às  exigências  fundamentais  de

ordenação do Município, expressas neste Plano, compreendendo:

I  -  A distribuição  de  usos  e  intensidades  de  ocupação  do  solo  de  forma

equilibrada em relação à infra-estrutura disponível, aos transportes e ao meio

ambiente,  de  modo  a  evitar  ociosidade  e  sobrecarga  dos  investimentos

coletivos;

II  –  A  intensificação  da  ocupação  do  solo  condicionada  à  ampliação  da

capacidade de infra-estrutura;

III – A adequação das condições de ocupação do solo às características do

meio físico, para impedir a deterioração e degeneração de áreas do Município;

IV – A melhoria da paisagem urbana, a preservação dos sítios históricos, dos

recursos naturais e, em especial, dos mananciais de abastecimento de água do

Município;

V – A recuperação de áreas degradadas ou deterioradas visando à melhoria do

meio ambiente e das condições de habitabilidade;

VI – O acesso à moradia digna, com a ampliação da oferta de habitação para

as faixas de renda média e baixa;

VII – A descentralização das fontes de emprego e o adensamento populacional

das regiões com alto índice de oferta de trabalho;

VIII – A regulamentação do parcelamento, uso e ocupação do solo de modo a

incentivar a ação dos agentes promotores de Habitação de Interesse Social

(HIS);

IX – A promoção e o desenvolvimento de um sistema de transporte coletivo

não-poluente e o desestímulo do uso do transporte individual;

X – A promoção de sistema de circulação e rede de transporte que assegure

acessibilidade satisfatória a todas as regiões do Município.

Para  os  fins  estabelecidos  no  art.  182  da  Constituição  Federal,  não

cumprem a função social da propriedade urbana, por não atenderem às

exigências  de  ordenação da  cidade,  os  terrenos  ou  glebas  totalmente

desocupados, ou onde o coeficiente de aproveitamento mínimo não tenha

sido atingido, ressalvadas as exceções previstas nesta Lei.
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1º  A  propriedade  que  não  cumprir  sua  função  social  sujeitar-se-á,

sucessivamente, a parcelamento, edificação e utilização compulsórios, Imposto

Predial  e  Territorial  Urbano  progressivo  no  tempo  e  desapropriação  com

pagamentos em títulos, com base nos artigos 5º, 6º, 7º e 8º da Lei Federal nº

10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade.

2º Os critérios de enquadramento dos imóveis não edificados, subutilizados ou

não  utilizados  estão  definidos  no  artigo  331  desta  Lei,  que  disciplina  os

instrumentos citados no caput deste artigo e estabelece as áreas do Município

nas quais serão aplicados.

São diretrizes da Política de Habitação:

I  -  Democratização do acesso à terra e à moradia digna aos habitantes da

cidade, com melhoria das condições de habitabilidade, preservação ambiental

e qualificação dos espaços urbanos, priorizando as famílias de baixa renda;

II - Fortalecimento de processos democráticos na formulação, implementação e

controle  dos  recursos  públicos  destinados  à  política  habitacional,

estabelecendo  canais  permanentes  de  participação  das  comunidades  e  da

sociedade civil organizada nos processos de tomadas de decisões;

III  -  Utilização  de  processos  tecnológicos  que  garantam  a  melhoria  da

qualidade construtiva e redução dos custos da produção habitacional;

IV - Vinculação da política habitacional com as políticas sociais e ambientais;

V - Diversificação das formas de acesso à habitação de interesse social;

VI  -  Articulação  entre  a  Política  Habitacional  e  Fundiária,  garantindo  o

cumprimento  da  função  social  da  terra  urbana  de  forma  a  produzir  lotes

urbanizados  e  novas  habitações  em  locais  adequados  do  ponto  de  vista

urbanístico  e  ambiental,  proporcionando  a  redução  progressiva  do  déficit

habitacional.

O  zoneamento  compreende  a  subdivisão  do  território  abrangido  pelo

perímetro  urbano,  em  zonas  de  uso,  com  vistas  à  aplicação  do

regimeurbanístico regulado por esta Lei.

A ordenação do uso e ocupação do solo nas diferentes zonas de uso será

implementada indicando-se:
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I - Os usos permitidos quanto à qualidade de ocupação do solo;

II - Os índices de controle urbanísticos que regulam a intensidade e a

forma de ocupação do solo urbano por edificações;

III - As dimensões de testada e área mínima de lote exigida para

implantação de atividades nas várias zonas de uso.

Para efeito desta Lei ficam instituídas as seguintes categorias de uso, e suas

respectivas siglas:

I - Uso Residencial – R;

II - Uso Misto –M;

III - Uso Comercial e de Serviços – CS;

IV - Uso Industrial – I.

O uso residencial compreende as edificações que se sobrepuserem em

um  ou  mais  lotes  de  terrenos,  integrados  ou  não  em  loteamentos

destinados à habitação permanente de caráter unifamiliar ou multifamiliar.

As  edificações  a  que  se  refere  este  artigo  poderão  ser  construídas

independente ou conjuntamente, formando conjuntos de edifícios, mediante a

instituição de condomínio por unidades autônomas na forma da Lei.

O Uso Residencial (R) subdivide-se nas seguintes categorias:

I. R1 – residências unifamiliares isoladas;

II. R2 – residências unifamiliares agrupadas horizontalmente, com no máximo

dois pavimentos,  geminadas de duas em duas,  sendo permitido ocupar um

único terreno, desde que cumpram todos os índices urbanísticos da zona de

uso em que se insere e o determinado no Código de Obras do Município;

III.  R3  –  residências  multifamiliares  em  um  ou  mais  lotes  integrados  ou

remembrados, podendo ser subdivididas em blocos no mesmo terreno, desde

que atenda os índices urbanísticos da zona em que se insere;

IV.  R4  –  conjuntos  habitacionais  edificados  em  quarteirões  resultantes  de

parcelamento urbano;

V.  R5 – habitações coletivas  de permanência prolongada,  como: internatos,

asilos, casas de repouso, excluídos hotéis e motéis;
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VI. R6 – conjuntos residenciais unifamiliares horizontais isolados, edificados em

terrenos parcelados em condomínio.

A distância mínima entre os blocos na categoria  de uso R3 deverá ser  de

3,00m (três metros) para parede cega entre os blocos e 6,00m (seis metros)

para  parede  com  janela  para  edificações  com  até  6  (seis)  pavimentos,

incluindo o pilotis.

Edificações  com  mais  de  6  (seis)  pavimentos,  incluindo  o  pilotis,  deverão

seguir, além dos 3,00m (três metros) ou 6,00m (seis metros) de afastamento

mínimo entre os blocos, o escalonamento previsto no Anexo XI – XI.  Parágrafo

alterado pela Lei n.º 6410/2010.

As áreas de terreno que resultarão em projetos R3 (subdivididas em blocos no

mesmo terreno) deverão cumprir os índices urbanísticos previstos para a área

onde estão inseridas, além das demais exigências desta lei e do Código de

Obras do Município.

O Uso Misto (M) compreende a associação dos usos:

I - Residencial: R 1, R 2, R 3, R 4 e R 6;

II - Comércio e serviços: CS1, CS2;

III - Industrial: I1.

O Uso Comercial e de Serviços (CS), compreende as atividades de comércio e

prestação de serviços, classificados por seu porte e grau de incompatibilidade

com as demais atividades previstas nas diversas zonas de uso.

Constituem diretrizes para o controle dos usos e atividades:

I - implantação de atividades enquadradas nos usos industrial, comercial e de

serviços  em  áreas  residenciais,  que  não  criem  impacto  ambiental  e  não

provoquem riscos à segurança ou incômodo à vizinhança;

II - convivência de usos distintos, criando alternativas para o desenvolvimento

econômico e a geração de trabalho e renda;

30



III - flexibilização dos usos e atividades nos centros dos bairros e nas áreas

centrais  de  negócios,  integrando  harmoniosamente  o  uso  residencial  às

atividades de comércio e serviços;

IV - regulamentação das atividades industriais, comerciais e de serviços, que

não  criem  impacto  ambiental  e  não  provoquem  riscos  à  segurança  ou

incômodo  na  vizinhança,  desenvolvidas  fora  de  estabelecimentos  próprios,

sobretudo nas residências;

O funcionamento de templos religiosos, escolas, hospitais, sanatórios, hotéis,

bibliotecas  e  casas  de  repouso  será  permitido  somente  após  parecer  da

Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente,  conforme  resolução  nº  01/90  do

Conselho Nacional de Meio Ambiente, que estabelece níveis de ruído.  Artigo

alterado pela Lei nº 6410/2010.

Consideram-se índices urbanísticos o conjunto de normas e regras que regula

o  dimensionamento  das  edificações,  em  relação  ao  terreno  onde  serão

construídas e ao uso a que se destinam.

