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1 CACHOEIRO DE IATAPEMIRIM 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente documento apresenta o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do 

empreendimento denominado 

Rodovia do Contorno de Cachoeiro 

a ser edificado pelo empreendedor 

 

Esse estudo apresenta o empreendimento 

que tange suas características urbanísticas e soluções de

compatibilização entre urbanização, geração de tráfego e conforto ambiental, bem coo 

analisará os efeitos positivos e negativos do empreendimento sobre a qualidade de vida 

da população residente ou usuária das áreas no entorno 

 

Os estudos formulados condicionam

pela Lei Federal nº 10.257/01, também conhecida como Estatuto das Cidades, à Lei 

Municipal 5890/2006 – Plano Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, e ao 

disposto na Lei 6649/2012, a qual dispõe sobre a “

Estudo de Impacto de Vizinhança 

alvarás aos empreendimentos de impacto, públicos ou privados, ou por operações 

consorciadas e dá outras providências.
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O presente documento apresenta o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do 

dimento denominado PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL LTDA

Cachoeiro – BR 482 – KM 50.8, Cachoeiro de Itapemirim, ES, 

empreendedor Portifor Pedras do Brasil Ltda. 

a o empreendimento PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL LTDA 

que tange suas características urbanísticas e soluções de engenharia, objetivando uma 

compatibilização entre urbanização, geração de tráfego e conforto ambiental, bem coo 

analisará os efeitos positivos e negativos do empreendimento sobre a qualidade de vida 

da população residente ou usuária das áreas no entorno do mesmo. 

Os estudos formulados condicionam-se ao disposto na legislação federal, preconizada 

pela Lei Federal nº 10.257/01, também conhecida como Estatuto das Cidades, à Lei 

Plano Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, e ao 

isposto na Lei 6649/2012, a qual dispõe sobre a “obrigatoriedade da apresentação do 

Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, para concessão de licenças, autorizações e 

alvarás aos empreendimentos de impacto, públicos ou privados, ou por operações 

s e dá outras providências.”.  
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O presente documento apresenta o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do 

PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL LTDA, localizado na 

, Cachoeiro de Itapemirim, ES, 

PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL LTDA no 

engenharia, objetivando uma 

compatibilização entre urbanização, geração de tráfego e conforto ambiental, bem coo 

analisará os efeitos positivos e negativos do empreendimento sobre a qualidade de vida 

se ao disposto na legislação federal, preconizada 

pela Lei Federal nº 10.257/01, também conhecida como Estatuto das Cidades, à Lei 

Plano Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, e ao 

obrigatoriedade da apresentação do 

EIV, para concessão de licenças, autorizações e 

alvarás aos empreendimentos de impacto, públicos ou privados, ou por operações 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

 

Contexto do Projeto 

A empresa Portifor Pedras do Brasil Ltda

situada na Rua Evandro Almeida Riguete

de Itapemirim/ES. A empresa pretende ampliar suas atividades em um terreno situado 

na Rodovia do Contorno, localidade de Cachoeira Alegre, Município de Cachoeiro de 

Itapemirim/ES. No local serão

rochas ornamentais, tais como desdobramento e polimento.

 

Identificação do Empreendedor

Nome Portifor Pedras do Brasil Ltda 

Razão Social Portifor Pedras do Brasil Ltda 

Endereço Rua Evandro Almeida 

Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

E-mail contato@jairodigiorgio.com

CNPJ 03.811.810/0001

Inscrição Estadual 082.247.53

Inscrição Imobiliária 0.210.091

Responsável Legal Portifor Pedras do Brasil Ltda 

Telefone (28) 3522 7085

 

 

Informações Gerais do Empreendimento

Nome 

Endereço 

Área total do terreno 

Certidão negativa de débitos

Valor de mercado  

Parecer final da análise de 

projeto arquitetônico 
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IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

A empresa Portifor Pedras do Brasil Ltda-ME., atua no setor de rochas ornamentais, 

situada na Rua Evandro Almeida Riguete nº1 Bairro Aeroporto, Município de Cachoeiro 

A empresa pretende ampliar suas atividades em um terreno situado 

na Rodovia do Contorno, localidade de Cachoeira Alegre, Município de Cachoeiro de 

serão executados serviços relacionados ao beneficiamento de 

tais como desdobramento e polimento. 

Identificação do Empreendedor 

Portifor Pedras do Brasil Ltda - ME 

Portifor Pedras do Brasil Ltda - ME 

Rua Evandro Almeida Riguete, nº.1, Bairro Aeroporto, 

Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. CEP 29314

contato@jairodigiorgio.com 

03.811.810/0001-16 

082.247.53-6 (em anexo) 

0.210.091-6 (em anexo) 

Portifor Pedras do Brasil Ltda - ME 

(28) 3522 7085 

Informações Gerais do Empreendimento 

Portifor Pedras do Brasil Ltda - ME

Rodovia do Contorno de Cachoeiro, BR 482 

20.8, Cachoeiro de Itapemirim, ES 

66.336,00  m² 

Certidão negativa de débitos Em anexo 

R$ 950.000,00 (em anexo) 

Parecer final da análise de Em anexo 
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ME., atua no setor de rochas ornamentais, 

nº1 Bairro Aeroporto, Município de Cachoeiro 

A empresa pretende ampliar suas atividades em um terreno situado 

na Rodovia do Contorno, localidade de Cachoeira Alegre, Município de Cachoeiro de 

serviços relacionados ao beneficiamento de 

Riguete, nº.1, Bairro Aeroporto, 

CEP 29314-205 

ME 

Rodovia do Contorno de Cachoeiro, BR 482 – KM 
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Equipe Técnica Responsável pela Formulação do Estudo de Impacto de 

Vizinhança 

 

Nome 

CREA 

ART 

Endereço 

Telefone 

Nome 

Endereço 

OAB 

Telefone 
 

Nome 

Endereço 

Telefone 
 

 

 

Objetivos do Empreendimento

A Portifor Pedras do Brasil 

consolidando sua marca no mercado.

nossos produtos e diversificando o segmento, visando atender uma

mais exigente. Expandindo para o comércio exterior.

  

Para um futuro não muito distante, a meta da empresa é de estar no ranking das 

melhores empresas do setor no estado do Espírito Santo. Para alcançar este objetivo, 

está sendo feito investimentos em melhores equipamentos, 

treinamentos. Buscando a diferença entre seus concorrentes.
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Equipe Técnica Responsável pela Formulação do Estudo de Impacto de 

JAIRO FREITAS DI GIORGIO 

RJ-42367/D 

0820140106089 

Av. Cristiano Dias Lopes, 22, Gilberto Machado, Cachoeiro 

de Itapemirim – ES. CEP: 29.303-320 

(28) 3522 7085 
 

 

FÁBIO DI GIORGIO 

Av. Cristiano Dias Lopes, 22, Gilberto Machado, Cachoeiro 

de Itapemirim – ES. CEP: 29.303-320 

OAB/RJ 183442 

(28) 3522 7085 

PATRÍCIA CLEMASCO 

Av. Cristiano Dias Lopes, 22, Gilberto Machado, Cachoeiro 

de Itapemirim – ES. CEP: 29.303-320 

(28) 3522 7085 

Objetivos do Empreendimento 

A Portifor Pedras do Brasil Ltda. está no segmento de rochas ornamentais desde 2000, 

consolidando sua marca no mercado. Nos últimos anos temos crescido e ampliado 

nossos produtos e diversificando o segmento, visando atender uma demanda maior e 

mais exigente. Expandindo para o comércio exterior. 

