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INTRODUÇÃO 
 
 O presente EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) tem como objetivo a 
identificação e análise dos impactos causados no meio urbano da cidade 
Cachoeiro de Itapemirim – ES, tendo em visto um empreendimento comercial de 
médio porte, de propriedade de empresários do comércio de bens e serviços,  
denominado Serviço Social do Comércio – SESC. 
 Estudo esse de grande relevância a gestão municipal, uma vez que o 
instrui e assegura da capacidade do meio urbano em comportar determinado 
empreendimento. Sua função fiscalizatória, de prevenção e precaução é 
característica marcante, e garante a avaliação das obras e das atividades que 
possam, potencialmente, causar dano ao meio ambiente. Caracterizando assim 
as solicitações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do município de 
Cachoeiro de Itapemirim – ES, a fim de fornecer o futuro licenciamento e as 
possíveis medidas mitigadoras e compensatórias a serem aplicadas. É um 
documento técnico a ser exigido, com base em lei municipal, e que se mostra vital 
para a concretização da função social da cidade. 
 A avaliação dos possíveis impactos gerados em diferentes funcionamentos 
da vizinhança, núcleo urbano imediatamente próximo do empreendimento 
comercial proposto utiliza como parâmetros as regulamentações normais de 
propriedades urbanas, conforme definido nas legislações de uso e ocupação do 
solo. A delimitação da área de estudo baseou-se na definição de vizinhança como 
“área delineada pelas vias públicas que dão acesso ao empreendimento” 
(Moreira, 1999). 
 A Lei Federal 10.257/2001, “Estatuto das Cidades”, define que a 
construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos 
e atividades utilizadores de recursos ambientais, consideradas efetiva e 
potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos e atividades capazes, 
sob qualquer forma, de causar significativa degradação ambiental, juntamente 
com a resolução CONAMA nº 001/86, dependerão de prévio licenciamento do 
órgão ambiental competente, nos termos da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, sem prejuízo de 
outras licenças legalmente exigíveis. 
 De acordo com o “Estatuto das Cidades”, quando o impacto ambiental 
previsto corresponder a alterações nas zonas urbanas da cidade, os 
empreendimentos ou atividades especificados em lei municipal estão dispensados 
de obtenção de Licença Ambiental, porém estão sujeitas a avaliação do Estudo 
de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) por parte do órgão ambiental municipal 
competente, previamente a emissão das licenças ou alvarás de construção, 
reforma ou funcionamento. 
 O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) analisará os efeitos positivos 
e negativos do novo empreendimento quanto a “qualidade de vida da população”, 
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e a diretriz fundamental, levando em consideração obrigatória os seguintes 
aspectos: 
 

I. Conforto, tranquilidade, segurança e bem-estar da população; 
II. Valorização ou desvalorização imobiliária; 
III. Adensamento populacional; 
IV. Uso e ocupação do solo; 
V. Geração e/ou aumento do tráfego, através de um laudo de 

acessibilidade; 
VI. Demanda por transporte público; 
VII. Equipamentos urbanos e comunitários; 
VIII. Ventilação e iluminação, no entorno e níveis sonoros; 
IX. Patrimônio natural cultural e turística; 
X. Outros elementos que venham a interferir no entorno do 

empreendimento por definição da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro de Itapemirim – ES; 

XI. Acessibilidade. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
1.1. CONTEXTO DO PROJETO 
 
 O empreendimento denominado Serviço Social do Comércio - SESC 
será composto de 5 edificações com gabarito máximo de 02 pavimentos, 
implantados num lote urbano com área de 25.086,87 m². O pavimento térreo é 
destinado a área administrativa, sanitários, vestiários, refeitório, lanchonete, salas 
de aula, praça, guarita e área recreativa. O segundo pavimento destina-se a 
auditório/escola, consultórios, sanitários e área administrativa. As vagas para 
estacionamento estão localizadas no pavimento térreo em área descoberta. Trata-
se de um empreendimento de uso exclusivamente comercial, com atividade 
principal de serviços de assistência social sem alojamento (CNAE 88.00-6-00), 
classificado na categoria de uso CS2, conforme definido no anexo XI - V da lei 
5.890/2006 (PDM). 
 