Os índices urbanísticos estabelecidos nesta  Lei  são os constantes do

anexo XI e compreendem:

I - Tabela ZR-01 (anexo XI-I)

II - Tabela ZR-02 (anexo XI-II)

III - Tabela ZR-03 (anexo XI-III)

IV - Tabela ZR-04 (anexo XI-IV)

V - Tabela ZAD-01 (anexo XI-V)

VI - Tabela ZAD-02 (anexo XI-VI)

VII - Tabela ZAD-03 (anexo XI-VII)

VIII - Tabela ZI-1 (anexo XI-VIII)

IX - Tabela ZOL (anexo XI-IX)

X - Tabela ZOR (anexo XI-X)

Artigo alterado pela Lei nº. 6176/2008

Para efeito desta Lei, consideram-se as seguintes definições:
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I  - Coeficiente de aproveitamento: é o fator estabelecido para cada uso nas

diversas zonas que multiplicado pela área do terreno definirá a área total de

construção; (CA x Terreno = Área total de costrução)

II - Taxa de ocupação: é o percentual expresso pela relação entre a área da

projeção da edificação e a área do lote; (Perimetro da edificação não exceder

% TO)

III  -  Gabarito: é o número máximo de pavimentos de uma edificação;(anexo

XIII)

IV - Afastamento de frente: é a distância mínima entre a edificação e a divisa

frontal do lote de sua propriedade, no alinhamento com a via ou logradouro

público;

V - Afastamento de fundos: é a distância mínima entre a edificação e a divisa

dos fundos do lote de propriedade;

VI - Afastamento lateral: é a distância mínima entre a edificação e as divisas

laterais do lote de sua propriedade;

VII  -  Número  de  vagas  para  garagem  ou  estacionamento  de  veículo:  é  o

quantitativo estabelecido em função da área privativa (área útil)  ou da área

computável no coeficiente de aproveitamento; (anexo XII)

VIII - Área e testada de lote: são as dimensões mínimas quanto à superfície e

ao comprimento da frente do lote;

IX  -  Recuo:  é  a distância  entre o  eixo  do logradouro  até o ponto onde se

permite construir;

X - Taxa de permeabilidade: é a área descoberta e permeável do terreno em

relação a sua área total, dotada de vegetação que contribua para o equilíbrio

climático e propicie alívio para o sistema público de drenagem urbana.

No  cálculo  do  coeficiente  de  aproveitamento,  com  exceção  das

edificações  destinadas  ao  uso  residencial  unifamiliar,  não  serão

computados:

I  -  As  áreas  dos  pavimentos  em  subsolo  destinadas  ao  uso  comum  ou

garagem;

II – As áreas destinadas a lazer, recreação e compartimentos de serviço do

condomínio nas edificações multifamiliares e de uso misto;

III - As áreas destinadas à garagem;
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IV  -  Áreas  de  varandas  contíguas  a  salas  ou  quartos,  desde  que  não

ultrapassem 40% (quarenta por cento) das áreas destinadas aos respectivos

cômodos;

V - Até 20% (vinte por cento) da área total de cada pavimento, desde que esse

percentual  seja  destinado à circulação horizontal  e  vertical  de  uso comum;

Inciso alterado pela lei n.º 6410/2010

VI - Câmara de transformação;

VII - Câmara de ar condicionado;

VIII - Mezanino;

IX - Zeladoria, portaria;

X - As edificações citadas no parágrafo único do art. 223 desta Lei,excetuando-

se o inciso IV; Inciso alterado pela lei n.º 6410/2010

XI - As edificações citadas nos incisos VI e VII do parágrafo único do art. 223

desta Lei.

São  passíveis  de  parcelamento,  edificação  ou  utilização  compulsórios,  nos

termos do artigo 182 da Constituição Federal  e  dos artigos 5º  e  6º  da  Lei

Federal  nº  10.257,  de  10  de  julho  de  2001,  os  imóveis  não  utilizados  ou

subutilizados,  edificados  ou  não,  delimitados  como  Zonas  Especiais  de

Interesse Social.

São  considerados  solo  urbano  não  edificado,  terrenos  e  glebas  com  área

superior a 800 m² (oitocentos metros quadrados), A Lei Municipal específica,

para a área incluída no Plano Diretor Municipal, elaborada de conformidade

com o art.  5º  da Lei  Federal  nº  10.257/01, determinará o cumprimento das

obrigações de que trata este artigo, notificando o proprietário ou ocupantes dos

imóveis em questão, fixando as condições e prazos para implementação da

mesma.

A notificação de que trata o artigo anterior se fará:

I  -  Por  funcionário  do  órgão  competente  do  Poder  Público  Municipal  ao

proprietário do imóvel ou, no caso de ser pessoa jurídica.
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7 IMPACTOS  DO  EMPREENDIMENTO  SOBRE  A  ÁREA  DE

VIZINHANÇA 

Dominam  nos  ambientes  desta  floresta  os  latossolos   com  características

distróficas e raramente eutróficas, originários de vários tipos de rochas desde

as cratônicas (granitos e gnaisses) até os arenitos com derrames vulcânicos de

vários  períodos  geológicos.  “Dominam  nos  ambientes  desta  floresta  os

latossolos e os podzólicos, ambos de baixa fertilidade natural”. (IBGE) 

Flora local e características do empreendimento

Atualmente  quase  nada  existe  da  cobertura  vegetal  original  local.  Esta  foi

praticamente  toda  descaracterizada,  quando  da  expansão  da  agricultura  e

pecuária  pela  região.  Durante  anos  áreas  florestais  foram  gradativamente

substituídas  por  reflorestamentos  e  pastagens,  principais  atividades

econômicas da região. 

Os  vestígios  da  cobertura  vegetal  original  do  município  são  uns  poucos

remanescentes de mata ciliar e capões de mata secundária. Estes configuram

pequenas  áreas  isoladas,  são  constituídos  por  espécies  de  Mata  Tropical

Latifoliadas,  característica do Planalto  Atlântico e,  atualmente,  encontram-se

entremeados a pastagens, reflorestamentos e pequenas áreas de cultura. 

Visto  a  parte  referente  à  vegetação,  é  importante  salientar  que  para  a

implantação das vias públicas será necessária uma movimentação de solo que

está  estimada  num  volume  total  de  aproximadamente  10.500  m³,  sem  a

necessidade de empréstimos ou bota-fora fora dos limites do empreendimento.

As florestas nativas são as vegetações naturais que constituem os diferentes

ecossistemas de uma determinada região. Nestas florestas encontra-se uma

vasta  diversidade  de  espécies:  flora,  fauna,  micro-organismos,  água,  um

complexo sistema onde, agregados, constituem um perfeito equilíbrio natural

que deve ser preservado em nome da qualidade de vida das populações. 

Considerando este conceito, o empreendedor utilizou-se somente das áreas de

vegetação  antrópica  preservando assim toda  vegetação  nativa  existente  na

34



gleba, e recuperando ao máximo as áreas verdes,  procurando dessa forma

alcançar um equilíbrio entre a ação antrópica e a natureza. 

Portanto,  levando-se  em  conta  que  o  empreendimento  propõe  o  devido

reflorestamento  nas  áreas  verdes  de  lazer  e  verdes  de  preservação

permanente desprovidas de mata nativa entende-se que o mesmo está apto a

receber um parecer favorável. 

8 INFRA-ESTRUTURA INSTALADA: 

Neste capítulo retrata-se a demanda de infra-estrutura local e vizinha à área do

empreendimento  (abastecimento  de  água,  esgotamento  sanitários,

fornecimento de energia, coleta de resíduos sólidos), além das condições de

drenagem natural e rede de águas pluviais. 

8.1 Abastecimento de Água: 

Em  relação  à  área  de  vizinhança  do  projeto,  segundo  dados  da  FOZ  DO

BRASIL,  100%  dos  domicílios  particulares  são  atendidos  pelo  sistema  de

distribuição de água. 

8.2 Esgotamento Sanitário: 

Também, em relação à área de vizinhança do projeto, segundo dados da FOZ

DO BRASIL,  mais de 90% dos domicílios particulares possuem ligações de

esgotos. 

Para  o  local  onde  será  implantado  o  empreendimento,  não  há  sistema  de

tratamento  de  esgotos  em  operação,  sendo  necessário  o  recalque  dos

efluentes  para a rede coletora de esgotamento sanitário existente

8.3 Abastecimento de Energia Elétrica: 

O  Município  de  Cachoeiro  de  Itapemirim  é  atendido  pela  Empresa  EDP

ESCELSA, a qual garante tal abastecimento para o empreendimento. 

8.4 Coleta de Resíduos Sólidos: 
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A Prefeitura  Municipal  de  Cachoeiro  de  Itapemirim,  através  da  SEMSUR

(Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) é responsável pelos serviços de

coleta e destinação final dos resíduos sólidos produzidos em todo o município e

possui  condições de atender à demanda gerada no empreendimento dentro

dos prazos previstos para ocupação. 

8.5 Esporte, Lazer e Cultura: 

A área do empreendimento conta com atrativos capazes de proporcionar lazer,

esportes e cultura para as pessoas. O empreendimento prevê a destinação de

grandes áreas verdes e de lazer. Inclusive com pistas de caminhada para os

futuros  moradores

8.6Saúde: 

Cachoeiro de Itapemirim tem Gestão Plena do Sistema Municipal, dispondo de

hospitais  conveniados  ao  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  e  unidades

ambulatórias. 