Para um futuro não muito distante, a meta da empresa é de estar no ranking das 

melhores empresas do setor no estado do Espírito Santo. Para alcançar este objetivo, 

stimentos em melhores equipamentos, infraestrutura

treinamentos. Buscando a diferença entre seus concorrentes.  
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Equipe Técnica Responsável pela Formulação do Estudo de Impacto de 

Av. Cristiano Dias Lopes, 22, Gilberto Machado, Cachoeiro 

Machado, Cachoeiro 

Av. Cristiano Dias Lopes, 22, Gilberto Machado, Cachoeiro 

está no segmento de rochas ornamentais desde 2000, 

Nos últimos anos temos crescido e ampliado 

demanda maior e 

Para um futuro não muito distante, a meta da empresa é de estar no ranking das 

melhores empresas do setor no estado do Espírito Santo. Para alcançar este objetivo, 

infraestrutura, tecnologia e 
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Dessa forma, o objetivo de se implantar a PORTIFOR na Rodovia do Contorno é 

melhor atender aos seus clientes visto o aumento da d

sede serão executados os serviços desde o desdobramento das rochas ornamentais até o 

polimento das rochas ornamentais

 

 

Planta de Situação 

O empreendimento será instalado 

BR 482, KM 20.8, na cidade de 

do livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis
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Dessa forma, o objetivo de se implantar a PORTIFOR na Rodovia do Contorno é 

atender aos seus clientes visto o aumento da demanda de seus serviços. Na nova 

sede serão executados os serviços desde o desdobramento das rochas ornamentais até o 

polimento das rochas ornamentais 

O empreendimento será instalado em um terreno na Rodovia do Contorno de Cachoeiro, 

BR 482, KM 20.8, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim – ES, matriculado sob nº 2468 

do livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis. 

Figura 1: Planta de Situação 

Fonte: do autor 
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Dessa forma, o objetivo de se implantar a PORTIFOR na Rodovia do Contorno é 

emanda de seus serviços. Na nova 

sede serão executados os serviços desde o desdobramento das rochas ornamentais até o 

Rodovia do Contorno de Cachoeiro, 

, matriculado sob nº 2468 
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Figura 2: Planta de Localização 

 

Fonte: adaptado de Google Earth 

 

 

 

Rua Gladistone Rubin 
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Descrição do Empreendimento

A PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL será composta de dois galpões utilizados para 

realizar os processos de beneficiamento de 

 

Área de Construção 

Área Total do Terreno 

Área Útil 

Área do Galpão 01  

Área do Galpão 02 

Área total da construção 
 

 

 

Pavimentos e suas Descrições

O empreendimento é composto de 

atividades relacionadas ao beneficiamento de rochas ornamentais.

 

- Galpão 01: Galpão coberto por telhas metálicas suportadas por estrutura de concreto 

armado. Nesse local se encontra um tear multi fios, para o corte dos blocos e uma

politriz automática de 20 cabeças, responsável p

mármores/granitos. 

 

ÍNDICES URBANÍSTICOS

Taxa de ocupação 

Taxa de permeabilidade 

Coeficiente de Aproveitamento

Vagas de estacionamento 

CACHOEIRO DE IATAPEMIRIM – ESPÍRITO SANTO / SETEMBRO 2014

 

escrição do Empreendimento 

PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL será composta de dois galpões utilizados para 

realizar os processos de beneficiamento de rochas ornamentais. 

QUADRO DE ÁREAS 

 

Pavimentos e suas Descrições 

O empreendimento é composto de dois galpões que serão utilizados para realização de 

beneficiamento de rochas ornamentais. 

alpão coberto por telhas metálicas suportadas por estrutura de concreto 

. Nesse local se encontra um tear multi fios, para o corte dos blocos e uma

politriz automática de 20 cabeças, responsável pelo polimento de chapas de 

ÍNDICES URBANÍSTICOS EXIGIDO PROJETADO

68,00% (45.108,48m²) 22,50

21,00% (13.930,56 m²) 93,20% (

Coeficiente de Aproveitamento 2,7 (54.000,00 m²) 0,22

 

Caminhão 1 vaga / 1.000m² 

Carro 1 vaga / 50m²  

Moto 
70 m² p/ 1.000m² 

175 m² p/ 3.170m² 
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PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL será composta de dois galpões utilizados para 

66.336,00 m² 

9.653,00 m² 

2.250,00 m² 

2.250,00 m² 

4.500,00 m² 

dois galpões que serão utilizados para realização de 

alpão coberto por telhas metálicas suportadas por estrutura de concreto 

. Nesse local se encontra um tear multi fios, para o corte dos blocos e uma 

elo polimento de chapas de 

PROJETADO 

22,50% (4.500,00m²) 

% (61.836,00 m²) 

0,22 (4.500,00 m²) 

05 vagas 

90 vagas 

40 vagas 
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- Galpão 02: Galpão coberto por telhas metálicas suportadas por estrutura de concreto 

armado destinado ao armazenamento e estocagem das chapas polidas.

 

Figura 3
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alpão coberto por telhas metálicas suportadas por estrutura de concreto 

destinado ao armazenamento e estocagem das chapas polidas. 

Figura 3: Corte Esquemático do empreendimento 

Fonte: do autor 
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alpão coberto por telhas metálicas suportadas por estrutura de concreto 
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Horário de Funcionamento

O empreendimento funcionará 

sexta das 7 h ás 11 h e das 12 h ás 16 h, perfazendo 44 horas semanais

funcionamento. 

 

Para executar os serviços previstos serão contratados 

efeito de avaliação de impacto gerado

promover adensamento populacional significativo em comparação 

de sua instalação. 

 

Volumetria 

Em relação aos aspectos relativos à insolação e sombreamento é possível fazer uma 

simulação a respeito da radiação solar sobre a volumetria do empreendimento projetado, 

caracterizando a geometria da 

época do ano. Porém isso não se faz necessário visto que as instalações da PORTIFOR 

PEDRAS DO BRASIL apresentam baixa altura em relação ao nível de acesso.

 

Materiais utilizados 

Os materiais utilizados estão de acordo com a ABNT NBR 12.721: Avaliação de custos 

unitários e preparo de orçamento de construção para incorporação de edifícios.

 

 

2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO (AID)

O empreendimento que se localiza na

20.8, Cachoeiro de Itapemirim 

considerado como raio de influencia 

– Comissão Técnica Consultiva
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Horário de Funcionamento, População Fixa e Flutuante  

funcionará de segunda à quinta das 7 h ás 11 h e das 12 h ás 17 h, na 

sexta das 7 h ás 11 h e das 12 h ás 16 h, perfazendo 44 horas semanais

Para executar os serviços previstos serão contratados 20 funcionários. Dessa forma, para 

efeito de avaliação de impacto gerado, pode-se concluir que o empreendimento não irá 

promover adensamento populacional significativo em comparação ao que existia antes 

Em relação aos aspectos relativos à insolação e sombreamento é possível fazer uma 

a respeito da radiação solar sobre a volumetria do empreendimento projetado, 

caracterizando a geometria da insolação a qual está condicionada à latitude, hora e 

época do ano. Porém isso não se faz necessário visto que as instalações da PORTIFOR 

PEDRAS DO BRASIL apresentam baixa altura em relação ao nível de acesso.

estão de acordo com a ABNT NBR 12.721: Avaliação de custos 

unitários e preparo de orçamento de construção para incorporação de edifícios.

ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO (AID)  

O empreendimento que se localiza na Rodovia do Contorno de Cachoeiro, 

, Cachoeiro de Itapemirim – ES e tem como área de influencia direta

considerado como raio de influencia 500,00 metros conforme indicado pelo COMTEC 

Comissão Técnica Consultiva, o que segue na figura 3: 
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de segunda à quinta das 7 h ás 11 h e das 12 h ás 17 h, na 

sexta das 7 h ás 11 h e das 12 h ás 16 h, perfazendo 44 horas semanais de 

. Dessa forma, para 

se concluir que o empreendimento não irá 

ao que existia antes 

Em relação aos aspectos relativos à insolação e sombreamento é possível fazer uma 

a respeito da radiação solar sobre a volumetria do empreendimento projetado, 

insolação a qual está condicionada à latitude, hora e 

época do ano. Porém isso não se faz necessário visto que as instalações da PORTIFOR 

PEDRAS DO BRASIL apresentam baixa altura em relação ao nível de acesso. 

estão de acordo com a ABNT NBR 12.721: Avaliação de custos 

unitários e preparo de orçamento de construção para incorporação de edifícios. 

Rodovia do Contorno de Cachoeiro, BR 482, KM 

tem como área de influencia direta, se 

conforme indicado pelo COMTEC 
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Figura 
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igura 3: Área de influência direta – raio de 500,00m 

 

 

Fonte: adaptado do Google Maps 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

As atividades desenvolvidas pelo empreendimento compreendem as fases de 

planejamento, instalação e operação.