1.2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
 
a) Nome: Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim CACI 
 
b) Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC AR ES 
 
c) Endereço: Rua Joanna Payer, nº 1 - 101, bairro Aeroporto, Cachoeiro de 
Itapemirim – ES. 
    Endereço eletrônico: arquitetura@es.sesc.com.br 
    Telefone do Responsável pelo Empreendimento: (27) 3232-3149 / 3232-
3145 
 
d) Inscrição Estadual: Não se aplica 
    CNPJ: 05.305.785/0008-09 
 
1.3. INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO 
 
a) Nome do empreendimento: Serviço Social do Comércio - SESC 
 
b) Endereço do empreendimento: Rua Joanna Payer, nº 1 a 101, Bairro 

Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim – ES 
 
c) Inscrição Imobiliária: 6192, 6193, 6194, 6195, 6196, 6197 (segue os 

respectivos Espelhos do Cadastro Imobiliário Tributário)  
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d) Registro atualizado do imóvel junto ao CRI: matrícula nº 9.073, Cartório de 
Registro do 1º Ofício, 1º zona, livro nº 2. Segue a cópia da matrícula. 
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e) Área total do terreno: 25.086,87 m² 
 
f) Parecer Final da Análise do Projeto Arquitetônico: 
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g) Objetivo do empreendimento: O objetivo do empreendimento Serviço Social 
do Comércio – SESC é o incentivo a educação de qualidade como diretriz 
primordial no desenvolvimento do cidadão. Valoriza a diversidade cultural local e 
promove atividades em prol da melhoria das condições de vida no dia a dia dos 
trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. 
 Educação, Saúde, Cultura e Lazer são as áreas de atuação do SESC que 
chamamos de Programas. Dentro desses quatro Programas existem diversos 
projetos e ações, desenvolvidos pelo Departamento Nacional, executados pelos 
Departamentos Regionais e suas unidades, de acordo com a realidade local de 
cada um. 
 Com ações abrangentes a todas as faixas etárias e infraestrutura que 
contempla suas áreas de atuação, o Sesc tem como principal marca a 
responsabilidade social. Oferece programas de saúde e educação ambiental, 
turismo social, programas especiais para crianças e terceira idade, projetos de 
combate à fome e ao desperdício de alimentos, de inclusão digital e muitos 
outros. 
 O empreendimento promoverá um espaço acessível à portadores de 
necessidades especiais, com disponibilização de estacionamento, contribuindo 
para o conforto daqueles que acessam o empreendimento e colaborando com o 
tráfego de veículos no entorno.  
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h) Planta de Situação e localização do empreendimento, contemplando as 
principais vias de acesso/saída do empreendimento:  
 

 
Figura 1.3. – 1 – Planta de Situação 
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Figura 1.3. – 2 – Planta de Localização 

 
 
i) Valor de mercado do terreno: R$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil 

reais) 
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j) Nada consta do imóvel junto a PMCI: Segue as Certidões Negativas de 
Débitos do imóvel junto a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. 
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1.4. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
a) Área de Construção: 5.677,60 m² 
 
b) Área Computável: 2.696,59 m² 
 
c) Coeficiente de Aproveitamento: 0,23 
 
d) Número de unidades previstas, caracterizando seu uso: não se aplica. 
 
e) Número de vagas de estacionamento previstas, carga e descarga e 
embarque e desembarque: estão previstas 78 vagas para carros, 35 vagas para 
motos e bicicletas e área de carga e descarga para veículos utilitários no interior 
do terreno. 
 
f) Número de pavimentos com descrição de usos e compartimentos: o 
empreendimento é composto de 2 pavimentos. 
 A caracterização espacial e compartimentação de cada pavimento estão 
descritos abaixo: 
 

• 1º Pavimento Térreo (Lanchonete/Vestiários) 
 
 O pavimento possui 251,24 m² de área construída e é composto de 
circulação, guarda volumes, lanchonete, depósito, instalação sanitária especial, 
sanitário e vestiário feminino, sanitário e vestiário masculino, almoxarifado, 
instalação sanitária feminina, instalação sanitária masculina, refeitório, 
manutenção, depósito de material da piscina e hall. 
 

COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 
Circulação 40,00 
Guarda volumes 8,00 
Lanchonete 20,00 
Depósito 7,83 
Instalação sanitária especial 11,68 
Sanitário e vestiário feminino 38,88 
Sanitário e vestiário masculino 31,72 
Almoxarifado 14,96 
Instalação sanitária feminina 8,40 
Instalação sanitária masculina 8,40 
Refeitório 11,95 
Manutenção 6,23 
Depósito de material da piscina 5,24 
Hall 3,80 

Tabela 1.4. – 1 – Compartimentação 
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• 1º Pavimento Térreo (Administração/Clínica) 
 
 O pavimento possui 759,98 m² de área construída e é composto de 
varanda/circulação, refeitório, cozinha, despensa, depósito, depósito do material 
didático, sanitários, higiene bucal, sala de professores, copa, circulação, 
instalação sanitária feminina, instalação sanitária masculina, instalação sanitária 
especial, biblioteca, assistente social, secretaria, atendimento/matrícula, 
diretoria/reuniões e administração. 