A administração municipal avançou na direção de sua auto-suficiência na área

de  saúde.  O  Município  assumiu  os  serviços  de  vigilância  epidemiológica  e

sanitária,  bem  como  a  coordenação  de  recursos  humanos,  favorecendo  a

ampliação e a melhoria dos serviços oferecidos. 

A  região  conta  hoje  com  Unidades  Básicas  de  Saúde,  que  oferecem

atendimento de especialidades básicas. Está inserida no programa Médico de

Família. O programa é desenvolvido pela Prefeitura Municipal. 

Considerando  que  os  potenciais  moradores  do  empreendimento  serão

detentores de uma renda média no mesmo padrão dos atuais moradores, elas

somente farão uso dessas unidades nos mesmos moldes dos atuais moradores

e nas campanhas governamentais de vacinação. Esse perfil econômico indica

a qualificação do equipamento e do profissional como o fator fundamental na

demanda por  serviços  de  saúde  de  atendimento  preventivo  e  ambulatorial,

prevalecendo à escolha de unidades da rede pública. 

Os atendimentos emergências são feitos no Pronto Socorro da Santa Casa,

bem como  do  Hospital  UNIMED,  além da  Unidade  de  Atendimento  “Paulo
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Pereira” que tem como área de abrangência toda a região em que está inserido

o empreendimento. 

8.7 Educação: 

Na região existem escolas localizadas nos Bairros:  Paraíso,  Amarelo e São

Geraldo.  O  empreendimento  prevê  áreas  institucionais  que  servirão  para  a

construção  de  novas  unidades  para  atendimento  da  população  de  toda  a

região,  inclusive  com  a  doação  de  áreas  que  atenderam  não  só  o

empreendimento como toda a região do São Geraldo e Paraíso.

Hoje existem escolas e creches capazes de atender a nova demanda, são elas:

Escola Geni Guardia, no bairro: São Geraldo

Escola Waldir Freitas, no bairro: Paraíso

Creche Pedro Nolasco, no bairro Paraiso.

8.8 Comércio e Serviços: 

A região  é  dotada  de  atividades  comerciais  e  de  serviços  suficientes  para

atender o acréscimo que o acréscimo que será gerado pelo empreendimento. 

Existem vários comércios já instalados e em funcionamento na região, como:

Supermercado,  Farmácia,  Padaria,  Hotel,  Restaurante,  academia,  todas

instaladas  na  Rua  João  Sasso.  Inclusive  a  menos  de  800  m  do

empreendimento existe uma Universidade e também um Shopping Center. 

8.9 Segurança: 

A  segurança  pública  é  assunto  preocupante  na  sociedade  urbana  da

atualidade.  Em  relação  à  cobertura  dada  pelas  delegacias  de  polícia  civil,

embora não se localizem no bairro, suprem a demanda dos seus moradores.

Existe  no  município  um  Batalhão  da  Polícia  Militar  e  várias  delegacias

especializadas. 
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A  área  do  empreendimento,  bem  como,  toda  a  cidade  é  coberta  pelo

grupamento do Corpo de Bombeiros localizado na Avenida Beira Rio, no bairro

Guandú.

9 RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – RIV 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE A ÁREA DE VIZINHANÇA

9.1 Metodologia 

A elaboração de uma Matriz de apresentação e dimensionamento dos impactos

identificados no levantamento sistêmico realizado teve o objetivo de permitir

uma  compreensão  das  alterações  no  meio  ambiente  natural  e  construído

segundo uma visão global, abrangendo as inter-relações dos vários aspectos

estudados, as consequências impactantes e as medidas para compensá-las ou

mitigá-las. 

A  Matriz  apresenta  as  ocorrências  impactantes  identificadas,  definindo  e

classificando, segundo os critérios a seguir expostos, os impactos possíveis,

relacionando, ainda, os elementos impactados e as medidas compensatórias e

mitigadoras sugeridas. 

9.2 Critérios de classificação dos impactos: 

1. Conseqüência – indica se o impacto resulta tem efeitos benéficos/positivos:

P  ou adversos/negativos: N; 

2. Abrangência – indica os impactos cujos efeitos se fazem sentir na Área de

Influência do Empreendimento (área do empreendimento e área de vizinhança)

–  Direta:  D  ou  que  podem  afetar  áreas  geográficas  mais  abrangentes  –

Indiretos: I; 

3. Intensidade – refere-se ao grau do impacto sobre o elemento estudado. Ela

pode ser alta: A, média;  M  ou baixa:  B,  segundo a intensidade com que as

características ambientais sejam modificadas. 
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Foram identificadas as seguintes ocorrências impactantes do empreendimento

sobre a área de vizinhança:

10 RELATÓRIO DE CONDUÇÃO DAS OBRAS 

10.1 Apresentação 

Trata-se de um relatório descritivo das providências que deverão ser tomadas

com o objetivo de minimizar ao máximo o impacto ambiental  possivelmente

provocado pela implantação do projeto. 

Ao  se  enfocar  especificamente  a  atividade  da  execução  de  obras  de

terraplanagem, pavimentação, pode-se constatar que os impactos ambientais

deste tipo de obras são bastante reduzidos, quando comparados, por exemplo,

à execução de obras de fundações, estabilização de encosta e edificações e

outras que pelo seu caráter intensivo afetam áreas e em especial a superfície

exposta dos terrenos. 

Para minimizar os possíveis impactos ambientais causados pelas obras como

um todo, algumas providências serão tomadas tais como: 

1.) Elaboração de um projeto capaz de manter “in natura” o máximo possível

evitando a grande desfiguração do local ocupado pelo empreendimento. 

2.)  Todo  material  impróprio  para  o  uso  será  conduzido  para  um  bota-fora

previamente escolhido e autorizado. 

3.)  Não haverá contaminação do ar ou da água, tendo em vista estes tipos de

obras e deste ponto de vista, na maioria dos casos. 

4.) Sabe-se que se delineia, uma nova tendência mundial no trato da gestão

ambiental, que de certa forma, se assemelha ao enfoque dado à  gestão de

qualidade,  por  esta  razão,  todos  os  serviços,  materiais,   procedimentos

rotineiros deverão obedecer às normas técnicas para cada caso especifico. 

10.2Introdução: 

Após a definição e elaboração do projeto para o local referido, será concebido

um planejamento ambiental adequado, evitando-se agressão ao ecossistema. 
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10.3Descrição das Obras: 

Após  a  limpeza  cuidadosa  do  local  passa-se  a  caracterizar  os  problemas

observando-se os tipos de soluções a serem adotados, para a definição do

projeto. 

Nesta fase de estudos, as seguintes observações são importantes: 

- Localização da área. 

- Situação do terreno. 

- Riscos aparentes ou não. 

- Tipo de solo. 

- Revestimento vegetal. 

– Limpeza da faixa, desmatamento, destocamento, cortes e remoção de toda a

vegetação, retirada de tocos, raízes e todo tipo de obstrução eventualmente

existente encontrado na faixa de implantação do projeto. 

– Terraplanagem, compreendendo movimentos de terra.  Toda movimentação

de terra deverá obedecer a geometria de projeto que será acompanhada pela

topografia que locará o eixo da rua, cotas de greide, off-set pontos de curvas e

outros pontos de importância para controle geométrico. 

– Toda movimentação de terra deverá ser localizada com máquina adequada e

o material  impróprio será conduzido para um local  de bota-fora escolhido e

autorizado previamente. 

A consolidação do leito da rua só se iniciará após a conclusão dos serviços de

implantação  dos  projetos  de  águas  pluviais,  esgotamento  sanitário  e  água

potável. 

11 ELEMENTOS DO PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO:

Este projeto tem como objetivo principal indicar um programa de recomposição

das  áreas  verdes  inseridas  na  área  de  influência  da  implantação  do

loteamento, com os seguintes fundamentos: a reintegração da área à paisagem
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natural dominante; o controle de possíveis processos erosivos; a recuperação

da flora e da fauna;  a  conservação,  proteção e sustento da fauna silvestre

regional. 

Para  atingir  tal  objetivo  são  necessárias  as  utilizações  de  técnicas  que

promovam a recuperação física, química e biológica da área. O processo deve

ser  entendido  como  de  longa  maturação,  viabilizado  através  do  plantio  de

espécies arbóreas nativas da região e posteriores tratos culturais, visando a

formação de uma mata autossustentável.

Ecossistema degradado, segundo Crestana e cols. (2004), é aquele que após

certo  distúrbio  teve  eliminado,  junto  com  a  vegetação,  os  meios  bióticos,

apresentando assim, baixa resiliência, ou seja, o seu retorno ao estado anterior

pode  não  acontecer  ou  ser  extremamente  lento,  sendo  necessária  a

intervenção  humana  como  meio  auxiliar  desse  processo.  Diferente  dele,

ecossistema perturbado é aquele que sofreu determinado distúrbio, mas que

dispõe de meios bióticos de regeneração, especialmente banco de sementes e

de plântulas, chuva de sementes e brotação, suficientemente ativa, a tal ponto

de permitirem uma recuperação em período aceitável de tempo.