 

Planejamento 

A fase de planejamento compreende 

que subsidiarão a fase executiva da obra em aspectos físicos, financeiros, logísticos e de 

mão de obra.  Nessa fase também são definidos os objetivos de se executar o 

empreendimento. 

 

Além disso, são feitos estudo

estabelecimento das atividades necessárias ao empreendimento, sua sequencia e 

interdependência. Para isso, é preciso coletar informações através de pesquisas de 

mercado, estudo da legislação, do código de obras e da lei de uso do solo do município, 

para avaliação das chances de se alcançar o objetivo definido.

no planejamento são os projetos de arquitetura e engenharia do empreendimento, além 

de seus detalhamentos. 

 

Fase de Instalação 

A fase de instalação, no primeiro momento, consistirá nos serviços de limpeza do 

terreno: execução da capina, remoção de rochas e arvores prese

seguida a esse processo é realizada a locação da obra, ou seja,

escala natural 1:1, as dimensões 

planta de locação, fornecida pelo engenheiro, são marcadas as fundações do 

empreendimento. 

 

Assim, para a instalação da obra é necessário o layout do canteiro: tapume, barracões, 

equipamentos de transporte vertical e horizontal, 

central de concreto, depósito de agregados e ligações provisórias. Tal layout deverá 

estar de acordo com a NR

segurança do trabalho. 
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CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

As atividades desenvolvidas pelo empreendimento compreendem as fases de 

planejamento, instalação e operação. 

A fase de planejamento compreende a definição dos objetivos uma série de atividades 

que subsidiarão a fase executiva da obra em aspectos físicos, financeiros, logísticos e de 

Nessa fase também são definidos os objetivos de se executar o 

studos de viabilidade e desenvolvimento de anteprojeto

estabelecimento das atividades necessárias ao empreendimento, sua sequencia e 

Para isso, é preciso coletar informações através de pesquisas de 

mercado, estudo da legislação, do código de obras e da lei de uso do solo do município, 

para avaliação das chances de se alcançar o objetivo definido. Outro fator desenvolvido 

o são os projetos de arquitetura e engenharia do empreendimento, além 

A fase de instalação, no primeiro momento, consistirá nos serviços de limpeza do 

terreno: execução da capina, remoção de rochas e arvores presentes no local. E

a esse processo é realizada a locação da obra, ou seja, demarcar no terreno, em 

as dimensões que constam no projeto.  Dessa forma, com base na 

planta de locação, fornecida pelo engenheiro, são marcadas as fundações do 

Assim, para a instalação da obra é necessário o layout do canteiro: tapume, barracões, 

equipamentos de transporte vertical e horizontal, oficinas de armação e de formas, 

central de concreto, depósito de agregados e ligações provisórias. Tal layout deverá 

estar de acordo com a NR-18 do Ministério do Trabalho que define as condições de 

 

ESPÍRITO SANTO / SETEMBRO 2014 

As atividades desenvolvidas pelo empreendimento compreendem as fases de 

uma série de atividades 

que subsidiarão a fase executiva da obra em aspectos físicos, financeiros, logísticos e de 

Nessa fase também são definidos os objetivos de se executar o 

de viabilidade e desenvolvimento de anteprojeto e 

estabelecimento das atividades necessárias ao empreendimento, sua sequencia e 

Para isso, é preciso coletar informações através de pesquisas de 

mercado, estudo da legislação, do código de obras e da lei de uso do solo do município, 

Outro fator desenvolvido 

o são os projetos de arquitetura e engenharia do empreendimento, além 

A fase de instalação, no primeiro momento, consistirá nos serviços de limpeza do 

ntes no local. Em 

demarcar no terreno, em 

Dessa forma, com base na 

planta de locação, fornecida pelo engenheiro, são marcadas as fundações do 

Assim, para a instalação da obra é necessário o layout do canteiro: tapume, barracões, 

oficinas de armação e de formas, 

central de concreto, depósito de agregados e ligações provisórias. Tal layout deverá 

18 do Ministério do Trabalho que define as condições de 
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Fase de Operação e Desativação

A fase de operação abrande a execução dos itens de infraestrutura, supraestrutura, 

instalações hidro-sanitárias e elétricas, acabamentos e revestimentos. Essa etapa pode 

ser dividida em serviços de infraestrutura, supraestrutura e serviços de acabamento.

 

Os serviços de infraestrutura são as contenções/escavações do terreno para posterior 

abertura das cavas, esgotamento do lençol freático 

do solo. Além desses, são considerados serviços de infraestrutura

formas, armação das fundações e concretagem. Dessa forma, a infraestrutura é a parte 

fundamental da obra, que irá suportar e transmitir as cargas provenientes das lajes, 

forros e cargas e em geral ao terreno.

 

Já os serviços de supraestrutura compreendem a pa

seja, é a estrutura responsável por transmitir as cargas para a infraestrutura. Ou seja, 

nessa etapa são realizadas atividades como: montagem das formas; instalação de redes 

como água, esgoto, energia elétrica, drenagem e

armadura; concretagem e execução de alvenaria.

 

Em seguida, para finalizar, são realizados os serviços de acabamento. 

os serviços básicos acima citados já foram executados, começa a colocação dos 

revestimentos, acabamentos e pisos.

encontra-se concluído, finalizando a fase de construção e operação, ou

desse momento a PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL

comerciais.  

 

Após todos esses processos

serão dispensados os trabalhadores da obra e ser

 

 

Etapas de Expansão 

O empreendimento não apresentará etapas de expansão após sua conclusão, tendo 

apenas para sua finalidade o uso comercial. 
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e Desativação 

fase de operação abrande a execução dos itens de infraestrutura, supraestrutura, 

sanitárias e elétricas, acabamentos e revestimentos. Essa etapa pode 

ser dividida em serviços de infraestrutura, supraestrutura e serviços de acabamento.

Os serviços de infraestrutura são as contenções/escavações do terreno para posterior 

abertura das cavas, esgotamento do lençol freático – quando necessário 

do solo. Além desses, são considerados serviços de infraestrutura a montagem das 

mas, armação das fundações e concretagem. Dessa forma, a infraestrutura é a parte 

fundamental da obra, que irá suportar e transmitir as cargas provenientes das lajes, 

forros e cargas e em geral ao terreno. 

Já os serviços de supraestrutura compreendem a parte superior do empreendimento

seja, é a estrutura responsável por transmitir as cargas para a infraestrutura. Ou seja, 

nessa etapa são realizadas atividades como: montagem das formas; instalação de redes 

como água, esgoto, energia elétrica, drenagem e aterramento; montagem e colocação da 

armadura; concretagem e execução de alvenaria. 

Em seguida, para finalizar, são realizados os serviços de acabamento. Isso é, depois que 

os serviços básicos acima citados já foram executados, começa a colocação dos 

estimentos, acabamentos e pisos. Assim, concluídas essas fases a empreendimento 

se concluído, finalizando a fase de construção e operação, ou

PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL passará a ser utilizado para fins 

todos esses processos, o empreendimento entrará em fase de transição, em que 

serão dispensados os trabalhadores da obra e serão admitidos os colabores fixos.

O empreendimento não apresentará etapas de expansão após sua conclusão, tendo 

apenas para sua finalidade o uso comercial.  
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fase de operação abrande a execução dos itens de infraestrutura, supraestrutura, 

sanitárias e elétricas, acabamentos e revestimentos. Essa etapa pode 

ser dividida em serviços de infraestrutura, supraestrutura e serviços de acabamento. 

Os serviços de infraestrutura são as contenções/escavações do terreno para posterior 

quando necessário - e compactação 

a montagem das 

mas, armação das fundações e concretagem. Dessa forma, a infraestrutura é a parte 

fundamental da obra, que irá suportar e transmitir as cargas provenientes das lajes, 

do empreendimento, ou 

seja, é a estrutura responsável por transmitir as cargas para a infraestrutura. Ou seja, 

nessa etapa são realizadas atividades como: montagem das formas; instalação de redes 

aterramento; montagem e colocação da 

Isso é, depois que 

os serviços básicos acima citados já foram executados, começa a colocação dos 

Assim, concluídas essas fases a empreendimento 

se concluído, finalizando a fase de construção e operação, ou seja, a partir 

utilizado para fins 

o empreendimento entrará em fase de transição, em que 

ão admitidos os colabores fixos. 