CONCEITO DEFINIÇÃO FONTE

REABILITAÇÃO

a)  Retornar  um
ecossistema degradado ou
população  para  uma
condição não degradada

IUCN,  Unep,  WWF
1991

b)  Recuperação  de  um
ecossistema com um nível
intermediário  de
degradação,  podendo  ou
não  haver  intervenção
humana

Maini 1992

RESTAURAÇÃO

a)  Retornar  um
ecossistema degradado ou
população a uma condição
original

IUCN,Unep, WWF 1191

b)  Recuperação  de  um
ecossistema degradado de
forma irreversível, havendo
necessidade  de
intervenção humana

Maini 1992

RECUPERAR Readquirir,  Recobrar  o
perdido

Ferreira 1986
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RECOMPOR Tornar  a  compor,
reorganizar

Ferreira 1986

REFLORESTAR
Plantar  florestas  em  local
onde  inicialmente  existia
cobertura florestal

Sem fonte

REVEGETAR
Ato  de  plantar  em  local
onde  inicialmente  havia
cobertura vegetal

Sem fonte

No entanto, levando-se em consideração a situação da área em questão e o

nível  de  degradação,  propõe-se  a  reabilitação  e/ou  restauração  da  mesma

através  da  recomposição  vegetal  com  reflorestamento,  tratos  culturais  e

posterior abandono e isolamento da área para regeneração natural. 

11.1 Recomposição da vegetação: 

A  fase  inicial  de  implantação  das  mudas  exige  manutenções  especiais,

principalmente, com a infestação de plantas daninhas e formigas. É preciso

fazer inspeções mensais durante o período seco e proceder roçadas e capinas

de coroamento das mudas durante o período chuvoso. Caso seja constatada a

morte de alguma planta, esta será retirada e sua substituição será feita por

outra da mesma classificação. 

Para  a  implantação  da  mata  todas  as  categorias  de  plantas  (pioneiras,

secundárias  e  clímax)  serão  implantadas  considerando  a  tolerância  ao  sol.

Para  isto,  deverá  tomar-se  o  cuidado  de  implantar  o  reflorestamento  em

quincôncio,  de  forma  que  cada  muda  de  espécie  não  pioneira  (NP)  seja

plantada entre quatro mudas de espécies pioneiras (P), em linhas distintas. 

P – Espécies pioneiras e secundárias iniciais (rápido crescimento/pleno sol); 

NP – Espécies não-pioneiras (secundárias tardias e clímax) – desenvolvem-se

melhor à sombra.

11.2 Preparo do solo: 

O  preparo  do  solo  é  uma  etapa  fundamental  na  implantação  do

reflorestamento.  As  propriedades  físicas  do  solo  têm  grande  influência  na

capacidade de retenção da água, nutrientes, e no desenvolvimento radicular
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das plantas, viabilizando ou não o crescimento e a consolidação da floresta

(BOTELHO, 1995). 

O ideal  é que o solo seja manuseado ao mínimo, como forma de proteção

contra processos erosivos. As exceções são as áreas muito degradadas, com

solos altamente compactados ou mesmo ausentes (dos quais os horizontes

superficiais foram retirados) como áreas de empréstimo, áreas mineradas, etc.

Nelas  é  necessário  o  uso  de  implementos  agrícolas  (arados,  grades,

subsoladores,  etc)  para  que  as  mudas  que  serão  plantadas  encontrem as

condições mínimas  necessárias ao seu desenvolvimento (KAJEYAMA, 2000). 

No preparo do solo deve-se tentar proporcionar artificialmente às mudas as

melhores condições possíveis com relação às características químicas e físicas

do solo da cova. Para tal deve-se escavar uma cova de 0,4 x 0,4 x 0,4 metros e

substituir  a terra escavada por outra de melhor qualidade no caso de solos

muito empobrecidos. 

Antes de efetivar o plantio recomenda-se a demarcação do local exato onde

deverão ser abertas as covas e pode ser feita conjuntamente com a atividade

de distribuição de insumos. O calcário depositado passa a ser a marca do local

da cova. 

O coroamento é outro passo importante, que consiste na remoção de toda e

qualquer vegetação que existe em um raio de trinta a cinqüenta centímetros ao

redor 48 das covas, para evitar a competição por água, luz e nutrientes da

muda a ser plantada com a vegetação herbácea. O coroamento manual pode

ser realizado com uma enxada e deve considerar um aprofundamento de cerca

de cinco centímetros no solo, a fim de garantir o retardamento de possíveis

rebrotas da vegetação invasora indesejável. 

Outra medida a ser tomada antes da execução do plantio é a análise do solo

local  para verificação e indicação de insumos a serem utilizados para uma

otimização no desenvolvimento das mudas. 

As mudas uma vez plantadas deverão receber pelo menos duas adubações

por ano, nas quais serão usados fertilizantes químicos e orgânicos. 
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Eliminar formigueiros existentes com iscas na época seca (proteger a isca em

garrafas plásticas secas deixando um furo para entrada e saída das formigas) e

usar pó aplicando com polvilhadeira no interior do olheiro no período chuvoso. 

11.3 Plantio e manutenção: 

Diversos levantamentos realizados em áreas de domínio de floresta tropical

têm revelado que a densidade de árvores adultas em matas naturais é de 800

a 1.000 indivíduos por hectare (CRESTANA e cols., 2004). 

Considerando-se  que  nos  plantios  estimulados  pelo  menos  a  metade  das

mudas  é  de  espécies  pioneiras  –  as  que  têm  o  importante  papel  de

recobrimento do solo e condução das demais, porém um ciclo de vida muito

curto -  só a outra metade, composta por espécies secundárias e clímax – com

ciclo de vida mais longo -, é que será de árvores definitivas no futuro, na mata.

Com base nesses dados, sugere-se que sejam plantadas de 1.600 a 2.000

mudas por hectare, o que correspondem ao espaçamento de plantio de 3,0 m x

2,0 m (CRESTANA org., 2004). 

Outra consideração a ser ponderada, são as características da área de plantio

no que tange à quantidade de radiação solar (luminosidade) e as condições de

umidade do solo (seco, úmido ou encharcado). Isto se deve na escolha das

espécies melhor adaptáveis para as diferentes condições encontradas. 

Os plantios devem ser feitos em quincôncio, de forma que cada muda de uma

espécie  não  pioneira  (NP)  seja  plantada  entre  quatro  mudas  de  espécies

pioneiras (P), em linhas distintas. 

11.4 Característica da área de plantio: 

seco ( X ) úmido ( X) encharcado ( ) sombreado ( X) pleno sol ( X ) 

É importante salientar que outros fatores podem influenciar no espaçamento do

plantio, como por exemplo, se ele for executado por máquinas, as entrelinhas

devem se adequar à largura das mesmas. Por outro lado, onde o plantio for

feito manualmente pode-se utilizar um espaçamento menor que promova um

recobrimento mais rápido do solo. Lembrando que estes fatores dependerão da

disponibilidade de máquinas e dos custos decorrentes. 
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O  controle  de  pragas  e  da  vegetação  competidora  tem  início  quando  as

condições em campo determinam a competição e risco à sobrevivência das

mudas.  O  início  e  a  intensidade  dos  tratos  culturais  (manutenções)  variam

especialmente quanto ao tipo de vegetação invasora e à intensidade do ataque

de  formigas,  entre  outras  situações.  Porém,  para  efeito  de  planejamento

recomenda-se  que  as  manutenções  tenham  início  no  período  de  trinta  a

sessenta dias após os plantios e se estendam por cerca de 18 meses depois

que forem realizados (HAHN org., 2004). 

Finalizada a etapa de implantação das mudas em campo, faz-se necessário o

abandono  e  isolamento  da  área (exceto  para  os  tratos  culturais),  a  fim de

promover a regeneração natural das mudas, através do cercamento, evitando

assim a  entrada de animais domésticos herbívoros (ruminantes e cavalos). 