O empreendimento não apresentará etapas de expansão após sua conclusão, tendo 
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Tecnologias de Construção

As tecnologias adotadas na fase de infraestrutura serão: execução de fundações do tipo 

direta, em função do tipo de solo encontrado no 

realizada em concreto armado, de modo convencional, com a cobertura dos galpões de 

material metálico.  

 

Gestão do Empreendimento

O responsável pelos serviços relativos à construção 

Freitas Di Giorgio, atuante no mercado da construção civil desde 1980.

 

Durante esse período já realizou obras de cunho residencial, comercial e industrial. 

Tendo destaque para a execução de condomínios por administração, visto a qualidade e 

seriedade dos serviços prestados.

 

Mobilização de Mão de Obra nas Diversas Etapas de Implantação do 

Empreendimento 

Visto a oferta de mão de obra disponível na região, serão contratos col

para a construção do empreendimento. Entretanto, se notado que esses não estão 

devidamente qualificados, será realizado um trabalho de capacitação dessa mão de obra 

através de palestras e cursos a respeito das tecnologias construtivas que

normatização vigente no setor da construção civil e questões a respeito da saúde e 

segurança dos trabalhadores.

 

Serão contratados profissionais das diversas classes, tais como: armadores, carpinteiros, 

pedreiros, técnicos, encanadores, el

mestre de obras e encarregados. Além de topógrafo, técnico de obra/segurança e outros 

que forem requisitados no decorrer do processo de construção.

 

A administração da obra será a responsável

de serviços, além de selecionar os fornecedores dos materiais necessários a cada fase de 

execução da obra. 
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Tecnologias de Construção 

As tecnologias adotadas na fase de infraestrutura serão: execução de fundações do tipo 

tipo de solo encontrado no terreno. A fase supraestrutura será 

to armado, de modo convencional, com a cobertura dos galpões de 

Gestão do Empreendimento 

responsável pelos serviços relativos à construção será o Engenheiro Civil Jairo 

Freitas Di Giorgio, atuante no mercado da construção civil desde 1980. 

Durante esse período já realizou obras de cunho residencial, comercial e industrial. 

para a execução de condomínios por administração, visto a qualidade e 

seriedade dos serviços prestados. 

Mobilização de Mão de Obra nas Diversas Etapas de Implantação do 

Visto a oferta de mão de obra disponível na região, serão contratos colaboradores locais 

para a construção do empreendimento. Entretanto, se notado que esses não estão 

devidamente qualificados, será realizado um trabalho de capacitação dessa mão de obra 

através de palestras e cursos a respeito das tecnologias construtivas que

normatização vigente no setor da construção civil e questões a respeito da saúde e 

segurança dos trabalhadores. 

Serão contratados profissionais das diversas classes, tais como: armadores, carpinteiros, 

pedreiros, técnicos, encanadores, eletricistas, ajudantes, pintores, auxiliares e ajudantes, 

mestre de obras e encarregados. Além de topógrafo, técnico de obra/segurança e outros 

que forem requisitados no decorrer do processo de construção. 

A administração da obra será a responsável por contratar os empreiteiros e prestadores 

de serviços, além de selecionar os fornecedores dos materiais necessários a cada fase de 
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As tecnologias adotadas na fase de infraestrutura serão: execução de fundações do tipo 

A fase supraestrutura será 

to armado, de modo convencional, com a cobertura dos galpões de 

o Engenheiro Civil Jairo 

 

Durante esse período já realizou obras de cunho residencial, comercial e industrial. 

para a execução de condomínios por administração, visto a qualidade e 

Mobilização de Mão de Obra nas Diversas Etapas de Implantação do 

aboradores locais 

para a construção do empreendimento. Entretanto, se notado que esses não estão 

devidamente qualificados, será realizado um trabalho de capacitação dessa mão de obra 

através de palestras e cursos a respeito das tecnologias construtivas que serão adotadas, 

normatização vigente no setor da construção civil e questões a respeito da saúde e 

Serão contratados profissionais das diversas classes, tais como: armadores, carpinteiros, 

etricistas, ajudantes, pintores, auxiliares e ajudantes, 

mestre de obras e encarregados. Além de topógrafo, técnico de obra/segurança e outros 

os empreiteiros e prestadores 

de serviços, além de selecionar os fornecedores dos materiais necessários a cada fase de 
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Logística de Transporte nas Diversas Etapas de Implantação do Empreendimento

Para a construção do empr

contratação de serviços diversos nas diferentes fases de execução. Entretanto, todos os 

materiais utilizados serão alocados no canteiro de obras, não obstruindo as vias de 

acesso e permitindo a circulação.

 

Na fase inicial será necessário realizar movimentações de terra no local. O 

procedimento compreende basicamente escavação, carregamento e transporte do 

excesso de terra para um local devidamente licenciado

serviços de concretagem e montagem dos galpões.

 

Logística de Transporte e 

O empreendimento se caracteriza por uso 

feito através de um acesso na Rodovia do Contorno, devidamente projetado de acordo 

com as normas do DNIT (Figura 4).

das 7 h ás 11 h e das 12 h ás 17 h, na sexta das 7 h ás 11 h e das 12 h ás 16 h, 

44 horas semanais de funcionamento.

 

       

F
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Logística de Transporte nas Diversas Etapas de Implantação do Empreendimento

Para a construção do empreendimento será necessário à compra de materiais e 

contratação de serviços diversos nas diferentes fases de execução. Entretanto, todos os 

materiais utilizados serão alocados no canteiro de obras, não obstruindo as vias de 

acesso e permitindo a circulação.  

Na fase inicial será necessário realizar movimentações de terra no local. O 

procedimento compreende basicamente escavação, carregamento e transporte do 

excesso de terra para um local devidamente licenciado e em seguida se dará início aos 

e montagem dos galpões. 

 Funcionamento do Empreendimento 

empreendimento se caracteriza por uso comercial de suas instalações. O acesso 

feito através de um acesso na Rodovia do Contorno, devidamente projetado de acordo 

DNIT (Figura 4). O empreendimento funcionará de segunda à quinta 

das 7 h ás 11 h e das 12 h ás 17 h, na sexta das 7 h ás 11 h e das 12 h ás 16 h, 

de funcionamento. 

Figura 4: Via de acesso ao empreendimento 

Fonte: do autor 
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Logística de Transporte nas Diversas Etapas de Implantação do Empreendimento 

eendimento será necessário à compra de materiais e 

contratação de serviços diversos nas diferentes fases de execução. Entretanto, todos os 

materiais utilizados serão alocados no canteiro de obras, não obstruindo as vias de 

Na fase inicial será necessário realizar movimentações de terra no local. O 

procedimento compreende basicamente escavação, carregamento e transporte do 

m seguida se dará início aos 

comercial de suas instalações. O acesso será 

feito através de um acesso na Rodovia do Contorno, devidamente projetado de acordo 

de segunda à quinta 

das 7 h ás 11 h e das 12 h ás 17 h, na sexta das 7 h ás 11 h e das 12 h ás 16 h, perfazendo 
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Informações Gerais e Justificativa

A PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL 

destinado ao beneficiamento de rochas ornamentais com público o alvo tanto mercado 

interno quanto externo. 

 

A importância socioeconômica dessa construção se dá pela geração de emprego e renda 

para a população local, além da arrecadação de impostos pelo município que se 

transforma em desenvolvimento para a cidade. 

 

Dessa forma, com a implantação do empreendiment

local, compatibilizando o crescimento local com o da região Sul do Espírito Santo.

 

 

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

DO EMPREENDIMENTO

 

Do Uso e Ocupação do Solo

O sistema viário municipal é caracterizado, no Plano Diretor Municipal (PDM), pelas 

vias: arterial, principal, c

características: 
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Figura 5: Acesso ao empreendimento 

Fonte: do autor 

 

 

e Justificativa 

A PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL será um empreendimento de

destinado ao beneficiamento de rochas ornamentais com público o alvo tanto mercado 

A importância socioeconômica dessa construção se dá pela geração de emprego e renda 

para a população local, além da arrecadação de impostos pelo município que se 

transforma em desenvolvimento para a cidade.  

Dessa forma, com a implantação do empreendimento ocorrerá a valorização imobiliária 

compatibilizando o crescimento local com o da região Sul do Espírito Santo.

ESTUDOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DO EMPREENDIMENTO  

Do Uso e Ocupação do Solo 

O sistema viário municipal é caracterizado, no Plano Diretor Municipal (PDM), pelas 

, principal, coletora, local e vicinal e elas apresentam as se

 

ESPÍRITO SANTO / SETEMBRO 2014 

de grande porte 

destinado ao beneficiamento de rochas ornamentais com público o alvo tanto mercado 

A importância socioeconômica dessa construção se dá pela geração de emprego e renda 

para a população local, além da arrecadação de impostos pelo município que se 

o ocorrerá a valorização imobiliária 

compatibilizando o crescimento local com o da região Sul do Espírito Santo. 

ESTUDOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

O sistema viário municipal é caracterizado, no Plano Diretor Municipal (PDM), pelas 

apresentam as seguintes 
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Quadro 1: Tipos de vias e suas características

CARACTERÍSTICA 
ARTERIAL

Faixa de Domínio 25m - 40m 

Largura do Canteiro 
Central 

Mínimo: 
3,00m 

Largura dos Passeios Mínimo: 
4,00m 

Largura da Faixa de 
Rolamento 3,50m 

Largura da Faixa de 
Estacionamento - 

Nº de Faixas de 
Rolamento por 
Sentido da Via 

Com canteiro 
central: 2 faixas de 

rolamento por 
sentido de via.

Com passeios sobre 
pista e muretas que 
impeçam a travessia 

de pedestres: 3/4 
faixas de rolamento 
por sentido da via

Nº de faixas de 
estacionamento por 
via 

- 

Tipo de 
Pavimentação Asfalto ou concreto

Fonte: Adaptado do Plano Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

 

 

No raio de influencia do empreendimento pode ser 

ela é a principal via de acesso ao local. 
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Quadro 1: Tipos de vias e suas características 

TIPOS DE VIAS 

ARTERIAL  PRINCIPAL COLETORA LOCAL

 18m – 35m 18m – 26m 12m 

Mínimo: 
2,00m 

Mínimo: 
2,00m 

Mínimo: 3,00m 
Mínimo:
2,00m

3m – 3,50m 3,00m

3,00m 

Com canteiro 
central: 2 faixas de 

rolamento por 
sentido de via. 

Sem canteiro 
Central: 1 faixa de 

rolamento por 
sentido da via 

Sem canteiro 
Central: 1 faixa 

de rolamento por 
sentido da via 

1 faixa de 
rolamento 
por sentido 

Com passeios sobre 
pista e muretas que 

travessia 
de pedestres: 3/4 

faixas de rolamento 
por sentido da via 

Com canteiro 
central: 2 faixas de 

rolamento por 
sentido da via 

Com canteiro 
central: 2 faixas 
de rolamento por 

sentido da via 

2 faixas de 
estacionamento 

por via 

2 faixas de 
estacionamento 

por via 

1 faixas de 
estacionam

ento por 

Asfalto ou concreto 
Asfalto ou 
concreto ou 

bloquete 

Asfalto ou 
concreto ou 
bloquete ou 

paralelepipedo 

Asfalto ou 
concreto 

bloquete 

paralelepip

Fonte: Adaptado do Plano Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

No raio de influencia do empreendimento pode ser identificada a BR 482, além disso, 

ela é a principal via de acesso ao local. (Figura 5)  
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LOCAL  VICINAL 

12m – 21m 12m – 21m 

- - 

Mínimo: 
2,00m 

Mínimo: 
2,00m 

3,00m 3,00m 

2,00m 

1 faixa de 
rolamento 
por sentido 

da via 

1 faixa de 
rolamento por 
sentido da via 

- 

1 faixas de 
estacionam

ento por 
via 

1 faixas de 
estacionamento 

por via 

Asfalto ou 
concreto 

ou 
bloquete 

ou 
paralelepip

edo 

Saibro 

Fonte: Adaptado do Plano Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim 

identificada a BR 482, além disso, 
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A BR 482 se encontra em 

de veículos, por sugestão do DNIT 

Transportes será realizado uma obra que proporcionará um acesso seguro e sinalizado à 

PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL, conforme pode ser observado no 

No que se diz respeito às atividades comunitárias atingidas pela zona de influencia do 

empreendimento, pode-se d

empresas no entorno. Do mais, no raio de influência não existem escolas, postos de 

saúde, de gasolina, clínicas, etc.

 

 

Localização Geográfica 

Conforme pode ser observado na 

centro da cidade e também do Rio Itapemirim, principal efluente da bacia hidrográfica 

presente na região.   
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Figura 5: Mapa Rodoviário 

A BR 482 se encontra em condições físicas regulares. Porém, por apresentar alto fluxo 

de veículos, por sugestão do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura e 

realizado uma obra que proporcionará um acesso seguro e sinalizado à 

PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL, conforme pode ser observado no anexo 0

atividades comunitárias atingidas pela zona de influencia do 

se dizer que os únicos estabelecimentos atingidos são duas 

empresas no entorno. Do mais, no raio de influência não existem escolas, postos de 

saúde, de gasolina, clínicas, etc.  

pode ser observado na figura 6, o empreendimento se localiza

centro da cidade e também do Rio Itapemirim, principal efluente da bacia hidrográfica 

PORTIFOR PEDRAS DO 
BRASIL 
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Porém, por apresentar alto fluxo 

Departamento Nacional de Infraestrutura e 

realizado uma obra que proporcionará um acesso seguro e sinalizado à 

anexo 05.  

atividades comunitárias atingidas pela zona de influencia do 

izer que os únicos estabelecimentos atingidos são duas 

empresas no entorno. Do mais, no raio de influência não existem escolas, postos de 

se localiza afastado do 

centro da cidade e também do Rio Itapemirim, principal efluente da bacia hidrográfica 
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Figura 

 

5. INFRAESTRUTURA EXISTENTE NA AREA DE 

EMPREENDIMENTO  

Caracterização das Vias de Acesso ao Empreendimento

A via de acesso ao empreendimento é dotada de pavimentação asfáltica com tráfego de 

veículos intenso. Em grande parte do percurso não existe passeios públicos, visto que, 

por ser uma Rodovia, não tem em suas características espaço destinado a pedestres.

 

Por se tratar de uma área comercial, há tráfego de veículos de carga e de transporte 

privado, dos colaboradores das empresas instaladas nesse local. 

não é tão eficiente e por isso, serão instaladas sinalizações verticais e horizontais, em 

ambos os sentidos da via, conforme 
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Figura 6: Localização Geográfica do Empreendimento 

Figura 6: Google Earth 

 

INFRAESTRUTURA EXISTENTE NA AREA DE INFLUENCIA DIIRETA DO 

Caracterização das Vias de Acesso ao Empreendimento 

A via de acesso ao empreendimento é dotada de pavimentação asfáltica com tráfego de 

Em grande parte do percurso não existe passeios públicos, visto que, 

por ser uma Rodovia, não tem em suas características espaço destinado a pedestres.

Por se tratar de uma área comercial, há tráfego de veículos de carga e de transporte 

boradores das empresas instaladas nesse local. Já a sinalização 

não é tão eficiente e por isso, serão instaladas sinalizações verticais e horizontais, em 

conforme anexo 05. 
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INFLUENCIA DIIRETA DO 

A via de acesso ao empreendimento é dotada de pavimentação asfáltica com tráfego de 

Em grande parte do percurso não existe passeios públicos, visto que, 

por ser uma Rodovia, não tem em suas características espaço destinado a pedestres. 

Por se tratar de uma área comercial, há tráfego de veículos de carga e de transporte 

á a sinalização das vias 

não é tão eficiente e por isso, serão instaladas sinalizações verticais e horizontais, em 
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Dimensionamento e Localização de Áreas de 

Fluxo de Pedestres. 