11.5 Relação das Espécies Nativas Recomendadas para a Região: 

Serão  utilizadas  espécies  arbóreas  nativas  que  frequentemente  são

encontradas, principalmente, em matas ciliares no Estado do Espírito Santo

como as que seguem listadas no quadro 01, abaixo: 

Relação de espécies arbóreas nativas:

Nº ESPÉCIE FAMÍLIA NOME POPULAR CLASSE
1 Astronium graveolens Anacardiaceae Guarita NP
2 Lithraea molleoides “ Aroeira brava P
3 Schinus terebinthifolius “ Aroeira mansa P
4 Tapirira guianensis “ Peito de pomba P
5 Annona cacens Annonaceae Araticum P
6 Rollinia sylvatica “ Cortiça-amarela NP
7 Aspidosperma cylindrocarpon Apocynaceae Peroba-poca NP
8 Aspidosperma polyneuron “ Peroba-rosa NP
9 Peschlera fuchsiaefolia “ Leiteiro P

10 Dendropanax cuneatum Araliaceae Maria mole NP
11 Didymopanax morototonil “ Mandioqueiro NP
12 Araucária angustifólia (CR) Araucauriaceae Pinheiro do Paraná NP
13 Acrocomia aculeata Arecaceae Macaúba NP
14 Syagrus romanzoffiana “ Jerivá P
15 Gochnatia polymorpha Asteraceae Cambará P
16 Jacarandá micrantha Bignoniaceae Caroba-miúda P
17 Zeyheria tuberculosa “ Ipê-felpudo P
18 Chorisia speciosa Bombacaceae Paineira P
19 Cordia acalyculata Pboraginaceae Café-de-bugre P
20 Cordia sellowiana “ Chá-de-bugre P
21 Cordia trichotoma “ Louro-pardo NP
22 Protium heptaphyllum Burceraceae Almecega NP
23 Protium spruceanum (VU) “ Almecega NP
24 Cecropia pachystachya Cecropiaceae Embaúba-branca P
25 Calophyllum brasillense Clusiaceae Guanandi NP
26 Croton floribundus Euphorbiaceae Capixingui P
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27 Croton urucurana “ Sangra d’água P
28 Pêra glabrata “ Tamanqueira P
29 Casearia gossypiosperma Flacourtiaceae Espeteiro NP
30 Casearia sylvestris “ Guaçatonga P
31 Nectrandra megapotamica Lauraceae Canelinha NP
32 Cryptocarya aschersoniana “ Canela-batalha NP
33 Ocotea odorífera (EN) “ Canela sassafrás NP
34 Cariana estrellensis Lecythidaceae Jequitibá-branco NP
35 Cariana legalis “ Jequitibá-vermelho NP
36 Bauhinia forficata LegCaesalpiniodeae Pata-de-vaca P
37 Cássia ferruginea “ Cássia-fistula P
38 Copaifera lengsdorffii “ Óleo de copaíba NP
39 Hymeneae Courbaril “ Jatobá NP
40 Schizolobium paranyba “ Guapuruvu P
41 Senna multijuga “ Pau-cigarra P
42 Anadenanthera columbrina Leg.Mimosoideae Angico-branco P
43 Anadenanthera macrocarpa Leg.Mimosoideae Angico-vermelho P
44 Entherolobium contortisiliquum “ Orelha-de-negro P
45 Ingá uruguensis “ Ingá-quatro-quinas P
46 Anadenanthera rígida “ Angico-da-mata P
47 Piptadenia gonoacantha “ Pau-jacaré P
48 Centrolobium tomentosum Leg.Papilionoideae Araribá P
49 Cyclolobium vecchi “ Louveira NP
50 Dalbergia Variabilis “ Assapuva NP

 

11.6 Cronograma Anual para o Cultivo: 

O cronograma para o plantio das mudas está exposto com as atividades anuais

a serem executadas, este projeto prevê um período de um (1) ano para cumprir

efetivamente a proposta apresentada. 

11.7 Orientações Técnicas para o Plantio: 

Algumas diretrizes e/ou procedimentos devem ser seguidos para obtenção de

uma maior eficácia e padronização no plantio das árvores, como: 

-  Utilizar  mudas  de  1,80  a  2,20  m  de  altura  para  ruas  e  avenidas,  sem

ramificações laterais e com três ramos primários bem orientados;

- Fazer covas de 60 x 60 x 60 cm e mudas com colo 15-20 cm abaixo da

superfície do solo; 

- Utilizar estacas de madeira ou bambu, com 1,00 m de engaste no solo e 2,00

m de altura, para garantir crescimento reto e evitar tombamento; 
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-  A terra  retirada  da  cova  aberta,  quando  de  baixa  qualidade,  deverá  ser

descartada e preenchida, em partes iguais, com composto orgânico, terra de

boa qualidade e 500 g de calcário dolomítico e 400 g de fertilizante 4-14-8;

- Um amarrilho de material que não cause danos ao tronco do vegetal (sisal ou

mangueira de borracha) no formato de um oito deitado; 

12 ÉPOCAS ADEQUADAS ÀS ATIVIDADES DO REFLORESTAMENTO: 

• Preparo do solo: entre junho e dezembro; 
• Combate às formigas: ao longo do ano;
• Fertilização: de junho à dezembro; 
• Plantio das mudas: de setembro à março; 
• Replantio das mudas: de outubro à março; 
• Condução das mudas: de janeiro à dezembro;  
• Estação chuvosa: de setembro à abril 

Após o plantio recomenda-se colocar um gradil de madeira, ferro ou arame,

como proteção para a muda.

13 ASPECTOS GEOTÉCNICOS

A avaliação de potencial de riscos geotécnicos tem por objetivo identificar áreas

que  apresentem aspectos  susceptíveis  aos  processos  do  meio  físico  e  de

atividades antrópicas, em razão do empreendimento, integrando informações

geológicas, estruturais, pedológicas, geomorfológicas e de uso e ocupação do

solo. A identificação dos principais aspectos geotécnicos de uma determinada

área é fundamental para a definição das ações mitigadoras e preventivas. 

Entre  os  principais  aspectos  geotécnicos  naturais  e  antropicamente

influenciados pode-se destacar como os mais importantes:

• A erosão de encostas e cortes;

• O assoreamento de cursos d'água;

• Susceptibilidade a processos de escorregamento e degradação da paisagem

original;

• Enchentes e inundações.

Os principais problemas geotécnicos descritos estão associados aos processos

de  escorregamentos  em  encostas,  erosão  por  sulcos,  áreas  inundáveis  e

recalques de solos moles em áreas planas mal drenadas. Entretanto, para a

região do empreendimento esses processos limitam-se as áreas em que o solo
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de alteração é exposto por meio de cortes e aterros executados sem controle

técnico.  Do  ponto  de  vista  geotécnico,  predominam  terrenos  de  baixa

susceptibilidade a erosão em solos subsuperficiais em função da topografia

suavizada do terreno do empreendimento e vizinhança, da espessura do solo

superficial e das condições regulares de drenagem. As recomendações, desta

forma, se limitam àquelas corriqueiras para qualquer obra de engenharia.

O processo de erosão por sulcos ou ravinas não ocorre na região em virtude do

alto grau de impermeabilização dos terrenos. Desta maneira, a erosão na área

de  estudo  está  diretamente  associada  à  intervenção  humana  realizada  de

modo  inadequado.  É  importante  salientar  que  não  há  presença  de  focos

erosivos na área diretarnente afetada pelo empreendimento. ocorrem apenas

no seu entorno, de maneira pontual e de impacto restritas, sempre ocasionadas

por intervenções antrópicas mal dimensionadas ou mal dirigidas, associadas ao

carreamento das partículas desagregadas para drenagens e cursos d'água.

14 RECURSOS HíDRICOS

O empreendimento está 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  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.

15 QUALIDADE DO AR
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A qualidade do ar  vem sofrendo transformações significativas ao longo dos

anos,  causando  mudanças,  principalmente,  os  efeitos  do  crescimento,  em

grande parte desordenada da área urbana, que trouxe variações nas emissões

atmosféricas, devido principalmente, ao aumento do tráfego de veículos e a

instalação de indústrias nas áreas mais próximas das regiões centrais.

Os dados utilizados para avaliação da qualidade do ar através de observações,

que são MP10, SO2,  NOx  (NO2 e NO), O3, CO, PTS, FMC, MP2,5 e outros que

eventualmente tenham sido observados.

Obviamente, não há dados de todos os parâmetros em todas as estações do

ano, bem como há parâmetros que não foram medidos em todo o período,

além de cada poluente medido apresentar características próprias em termos

de distribuição espacial, fontes que o originam e padrões legais.

As observações mostraram que a qualidade do ar observada é influenciada,

sobretudo,  pelo  tráfego  veicular  das  vias  mais  próximas,  porém,  não  de

maneira representativa.

É importante destacar que não existe limite legal de concentração de CO para

períodos anuais e os dados servem apenas para analise de tendência.  Na

avaliação o número de dias de ultrapassagem do Padrão de Qualidade do Ar (9

ppm) e Atenção (15 ppm).

16 AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO EMPREENDIMENTO SOBRE A VIZINHANÇA

E SUAS MEDIDAS MITIGADORAS.

O  empreendimento  está  inserido  em  um  território  em  processo  de

transformação urbanística. A substituição do uso industrial pelo diversificado,

que  inclui  o  comércio  de  grande  porte  e  residencial  multifamiliar,  já  está

inserida na Rua João Sasso nas imediações da área do empreendimento. A

implantação do loteamento virá acrescentar à multiplicidade sem conflitar com

os usos vizinhos.

Assim sendo, os usos indicados pelo empreendimento são compatíveis com o

entorno, e vem somar aos empreendimentos impulsionados pela iniciativa da

GERMINAR  EMPREENDIMENTOS  LTDA.  A  população  residente  e

trabalhadora do local, principalmente aquela relacionada aos empreendimentos
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mais  recentes,  devem  entender  o  novo  empreendimento  como  um

potencializador  da expectativa que tinham para sua 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.