O empreendimento apresenta vagas 

projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Dessa forma, 

no empreendimento encontram

motocicletas e 05 vagas para 

 O local não conta linhas de transporte coletivo público que passem pela empresa, por 

isso, a mesma fornecerá transporte para os funcionários.

             

 INFRAESTRUTURA BÁSICA 

Abastecimento de água 

Elétrica 

Analisando os empreendimentos de mesmo porte que se encontram na região onde será 

implantada a PORTFOR PEDRAS DO BRASIL

Escelsa e Odebrecht, responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica e água 

respectivamente, é possível afirmar a viabilidade de se implantar o empreendimento na 

área indicada.  

 

Drenagem de águas pluviais

A implantação do empreendimento não ocasionará impactos à rede pública de drenagem 

e águas pluviais, visto que essas serão captadas pelo sistema hidrossanitário de águas 

pluviais e posteriormente encaminhadas à rede localizada no bairro em que se encontra.

 

Gerenciamento de resíduos sólidos

Na fase de implantação do empreendimento serão gerados resíduos sólidos de duas 

naturezas diferentes: de origem doméstica e os gerados das atividades de construção. De 

acordo com a Norma ABNT NBR 1004/2004 os resíduos podem ser clas

classes: I, IIA, IIB. 

 

Os resíduos da classe I são considerados perigosos, ou seja, são aqueles que apresentam 

periculosidade, pois tem características como: inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxidade ou patogenicidade. Já os de cla
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Dimensionamento e Localização de Áreas de Estacionamento e Descarga e Área de 

O empreendimento apresenta vagas de estacionamento e de carga e descarga conforme 

projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Dessa forma, 

no empreendimento encontram-se: 90 vagas para automóveis, 40 vagas para 

motocicletas e 05 vagas para caminhões.0 

O local não conta linhas de transporte coletivo público que passem pela empresa, por 

isso, a mesma fornecerá transporte para os funcionários. 

INFRAESTRUTURA BÁSICA  

 e esgotamento sanitário / Fornecimento de Energia 

Analisando os empreendimentos de mesmo porte que se encontram na região onde será 

PORTFOR PEDRAS DO BRASIL e consulta às concessionárias EDP 

Escelsa e Odebrecht, responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica e água 

respectivamente, é possível afirmar a viabilidade de se implantar o empreendimento na 

Drenagem de águas pluviais 

o do empreendimento não ocasionará impactos à rede pública de drenagem 

e águas pluviais, visto que essas serão captadas pelo sistema hidrossanitário de águas 

pluviais e posteriormente encaminhadas à rede localizada no bairro em que se encontra.

nto de resíduos sólidos 

Na fase de implantação do empreendimento serão gerados resíduos sólidos de duas 

naturezas diferentes: de origem doméstica e os gerados das atividades de construção. De 

acordo com a Norma ABNT NBR 1004/2004 os resíduos podem ser clas

Os resíduos da classe I são considerados perigosos, ou seja, são aqueles que apresentam 

periculosidade, pois tem características como: inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxidade ou patogenicidade. Já os de classe II A não são perigosos e não são 
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Estacionamento e Descarga e Área de 

de estacionamento e de carga e descarga conforme 

projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Dessa forma, 

vagas para automóveis, 40 vagas para 

O local não conta linhas de transporte coletivo público que passem pela empresa, por 

/ Fornecimento de Energia 

Analisando os empreendimentos de mesmo porte que se encontram na região onde será 

e consulta às concessionárias EDP 

Escelsa e Odebrecht, responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica e água 

respectivamente, é possível afirmar a viabilidade de se implantar o empreendimento na 

o do empreendimento não ocasionará impactos à rede pública de drenagem 

e águas pluviais, visto que essas serão captadas pelo sistema hidrossanitário de águas 

pluviais e posteriormente encaminhadas à rede localizada no bairro em que se encontra. 

Na fase de implantação do empreendimento serão gerados resíduos sólidos de duas 

naturezas diferentes: de origem doméstica e os gerados das atividades de construção. De 

acordo com a Norma ABNT NBR 1004/2004 os resíduos podem ser classificados em 

Os resíduos da classe I são considerados perigosos, ou seja, são aqueles que apresentam 

periculosidade, pois tem características como: inflamabilidade, corrosividade, 

sse II A não são perigosos e não são 
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inertes, não apresentam nenhum de seus componentes em concentrações superiores aos 

padrões de potabilidade de água, excetuando aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.

  

Já os resíduos da classe II B são considerados não

Assim como os resíduos da construção civil, são também resíduos dessa classe o que é 

gerado por preparação e escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, 

concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, c

argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos e etc.

 

Dessa forma, em sua maioria, os resíduos da construção civil podem ser classificados 

como não perigosos e inertes. Assim, a destinação final adequada d

aterros. Entretanto o município de Cachoeiro de Itapemirim não possui um aterro 

público, mas existem instituições privadas que oferecem esse serviço de deposição dos 

resíduos. Já a coleta de resíduos sólidos é de responsabilidade da Pre

de Cachoeiro de Itapemirim recolher os resíduos de origem domiciliar e destina

aterro sanitário localizado no Distrito de São Joaquim.

 

 

6. ANÁLISE DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANÇA

Os congestionamentos provocam o aumento do tempo de deslocamento dos usuários do 

empreendimento e daqueles que estão de passagem pelas vias de acesso ou adjacentes, 

além do aumento dos custos operacionais dos veículos utilizados.

do aumento do fluxo de veículos na avenida, as vias adjacentes também serão afetadas, 

tendo seu fluxo maior que o encontrado antes da instalação do empreendimento. 

 

Na fase de construção do empreendimento 

matérias para a obra e caminhões utilizados no transporte de terra que será retirado na 

demolição e possível escavação do terreno.

esporádicos e dias pré-determinados, não acarretarão impacto de grande magnitude, 

visto que são de ocorrência temporária.

 

Apesar de todos os cuidados que estão sendo tomados, o aumento do número de 

veículos pesados circu0lante na região, ocasiona
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, não apresentam nenhum de seus componentes em concentrações superiores aos 

padrões de potabilidade de água, excetuando aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.

Já os resíduos da classe II B são considerados não perigosos, porém inertes. Isso é 

Assim como os resíduos da construção civil, são também resíduos dessa classe o que é 

gerado por preparação e escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, 

concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras, forros, 

argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos e etc. 

Dessa forma, em sua maioria, os resíduos da construção civil podem ser classificados 

como não perigosos e inertes. Assim, a destinação final adequada desse resíduo são os 

aterros. Entretanto o município de Cachoeiro de Itapemirim não possui um aterro 

público, mas existem instituições privadas que oferecem esse serviço de deposição dos 

coleta de resíduos sólidos é de responsabilidade da Prefeitura Municipal 

de Cachoeiro de Itapemirim recolher os resíduos de origem domiciliar e destina

aterro sanitário localizado no Distrito de São Joaquim. 

ANÁLISE DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANÇA   

congestionamentos provocam o aumento do tempo de deslocamento dos usuários do 

empreendimento e daqueles que estão de passagem pelas vias de acesso ou adjacentes, 

além do aumento dos custos operacionais dos veículos utilizados. Como consequência 

do fluxo de veículos na avenida, as vias adjacentes também serão afetadas, 

tendo seu fluxo maior que o encontrado antes da instalação do empreendimento. 

a fase de construção do empreendimento haverá a circulação de caminhões com 

caminhões utilizados no transporte de terra que será retirado na 

demolição e possível escavação do terreno. Como esses veículos transitarão em horários 

determinados, não acarretarão impacto de grande magnitude, 

ência temporária. 