16 FASE DE IMPLANTAÇÃO

16.1 Re-suspensão de poeira

O impacto causado durante a execução das obras de terraplenagem 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.

16.2 Ruído

A implantação do empreendimento,  principalmente na fase de execução de

fundações e escavação de subsolos, acarretará um aumento no nível de ruído

na região, negativo, mas temporário, de curta duração. Por se tratar de região

com vários edifícios residenciais e comerciais em construção em seu entorno

próximo,  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.

16.3 Propriedades do Solo

As alterações das propriedades do solo geradas através de resíduos sólidos e

efluentes sanitários a serem implantadas no canteiro de obras, por serem de

natureza negativa, deverão ter como medida:
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-  Os  resíduos  não-perigosos  de  natureza  doméstica  serão  separados  e

encaminhados  para  coleta  seletiva  do  município  através  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 pela FOZ DO

BRASIL.

16.4 Vegetação

O empreendimento como visto no diagnóstico ambiental, 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.  Como  medida  mitigadora  deverá  ocorrer  à  execução  de

paisagismo no pavimento térreo com escolha de espécies arbóreo-arbustivas.

16.5 Aspectos Econômicos

Com a implantação do empreendimento haverá o incremento na geração de

empregos temporários e novas oportunidades de trabalho na região,  sendo

este  impacto  de  natureza  positiva,  tendo  como  medida  mitigadora  a

contratação de mão de obra local, preferencialmente.

Haverá o incremento na arrecadação de IPTU e ISS/QN, sendo de natureza

positiva.  Para  este  impacto  não  há  medidas  previstas,  pois  o  incremento

tributário está relacionado aos tributos incidentes sobre projetos e obra e sobre

a área construída projetada.

16.6 Urbanismo Paisagem Urbana

Com  a  sua  implantação,  o  empreendimento  se  tornará  um  referencial

urbanístico, sendo natureza positiva, não havendo medidas previstas, pois a

utilização  dos  serviços  públicos  para  o  fornecimento  de  energia  elétrica,

abastecimento  de  água  potável,  coleta  de  esgotos  sanitários,  coleta  de

resíduos sólidos, telefonia etc. proporciona um melhor aproveitamento da infra-
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estrutura instalada, otimizando os custos das companhias envolvidas e suas

respectivas arrecadações.

16.7 Circulação e Transporte

O  incômodo  à  população  pelo  incremento  no  fluxo  de  veículos  no

empreendimento  é  de natureza negativa  leve que deverá  ter  como medida

entre  outras  a  restrição  do  horário  de  funcionamento  das  obras  e  dos

equipamentos  de  implantação,  assim  como  a  utilização  dos  acessos  já

existentes e urbanizados, pois, consolidados. 

A acessibilidade  ao  local  das  obras  é  de  fácil  acesso,  pois,  já  dotada  de

infraestrutura.

Quando houver qualquer necessidade de interferência no tráfego de pedestres

ou de veículos, serão tomadas providências como: colocação de Barreiras com

sinalização de desvio, protetores de pedestres, além de solicitação do apoio da

guarda municipal, caso seja necessário.

A principal via de acesso ao empreendimento se dará pela Rua João Sasso,

que liga os bairros: Paraíso e São Geraldo, já consolidados antropicamente.

Os bairros são dotados de infraestrutura de transporte público em abundância,

que ligam os bairros ao centro da cidade e demais bairros. A empresa Flecha

Branca faz a operação das linhas, que são assim descritas:

IBC X SÃO GERALDO;

AEROPORTO X SÃO GERALDO;

NOVO PARQUE X SÃO GERALDO;

NOVA BRASILIA X SÃO GERALDO;

AGOSTINHO SIMONATO X SÃO GERALDO.

17 FASE DE OPERAÇÃO
17.1 Produção e Volume de Partículas em Suspensão e de Fumaça

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.

17.2 Infra-estrutura
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O impacto sobre a infraestrutura decorre da utilização da infraestrutura urbana

existente no local sendo, também, sempre negativo, mesmo com a certificação

por parte dos órgãos concessionários da capacidade de atendimento por parte

das redes existentes na região. Esse impacto não será perceptível à vizinhança

exatamente  por  essa capacidade de atendimento,  mas com a evolução da

urbanização na região do empreendimento, demandará investimentos públicos

para reforço das redes de infraestrutura existentes.

17.3 Circulação e Transporte

Os aspectos relativos à circulação e transporte são apresentados em anexo no

Relatório de lmpacto no Tráfego - RIT elaborado por equipe técnica especifica.

17.4 Síntese dos Impactos Identificados e Medidas

SÍNTESE DOS IMPACTOS IDENTIFICADOS E MEDIDAS
IMPACTOS MEDIDAS

MITIGADORAS
RESPONSÁVEL

PELAS MEDIDAS

Re-Suspensão de 
poeira

Controlada mediante a
umectação das

superfícies de trabalho,
com a periodicidade

necessária

Empreendedor

Ruído

Operação de
Equipamentos que

provoquem altos níveis
de ruídos em horários

pré-estabelecidos

Empreendedor

Alteração das 
propriedades do solo 
pela geração de 
resíduos sólidos, 
efluentes sanitários e 
armazenagem de 
produtos perigosos

- Resíduos não-
perigosos de natureza

doméstica serão
separados e

encaminhados para
coleta seletiva da

SEMSUR.
- Resíduos não-

perigosos de natureza
não doméstica serão

separados e
encaminhados para
aterro ou unidade de

reciclagem.
Efluente gerado será

encaminhado para rede

Empreendedor
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pública.

Vegetação

Supressão de
vegetação de porte

arbóreo, caracterizada
por árvores isoladas.

Deverá ter a execução
de paisagismo no

pavimento térreo com
escolha de espécies
arbóreo-arbustivas

nativa da Mata
Atlântica.

Empreendedor

Incremento na geração
de empregos 
temporários e 
oportunidades de 
trabalhos

Contenção de mão de
obra local

preferencialmente Empreendedor

Incremento na 
arrecadação de IPTU e
ISSQN
Utilização parcial de 
capacidade instalada 
de serviços públicos

Valorização do imóvel

Não há medidas
previstas, pois o

incremento tributário
está relacionado aos

tributos incidentes
sobre projetos e obra e
sobre a área construída

projetada, a partir da
emissão do respectivo

auto de conclusão
(habite-se) e

posteriormente com o
exercício de atividades

empresariais.

Incremento de 
referencial urbanístico

Não há medidas
previstas, pois a

utilização dos serviços
públicos para o
fornecimento de
energia elétrica,

abastecimento de água
potável, coleta de
esgotos sanitários,
coleta de resíduos

sólidos, telefonia etc.,
proporciona um melhor
aproveitamento da infra
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estrutura instalada,
otimizando os custos

das companhias
envolvidas e suas

respectivas
arrecadações.

Produção e volume de 
partículas em 
suspensão e de 
fumaça

Implantação de plantio
com espécies arbóreas

no entorno do
empreendimento

Empreendedor

Alteração nos fluxos e 
intensidade dos ventos

Implantação de
paisagismo com

vegetação arbustiva
Empreendedor

Alteração do relevo
Implantação dos

estacionamentos será
no nível do terreno

original.

Empreendedor

Aumento de fluxo de 
veículos

Melhorias e sugestões
apontadas no RIT

18 RECOMENDAÇÕES

O  empreendedor  será  responsável  pela  implantação  de  uma  Unidade  de

Gestão Ambiental para o empreendimento, com a finalidade da fiscalização dos

programas  de  monitoramentos  dos  Impactos  e  das  Medidas  Mitigadoras,

formada  por  representantes  dos  incorporadores,  representantes  dos

construtores e profissional da área de Gestão Ambiental, para ser o interlocutor

entre as partes para a solução dos problemas apontados e ocorridos durante a

construção  do  empreendimento,  elaborando  relatórios  trimestrais  sobre  as

atividades desta unidade de gestão Ambiental.

Os programas de monitoramento dos impactos resultantes da implantação do

empreendimento e das respectivas medidas mitigadoras são apresentados a

seguir.

19 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IMPACTOS RESULTANTES DA

IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DAS RESPECTIVAS MEDIDAS

MITIGADORAS

Os programas de monitoramento propostos expressam as diretrizes básicas

julgadas  necessárias  para  a  prevenção,  mitigação  e  compensação  dos

impactos a serem gerados.
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19.1 Programa de Gestão Ambiental

Antes do início das obras, o Empreendedor elaborará um Manual de Gestão

Ambiental abrangendo todas as atividades do processo de implantação.

Nesse  Manual  serão  detalhadas  as  políticas,  diretrizes,  normas  e

procedimentos de gestão ambiental do empreendimento, de forma a garantir o

cumprimento da legislação ambiental, e instrumentalizar as equipes técnicas e

gerenciais responsáveis para atuar eficazmente na prevenção e recuperação

dos  impactos  ambientais  decorrentes  do  seu  planejamento,  construção,

manutenção e operação.