Apesar de todos os cuidados que estão sendo tomados, o aumento do número de 

lante na região, ocasionará a degradação progressiva das vias e 
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, não apresentam nenhum de seus componentes em concentrações superiores aos 

padrões de potabilidade de água, excetuando aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

perigosos, porém inertes. Isso é 

Assim como os resíduos da construção civil, são também resíduos dessa classe o que é 

gerado por preparação e escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, 

olas, tintas, madeiras, forros, 

Dessa forma, em sua maioria, os resíduos da construção civil podem ser classificados 

esse resíduo são os 

aterros. Entretanto o município de Cachoeiro de Itapemirim não possui um aterro 

público, mas existem instituições privadas que oferecem esse serviço de deposição dos 

feitura Municipal 

de Cachoeiro de Itapemirim recolher os resíduos de origem domiciliar e destina-los no 

congestionamentos provocam o aumento do tempo de deslocamento dos usuários do 

empreendimento e daqueles que estão de passagem pelas vias de acesso ou adjacentes, 

Como consequência 

do fluxo de veículos na avenida, as vias adjacentes também serão afetadas, 

tendo seu fluxo maior que o encontrado antes da instalação do empreendimento.  

a circulação de caminhões com 

caminhões utilizados no transporte de terra que será retirado na 

Como esses veículos transitarão em horários 

determinados, não acarretarão impacto de grande magnitude, 

Apesar de todos os cuidados que estão sendo tomados, o aumento do número de 

a degradação progressiva das vias e 
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danos na infraestrutura, por isso, deverão estar sempre inclusas nos servi

manutenção da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

possíveis acidentes ocorridos devido ao desgaste das vias

 

Quanto aos aspectos naturais, ambientais, 

área em que o processo de 

grandes massas de vegetação

a não existência de unidades de conservação compr

 

 

 

7. ESTUDO DE CASO: EMPREENDIMENTOS SIMILARES

Tanto na região em que se encontra o empreendimento como por todo o Sul do Estado 

do Espírito Santo podem ser encontradas empresas similares de beneficiamento de 

rochas ornamentais, tais como: Decolores Mármores e Granitos, Pemagran Group, 

Simbraex Mármores e Granitos e Jaciguá Mármores e Granitos.

 

Todas essas empresas movimentam de forma positiva o mercado e fazem do Espírito 

Santo o principal estado Brasileiro extrator

reconhecido internacionalmente pela qualidade e eficiência na prestação de serviços.
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danos na infraestrutura, por isso, deverão estar sempre inclusas nos servi

manutenção da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, a fim de prevenir 

possíveis acidentes ocorridos devido ao desgaste das vias.  

Quanto aos aspectos naturais, ambientais, o empreendimento será implantado em uma 

área em que o processo de industrialização se encontra em expansão, não existindo 

grandes massas de vegetação. Além disso, foi verificado, de acordo com o zoneamento, 

a não existência de unidades de conservação compreendidas no raio de influencia direto.

ESTUDO DE CASO: EMPREENDIMENTOS SIMILARES  

Tanto na região em que se encontra o empreendimento como por todo o Sul do Estado 

do Espírito Santo podem ser encontradas empresas similares de beneficiamento de 

ornamentais, tais como: Decolores Mármores e Granitos, Pemagran Group, 

Simbraex Mármores e Granitos e Jaciguá Mármores e Granitos. 

Todas essas empresas movimentam de forma positiva o mercado e fazem do Espírito 

Santo o principal estado Brasileiro extrator e exportador de Rochas Ornamentais, sendo 

reconhecido internacionalmente pela qualidade e eficiência na prestação de serviços.

 

ESPÍRITO SANTO / SETEMBRO 2014 

danos na infraestrutura, por isso, deverão estar sempre inclusas nos serviços de 

, a fim de prevenir 

o empreendimento será implantado em uma 

industrialização se encontra em expansão, não existindo 

. Além disso, foi verificado, de acordo com o zoneamento, 

eendidas no raio de influencia direto. 

Tanto na região em que se encontra o empreendimento como por todo o Sul do Estado 

do Espírito Santo podem ser encontradas empresas similares de beneficiamento de 

ornamentais, tais como: Decolores Mármores e Granitos, Pemagran Group, 

Todas essas empresas movimentam de forma positiva o mercado e fazem do Espírito 

e exportador de Rochas Ornamentais, sendo 

reconhecido internacionalmente pela qualidade e eficiência na prestação de serviços. 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

 

Medidas Mitigadoras 

Medidas mitigadoras são as medidas capazes de minimizar os impactos de vizinhança 

negativos identificados e analisados nas diversas fases de instalação do 

empreendimento.  

 

No que se diz respeito ao consumo de água, 

será realizado um trabalho de conscientização dos trabalhadores de forma a promover 

um consumo reduzido e que atenda as necessidades, sem desperdícios. 

preventivas terão caráter de orientação. Além disso, 

qualidade satisfatória, garantia das condições de serviço e aplicação do melhor layout ao 

canteiro de obras se espera que os gastos com aquisição de materiais caiam, e que a 

prevenção contra vazamentos e pressões inade

o consumo de água. Já na fase de funcionamento, 

seguir projetos previamente elaborados, que se encontrarão em conformidade com as 

normas técnicas e prescrições da concessionária local

 

Em relação aos resíduos sólidos gerados, o objetivo primeiramente é gerar o menor 

volume de resíduo possível durante a construção da 

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

destinado adequadamente. O que for classificado como entulho deverá ser armazenado 

em caçambas, coletado e transportado nos caminhões adequados para os chamados 

“bota-foras”. 

 

Para minimizar os resíduos serão realizados alguns procedimentos como revisão do 

manejo dos materiais durante o transporte e execução de tarefas, e treinamento dos 

servidores para aperfeiçoarem

acondicionamento dos materiais no canteiro de obras. 

construção civil serão encaminhados para os aterros presentes na cidade devidamente 

licenciados pelo IEMA – Instituto Estadual de Me
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

são as medidas capazes de minimizar os impactos de vizinhança 

negativos identificados e analisados nas diversas fases de instalação do 

No que se diz respeito ao consumo de água, na fase de construção do empreendimento 

será realizado um trabalho de conscientização dos trabalhadores de forma a promover 

um consumo reduzido e que atenda as necessidades, sem desperdícios. 

preventivas terão caráter de orientação. Além disso, através da utilização de materiais de 

qualidade satisfatória, garantia das condições de serviço e aplicação do melhor layout ao 

canteiro de obras se espera que os gastos com aquisição de materiais caiam, e que a 

prevenção contra vazamentos e pressões inadequadas do sistema hidráulico minimizem 

Já na fase de funcionamento, as ligações à rede pública devem 

seguir projetos previamente elaborados, que se encontrarão em conformidade com as 

normas técnicas e prescrições da concessionária local. 

Em relação aos resíduos sólidos gerados, o objetivo primeiramente é gerar o menor 

volume de resíduo possível durante a construção da PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL

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

ado adequadamente. O que for classificado como entulho deverá ser armazenado 

em caçambas, coletado e transportado nos caminhões adequados para os chamados 

Para minimizar os resíduos serão realizados alguns procedimentos como revisão do 

o dos materiais durante o transporte e execução de tarefas, e treinamento dos 

aperfeiçoarem as atividades e reduzirem o desperdício e rever o 

acondicionamento dos materiais no canteiro de obras. Dessa forma, os resíduos da 

serão encaminhados para os aterros presentes na cidade devidamente 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
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são as medidas capazes de minimizar os impactos de vizinhança 

negativos identificados e analisados nas diversas fases de instalação do 

na fase de construção do empreendimento 

será realizado um trabalho de conscientização dos trabalhadores de forma a promover 

um consumo reduzido e que atenda as necessidades, sem desperdícios. Tais ações 

através da utilização de materiais de 

qualidade satisfatória, garantia das condições de serviço e aplicação do melhor layout ao 

canteiro de obras se espera que os gastos com aquisição de materiais caiam, e que a 

quadas do sistema hidráulico minimizem 

as ligações à rede pública devem 

seguir projetos previamente elaborados, que se encontrarão em conformidade com as 

Em relação aos resíduos sólidos gerados, o objetivo primeiramente é gerar o menor 

PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL 

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

ado adequadamente. O que for classificado como entulho deverá ser armazenado 

em caçambas, coletado e transportado nos caminhões adequados para os chamados 

Para minimizar os resíduos serão realizados alguns procedimentos como revisão do 

o dos materiais durante o transporte e execução de tarefas, e treinamento dos 

as atividades e reduzirem o desperdício e rever o 

Dessa forma, os resíduos da 

serão encaminhados para os aterros presentes na cidade devidamente 

io Ambiente e Recursos Hídricos. 
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Do ponto de vista de trânsito, no raio de influencia direto do empreendimento será 

implantada ações de melhoria da sinalização viária e vagas de estacionamento e 

descarga a fim de permitir o fluxo contínuo na via de principal acesso ao 

empreendimento.  