Com base em uma estrutura a ser definida no Manual de Gestão Ambiental,

serão montados gradativamente durante o andamento das obras os Registros

Ambientais do Empreendimento. Os Registros Ambientais permitirão, através

de laudos técnicos periódicos, documentação fotográfica, análises laboratoriais

ou outros meios, a reconstituição histórica de todas as alterações ambientais

induzidas pelas atividades de implantação e, posteriormente, pela operação do

empreendimento.

Os  canteiros  de  obra  serão  implantados  de  acordo  com  um  conjunto  de

diretrizes básicas de planejamento e controle ambiental, a serem detalhadas

antes do início das obras, e consolidadas no Manual de Gestão Ambiental.

19.2 Programa de Sistema de Registros Ambientais

O  Sistema  de  Registros  Ambientais  das  obras  a  serem  executadas  será

montado gradativamente durante a fase de execução das obras. Ele permitirá,

através  de  Laudos  Técnicos  periódicos  e  Documentação  Fotográfica,  a

reconstituição  histórica  de  todas  as  alterações  ambientais  induzidas  pelas

obras e serviços executados.

Esse sistema incluirá a documentação da situação de fragmentos florestais,

seu manejo,  erosões,  assoreamentos e de pontos críticos e vulneráveis da

área de intervenção no condomínio, representativos das condições ambientais

existentes antes do início das obras, bem como das intervenções ocorridas ao

longo do tempo.

Tal  procedimento  permitirá  a  comparação direta  entre as  condições iniciais,

intermediárias  e  finais  nas  áreas  de  intervenções,  de  forma  a  servir  de
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referência  para  qualquer  discussão  posterior  sobre  danos  ambientais  e

responsabilidades  pelos  mesmos,  inclusive  daqueles  que  venham  a  ser

verificados fora da área de intervenção.

O Sistema de Registros Ambientais será estruturado com base nos seguintes

documentos:

a) Cadastro Geral dos Pontos de Controle;

b) Mapa de Localização dos Pontos de Controle;

c) Lista de Situação do Monitoramento em Pontos de Controle;

d) Registro Fotográfico - Situação nos Pontos de Controle;

e) Registro Fotográfico - Documentação de Ação Preventiva;

f) Registro Fotográfico - Documentação de Ação Corretiva;

g) Registro Fotográfico - Documentação de Não Conformidade;

h) Laudo de Vistoria;

i) Laudo de Vistoria Final;

j) Notificação de Não Conformidade;

k) Ata de Reunião;

l) Outros Documentos;

m) Relatórios de Consolidação Periódica

n) Registros Ambientais Consolidados.

19.3 Programa De Normas Ambientais Para A Instalação E Operação Do

Canteiro De Obras

Apresentam-se  a  seguir  as  diretrizes  que  deverão  ser  observadas  pelas

empreiteiras  contratadas  pela  incorporadora,  para  implantação,  operação  e

posterior desativação de canteiros de obras e demais instalações de apoio.

De  forma  complementar  ao  canteiro  de  obra  propriamente,  as  seguintes

instalações de apoio são abrangidas pela presente instrução:

• lnstalações  industriais  provisórias  (centrais  de  concreto),  se  houver

necessidade de instalação;
• Áreas para depósitos de insumos isolados do canteiro de obra;
• Áreas para estocagem de materiais de construções ou equipamentos;
• Qualquer  outra  instalação  provisória  necessária  para  viabilizar

logisticamente o processo de implantação.
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A(s)  empreiteira(s)  deverá  (ao)  comprovar  enquadramento  na  presente

instrução  mediante  encaminhamento  oportuno  dos  respectivos  projetos  de

instalações provisórias em nível de detalhe compatível.

19.4 Programa De Segurança Do Trabalho E Saúde Ocupacional

Antes  do  início  das  obras,  será  exigida  a  apresentação,  por  parte  das

empreiteiras  contratadas,  de  Plano  de  Segurança  do  Trabalho  que  deverá

vigorar durante todo o prazo de obra.

Os  encarregados  da  execução  das  obras  receberão  orientações  técnicas

quanto  à  adequação  dos  procedimentos  executivos  às  diretrizes  de

minimização  do  impacto  ambiental  e  serão  informados  sobre  as  potenciais

consequências  ambientais  da  execução  dos  serviços  sem  as  precauções

cabíveis.

Todas as empreiteiras envolvidas na execução das obras deverão atender às

exigências de controle de ruído existentes na Resolução CONAMA nº 01/90,

além daquelas que constam nos diplomas municipais aplicáveis.

Prevê-se que a re-suspensão de poeira será um problema durante a execução

das  atividades  de  terraplenagem e  pavimentação,  durante  a  execução  das

obras.  Os  procedimentos  habituais  de  controle  deste  tipo  de  emissão

(umectação periódica) serão exigidos das empreiteiras de forma permanente

durante toda a duração das obras e em todas as frentes de trabalho de acordo

com as necessidades.

19.5 Programa De Controle De Ruídos E Restrições De Horários

Com relação ao ruído, agente físico mais comum nos ambientes de trabalho, é

fato  que  a  exposição  continuada  em  níveis  elevados  pode  acarretar

consequências como a Perda Auditiva lnduzida por Ruído (PAIR), que possui

características  irreversíveis  e  insidiosas,  causa  incapacidades  auditivas  e

dificuldades  psicossomáticas  que  interferem  na  qualidade  de  vida  de  seu

portador.

Mesmo conhecendo-se o impacto do ruído na audição dos trabalhadores, ainda

são incipientes as medidas para o controle do ruído de maneira coletiva nos

locais  de  trabalho.  Com  relação  aos  aspectos  referentes  ao  ambiente

construído,  observa-se  que  os  projetos  arquitetônicos,  muitas  vezes,
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consideram os aspectos térmicos, ergonômicos e de iluminação, muito mais do

que os aspectos voltados ao tratamento acústico.

19.6 Programa De Controle E Mitigação De Re-Suspensão De Poeiras

A re-suspensão  de  poeira  e  a  queima  de  combustíveis  automotivos  são

impactos  negativos  sobre  a  qualidade  do  ar,  associados  ao  aumento  da

circulação de veículos na área do empreendimento e nas vias que lhe dão

acesso.

A re-suspensão de poeira será mais intensa principalmente enquanto durarem

as obras de escavações. Embora possa vir a assumir proporções incômodas

em certos locais, horários e dias, é perfeitamente possível minimizá-lo por meio

da umectação periódica das superfícies de trabalho e das vias de serviço de

terra batida.

A queima de  combustíveis  automotivos  não  só  devido  à  movimentação  de

veículos e equipamentos durante a fase de implantação da obra, incluída a

infraestrutura,  mas ao longo do funcionamento  da atividade de serviços  de

hotelaria, com o aumento de circulação de automóveis.

A equipe da Unidade de Gerenciamento Ambiental obrigará as empreiteiras a

controlar  o  nível  de  poeira  em  suspensão  durante  todas  as  etapas  dos

trabalhos de escavação e retirada de material sólido excedente, sobretudo em

épocas secas, mediante a umectação dos solos das áreas de trabalho, com

caminhão  pipa  ou  sistema  de  aspersão  com  a  periodicidade  necessária.

Especial atenção deverá ser dada aos percursos de veículos sobre áreas não

pavimentadas.

Todas as  caçambas dos caminhões de transporte  de  terra  seca,  ou  outros

materiais secos, deverão ser protegidos com lonas, evitando-se a poeira em

suspensão.

Para  minimizar  as  emissões  de  veículos  e  equipamentos,  deverão  ser

executadas manutenções periódicas. A fiscalização solicitará a suspensão do

uso de qualquer veículo ou equipamento que apresente problemas ostensivos

de emissão (fumaça preta).

19.7 Programa De Gerenciamento Ambiental Do Processo De Execução

De Obras
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A questão ambiental vem ganhando em importância na atualidade, substituindo

a antiga visão do empresariado da construção civil que era a do menor custo. A

preocupação com a minimização dos danos ambientais vem crescendo, graças

a ações no âmbito legal e principalmente de conscientização da população o

que tem determinado a revisão de usos e costumes negativos para o meio

ambiente.  Cuidados  preventivos  podem  representar  economia  no  final  das

obras com a recomposição do ambiente alterado e já fazem parte dos novos

métodos de trabalho. Isto se reflete, por exemplo, na escolha de local mais

adequado para instalação dos canteiros de obras, estocagem do solo orgânico

para  uso  na  recuperação  da  área  afetada,  disposição  correta  de  resíduos

sólidos etc.

Um  programa  dessa  natureza  consiste  na  definição  de  uma  série  de

procedimentos e técnicas de construções ambientalmente adequadas para as

diversas situações de obra. Pretende-se com esse Programa:

• Preservar ao máximo e valorizar os aspectos paisagísticos das áreas de

entorno ao empreendimento, em todas as etapas da obra;
• Fornecer aos empreiteiros todos os critérios e condicionantes ambientais

que deverão ser respeitados, nas diversas etapas da construção;
• Fornecer aos trabalhadores regulamentos e normas para uma conduta

ambientalmente correta.