 

 

Medidas Otimizadoras 

As medidas otimizadoras são 

mais eficientes os impactos de vizinhança positivos identificados e analisados nesse 

Estudo de Impacto de Vizinhança.                  

 

O principal impacto positivo do empreendimento é a valorização do raio direto de 

influencia como uma área industrial

a área e estimular a concorrência, que tende a gerar resultados benéficos para a 

população local e de todo sul do estado.

 

 

Medidas Compensatórias

As medidas compensatórias são medidas que impões condições ou contrapartidas para a 

realização e o funcionamento do empreendimento. Do ponto de vista do mercado de 

trabalho, será efetuado processo sel

influencia direta e indireta do empreendimento, a fim de absorver a mão de obra local, 

principalmente das áreas mais afetadas do empreendimento. Aos que forem 

selecionados, serão oferecidos treinamentos e capa

qualificação e crescimento profissional.

 

No que tange a infraestrutura viária será realizado uma recuperação da sinalização num 

raio de 500 metros do empreendimento, conforme 

urbana no local melhore e com ela o fluxo se mantenha constante, com o mínimo 

possível de interrupções e congestionamentos.

 

 

Conclui-se então, por meio deste EIV 
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Do ponto de vista de trânsito, no raio de influencia direto do empreendimento será 

implantada ações de melhoria da sinalização viária e vagas de estacionamento e 

descarga a fim de permitir o fluxo contínuo na via de principal acesso ao 

As medidas otimizadoras são as capazes de tornar mais eficazes, maiores, melhores ou 

mais eficientes os impactos de vizinhança positivos identificados e analisados nesse 

Estudo de Impacto de Vizinhança.                   

O principal impacto positivo do empreendimento é a valorização do raio direto de 

uma área industrial. Assim, o empreendimento vem para agregar valor 

a área e estimular a concorrência, que tende a gerar resultados benéficos para a 

local e de todo sul do estado. 

Medidas Compensatórias 

As medidas compensatórias são medidas que impões condições ou contrapartidas para a 

realização e o funcionamento do empreendimento. Do ponto de vista do mercado de 

trabalho, será efetuado processo seletivo com participação de pessoas da região de 

influencia direta e indireta do empreendimento, a fim de absorver a mão de obra local, 

principalmente das áreas mais afetadas do empreendimento. Aos que forem 

selecionados, serão oferecidos treinamentos e capacitações com a finalidade de 

qualificação e crescimento profissional. 

infraestrutura viária será realizado uma recuperação da sinalização num 

raio de 500 metros do empreendimento, conforme anexo 05, para que a mobilidade 

melhore e com ela o fluxo se mantenha constante, com o mínimo 

possível de interrupções e congestionamentos. 

se então, por meio deste EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança, a viabilidade 
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Do ponto de vista de trânsito, no raio de influencia direto do empreendimento será 

implantada ações de melhoria da sinalização viária e vagas de estacionamento e carga e 

descarga a fim de permitir o fluxo contínuo na via de principal acesso ao 

as capazes de tornar mais eficazes, maiores, melhores ou 

mais eficientes os impactos de vizinhança positivos identificados e analisados nesse 

O principal impacto positivo do empreendimento é a valorização do raio direto de 

. Assim, o empreendimento vem para agregar valor 

a área e estimular a concorrência, que tende a gerar resultados benéficos para a 

As medidas compensatórias são medidas que impões condições ou contrapartidas para a 

realização e o funcionamento do empreendimento. Do ponto de vista do mercado de 

etivo com participação de pessoas da região de 

influencia direta e indireta do empreendimento, a fim de absorver a mão de obra local, 

principalmente das áreas mais afetadas do empreendimento. Aos que forem 

citações com a finalidade de 

infraestrutura viária será realizado uma recuperação da sinalização num 

, para que a mobilidade 

melhore e com ela o fluxo se mantenha constante, com o mínimo 

Estudo de Impacto de Vizinhança, a viabilidade 
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técnica da implantação da PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL

de Cachoeiro, BR 482, KM 20.8

 

Isso, através dos estudos realizados que constataram benefícios como melhoria da 

qualidade de vida, geração de empregos, geração de renda, movimentação do mercado e 

valorização da região em questão.

 

A ocupação do empreendimento irá ocorrer em área já urbanizada, respeitando a 

legislação em âmbito municipal, que discorre a respeito do uso e ocupação do solo.

 

A adoção de medidas mitigadoras e otimizadoras terão objetivo 

impactos de vizinhança negativos e tornar mais eficientes, maiores e melhores os 

impactos positivos, respectivamente, do empreendimento em sua área de influência. 

 

Demonstra-se então, com base nas q

PEDRAS DO BRASIL pode ser considerada viável dos pontos de vista técnico, 

econômico e socioambiental.
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PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL na Rodov

de Cachoeiro, BR 482, KM 20.8 no Município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Isso, através dos estudos realizados que constataram benefícios como melhoria da 

qualidade de vida, geração de empregos, geração de renda, movimentação do mercado e 

orização da região em questão. 

A ocupação do empreendimento irá ocorrer em área já urbanizada, respeitando a 

legislação em âmbito municipal, que discorre a respeito do uso e ocupação do solo.

A adoção de medidas mitigadoras e otimizadoras terão objetivo de minimizar os 

impactos de vizinhança negativos e tornar mais eficientes, maiores e melhores os 

impactos positivos, respectivamente, do empreendimento em sua área de influência. 

se então, com base nas questões acima, que a operação da PORTIFOR

pode ser considerada viável dos pontos de vista técnico, 

econômico e socioambiental. 

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

 
 
 
 
 
 
 

Fábio de Queiroz Di Giorgio 
OAB/RJ 183442 

Eng. Civil em Formação 
 
 
 
 
 
 

Patrícia Clemasco 
Eng. de Produção em Formação 
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odovia do Contorno 

no Município de Cachoeiro de Itapemirim.  

Isso, através dos estudos realizados que constataram benefícios como melhoria da 

qualidade de vida, geração de empregos, geração de renda, movimentação do mercado e 

A ocupação do empreendimento irá ocorrer em área já urbanizada, respeitando a 

legislação em âmbito municipal, que discorre a respeito do uso e ocupação do solo. 

de minimizar os 

impactos de vizinhança negativos e tornar mais eficientes, maiores e melhores os 

impactos positivos, respectivamente, do empreendimento em sua área de influência.  

uestões acima, que a operação da PORTIFOR 

pode ser considerada viável dos pontos de vista técnico, 
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 ANEXO – LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
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LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO   
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ANEXO – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS  
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ANEXO – INSCRIÇÃO ESTADUAL
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INSCRIÇÃO ESTADUAL  
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ANEXO – INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
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INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA  
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ANEXO – ESCRITURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CACHOEIRO DE IATAPEMIRIM – ESPÍRITO SANTO / SETEMBRO 2014

 

 

ESPÍRITO SANTO / SETEMBRO 2014 



 

31 CACHOEIRO DE IATAPEMIRIM 

 

ANEXO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA
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CONTRATO DE COMPRA E VENDA  
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ANEXO – PARECER FINAL ANÁLISE PROJETO ARQUITETÔNICO 
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PARECER FINAL ANÁLISE PROJETO ARQUITETÔNICO 
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PARECER FINAL ANÁLISE PROJETO ARQUITETÔNICO  
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ANEXO – ART ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
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ART ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
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ART ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA  
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ANEXO – MELHORIA DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
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MELHORIA DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA  
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ANEXOF – TERMO DE REFERÊNCIA

VIZINHANÇA  
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TERMO DE REFERÊNCIA  DO ESTUDO DE IMPACTO DE 
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DO ESTUDO DE IMPACTO DE 