19.8 Programa  De  Monitoramento  Ambiental  Da  Implantação  Do

Empreendimento

Na  fase  de  implantação,  o  monitoramento  deverá  enfocar  medidas  gerais

controle ambiental de obras de infraestrutura e medidas referentes ao plantio

vegetação nas faixas de domínio e projeto paisagístico.

Da mesma forma que no caso acima, a consolidação do projeto paisagístico e

de  enriquecimento  arbóreo  será  monitorada,  orientando-se  às  equipes  de

conservação quanto às atividades de manejo a serem realizadas,  incluindo,

quando pertinente, repasses de plantio.

19.9 Programa De Educação Ambiental

A movimentação dos trabalhadores e de outras pessoas ligadas à obra poderá

provocar  perturbações  adicionais  na  vegetação.  Tais  perturbações  como
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incêndios  acidentais  e  degradação  ambiental  podem  ser  evitados  com

orientação correta aos trabalhadores e fiscalização dos órgãos competentes.

Dessa  forma,  deve  ser  previsto  um  conjunto  de  atividades  específicas,

destinadas  à  prevenção  de  impactos  durante  a  fase  de  implantação  do

empreendimento,  como  também,  a  conscientização  e  envolvimento  da

população local no tocante às questões ambientais.

No  período  de  operação  do  empreendimento,  deverá  ser  enfocada  a

importância  ecológica  da  área  de  vegetação  preservada  no  projeto  e  do

enriquecimento arbóreo de seu entorno, visando evitar possíveis perturbações

ambientais, tais como, incêndios acidentais e retirados de vegetação nativa.

20 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A  avaliação  e  o  balanço  dos  impactos  esperados  na  implantação  do

empreendimento e na sua capacidade de operação, considerando sua lotação

em função da área construída, permitem concluir sobre sua viabilidade e, em

que condições ela é garantida e otimizada. Na sequência, encaminham-se as

principais conclusões.

Não  haverá  interferência  em  faixa  de  preservação  permanente  de  cursos

d'água e a supressão de vegetação no local  necessária para edificação do

empreendimento atingirá árvores isoladas com pouca relevância ambiental.

Quanto  à  impermeabilização  do  terreno,  haverá  efeitos  positivos,  pois  será

implantado  sistema  de  detenção  provisória  das  águas  pluviais  que  hoje  é

inexistente no local.

Para a fase de operação a maior parte dos impactos é positiva e estão no meio

socioeconômico.  O destaque se dá na geração de empregos,  na  oferta  de

serviços ao mercado e na geração de impostos, sejam diretos ou indiretos. Os

destaques do ponto de vista negativo são os possíveis incômodos à vizinhança

pelas  emissões  atmosféricas  e  geração  de  ruídos,  porém  serão  tomadas

medidas para atenuar os incômodos à população.

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

empreendimento, sendo sua instalação e operação viável do ponto de vista do

balanço dos impactos de vizinhança. 
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Mapa do Loteamento

Foto Aérea da Cidade evidenciando a área do loteamento
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Mapa de Localização e Zona Mediata do Empreendimento

Foto Google da Cidade evidenciando o Loteamento

Todas  as  áreas  vulneráveis  presentes  na  gleba  foram  preservadas  sob  a

caracterização de áreas de proteção permanentes e áreas públicas voltadas ao

Lazer e reservas de áreas verdes. Nessas áreas ocorrem duas nascentes onde

brotam água que são conduzidas à rede pluvial da prefeitura. A proposta do
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empreendedor é canalizar essa água e aproveitá-la no local em forma de área

de lazer.

 Existe  também  uma  área  de  valor  paisagístico  natural,  composto  por  um

fragmento de mata natural, que será protegido e comporá o sistema de lazer do

Loteamento.  

Foto do Loteamento

Os bairros Paraíso e São Geraldo há décadas dispõem de uso e ocupação do

solo predominantemente agropecuário, o que confere a mesma alto grau de

antropização. No entanto, já há alguns vem crescendo o uso residencial nesta

região. 

Ilustram essa situação apenas os pequenos fragmentos de cobertura vegetal

nativa  própria  do  ecossistema  regional.  Não  ocorreram  usos  diversos

significativos,  do  tipo  depósito  de  lixo,  indústrias  ou  mineração  nos  bairros

acima  citado,  exceto  por  uma  pequena  empresa  de  mármore  e  granito

instalada na Rua João Sasso. 

 A  cobertura  vegetal  que  recobre  os  bairros  constitui-se  por  espécies

gramíneas,  típica  de  pastagem,  trecho  situado  junto  às  encostas  de  maior

declividade,  onde  atualmente  encontra-se  uma  vegetação  vulgarmente

conhecida  como  macega,  que  classificamos,  segundo  o  CONAMA,  como
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vegetação  pioneira,  composta  por  espécies  herbáceas  próprias  de  áreas

anteriormente cultivadas que se encontram desativadas. 

 Tal  predomínio  de  espécies  agro-silvo-pastoril,  associado  à  praticamente

inexistentes fragmentos florestais nativos, confere baixa diversidade biológica,

conseqüentemente reduzida atividade faunística silvestre. 

As variáveis apontadas acima foram devidamente incorporadas ao Projeto do

Loteamento em análise. 

Os  limites  dos  bairros  estão  inseridos  na  região  de  ocorrência  de  Floresta

Estacional Semidecidual. Atualmente, a cobertura vegetal que se assemelha ao

ecossistema regional, reflete a dois pequenos fragmentos florestais, o restante

da  área  é  coberta  por  gramíneas,  “Brachiária  Decunbens”,  e  trechos  com

vegetação pioneira em área degradada. 

Os fragmentos florestais possuem vegetação em estágio inicial de regeneração

em  transição  para  estágio  médio.  O  fragmento  localizado  na  parte  alta

encontra-se  deteriorado.  O  sub-bosque  encontra-se  aberto,  com  poucas

plantas  jovens  e  sem  serrapilheira.  Analisando  a  área  nota-se  que  a

deterioração ocorreu com o contato direto dos bovinos que pastavam no local. 

O fragmento localizado no trecho em APP apresentam melhores qualidades

ecológicas com fisionomia  florestal  semi-fechada,  preservada principalmente

pela  declividade,  dificultando  o  acesso  dos  animais.  Nesta  área  pode-se

observar  maior  numero  de  exemplares  arbóreos  como  Sapateiro  (Pera

glabrata),  Pau-ripa  (Lonchocarpus  subglaucescens),  Embiruçu  da  Mata

(Pseudobombax grandiflorum) entre outras.  No sub-bosque, pode-se observar

a formação de exemplares jovens, assim como, a presença de serrapilheira em

alguns pontos. 

Ambos os fragmentos carecem de enriquecimento florestal, implantando novas

espécies arbóreas regionais, pertencentes ao grupo ecológicos do “clímax” e

espécimes com atrativa fauna. O fragmento localizado na parte alta pode-se,

além  do  enriquecimento,  ser  ampliado,  executando  reflorestamento

heterogêneo  até  a  divisa  com o Loteamento  Vale  dos Cristais,  trecho  este

ocupado por braquiária. 
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Nos  trechos,  onde  a  cobertura  vegetal  apresenta  vegetação  pioneira,  fora

explorada por criação bovina. Nesta área a predominância é de gramíneas. Em

progressão,  está  em  implantação  a  substituição  do  reflorestamento

heterogêneo nos trechos em APP abrangendo a ampliação e enriquecimento

florestal  dos fragmentos com novas metodologias. As atividades seguem as

diretrizes fixadas nas resoluções SMA 21/2001, SMA 47/2003 e SMA 08/2008 e

aos procedimentos agronômicos mais adequados na recuperação da fertilidade

do solo.  

FOTOS DA ÁREA DO LOTEAMENTO E DA RUA JOÃO SASSO
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No quesito área verde é importante destacar que junto à faixa de (APP) haverá

recomposição florestal com o plantio de 12.900 mudas de árvores nativas, no

espaçamento de 3,0 x 2,0 m. Tal recomposição respeitará os distintos grupos

ecológicos, bem como, o processo de sucessão florestal, empregando-se um

mínimo de 80 espécies, selecionadas dentre espécies do ecossistema regional,

utilizando ainda um mínimo de 5% de espécies ameaçadas e ou em risco de

extinção.   
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A fim de concluir o aspecto do meio biótico da área diretamente afetada, a

implantação do loteamento além da recomposição florestal das APP’s, ainda

terá  um  projeto  de  arborização  urbana,  preferencialmente  utilizando-se

espécies  nativas  regionais,  assim  podemos  indicar  que  ao  término  da

implantação  do  loteamento  haverá  um  ganho  ambiental  significativo  sob  o

quesito meio biótico. 

21 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Considerando  as  informações  expostas  acima  acreditamos  estarem  de

acordo com as legislações incidentes e demais recomendações de modo

que o projeto está apto a ser implantado. Contudo, estamos à disposição

para quaisquer sugestões que venham propiciar melhorias na área. 
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