 
COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 

Varanda/circulação 217,30 
Refeitório 71,92 
Cozinha 23,28 
Despensa 11,28 
Depósito 24,85 
Depósito do material didático 15,39 
Sanitários 11,04 
Higiene bucal 10,42 
Sala de professores 30,91 
Copa 3,76 
Circulação 13,21 
Instalação sanitária feminina 9,84 
Instalação sanitária masculina 8,86 
Instalação sanitária especial 3,24 
Biblioteca 35,40 
Assistente social 22,80 
Secretaria 24,54 
Atendimento/matrícula 17,50 
Diretoria/reuniões 35,40 
Administração 22,80 

Tabela 1.4. – 2 – Compartimentação 
 
 

• 1º Pavimento Térreo (Guarita/Passarela) 
 
 O pavimento possui 175,67 m² de área construída e é composto de 
guarita/controle, guarita e W.C. e passarela coberta. 
 

COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 
Guarita/controle 108,80 
Guarita 7,75 
W.C. 1,94 
Passarela coberta 88,56 

Tabela 1.4. – 3 – Compartimentação 
 

 
 
 



 
 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC  Página 22 
 

• 1º Pavimento Térreo (Auditório/Escola) 
 
 O pavimento possui 1.294,15 m² de área construída e é composto de 
circulação/pátio coberto, sala de aula de ensino fundamental, sala de aula de 
ensino infantil, laboratório de informática do ensino fundamental, sanitário 
feminino, sanitário masculino, instalação sanitária especial, banheiros e depósitos. 
 

COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 
Circulação/pátio coberto 539,00 
Sala de aula de ensino fundamental 362,50 
Sala de aula de ensino infantil 145,00 
Laboratório de informática do ensino 
fundamental 

72,50 

Sanitário feminino 20,85 
Sanitário masculino 16,88 
Instalação sanitária especial 3,25 
Banheiro 12,96 
Depósito 11,84 

Tabela 1.4. – 4 – Compartimentação 
 
 

• 1º Pavimento Térreo (Rampa/Escada) 
 

 O pavimento possui 214,04 m² de área construída e é composto de praça 
coberta. 

 
COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 

Praça coberta 215,00 
Tabela 1.4. – 5 – Compartimentação 

 
 

• 2º Pavimento (Pátio Coberto/Circulação) 
 

 O pavimento possui 464,19 m² de área construída e é composto de pátio 
coberto/circulação. 

 
COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 

Pátio coberto/Circulação 464,19 
Tabela 1.4. – 6 – Compartimentação 
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• 2º Pavimento (Administração/Clínica) 
 

 O pavimento possui 754,98 m² de área construída e é composto de 
atendimento/recepção, circulação/espera, consultório, raio-x/revelação, 
esterilização, expurgo, instalação sanitária masculina, instalação sanitária 
feminina, guarda de material, copa, circulação, instalação sanitária especial, 
arquivo, emissão de carteira, administração, gerente geral, tesouraria e 
coordenação/reuniões. 

 
COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 

Atendimento/recepção 63,96 
Circulação/espera 206,40 
Consultório 92,85 
Raio-x/Revelação 9,03 
Esterilização 4,25 
Expurgo 4,36 
Instalação sanitária masculina 10,71 
Instalação sanitária feminina 10,71 
Guarda de material 4,87 
Copa 4,87 
Circulação 49,91 
Instalação sanitária especial 3,48 
Arquivo 14,22 
Emissão de carteira 18,57 
Administração 18,57 
Gerente geral 18,57 
Tesouraria 18,57 
Coordenação/reuniões 18,57 

Tabela 1.4. – 7 – Compartimentação 
 

• 2º Pavimento (Auditório/Escola) 
 

 O pavimento possui 1.294,15 m² de área construída e é composto de sala 
de apoio, sanitário feminino, instalação sanitária especial, sanitário masculino, 
copa de apoio, saguão do auditório, som/imagem, auditório, palco, camarim e 
depósito. 

 
COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 

Sala de apoio 218,98 
Sanitário feminino 17,33 
Instalação sanitária especial 6,30 
Sanitário masculino 17,33 
Copa de apoio 60,62 
Saguão do auditório 304,73 
Som/imagem 9,50 
Auditório 597,50 
Palco 92,50 
Camarim 20,22 
Depósito 5,78 

Tabela 1.4. – 8 – Compartimentação 
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g) Corte esquemático do empreendimento:  
 

 
Figura 1.4. – 1 – Corte Esquemático 

 
 
 
 

 
Figura 1.4. – 2 – Corte Esquemático 

 
 
 
 

 
Figura 1.4. – 3 – Corte Esquemático 
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Figura 1.4. – 4 – Corte Esquemático 

 
h) Previsão de dias e horários de funcionamento: Visto se tratar de um 
empreendimento para uso exclusivamente comercial/serviço, será estabelecido o 
horário de funcionamento das 7:00 hs às 18:00 hs de segunda-feira a sexta-feira. 
 
i) Estimativa da população fixa e flutuante que utilizará o empreendimento: 
esse item mesura e caracteriza a futura população do empreendimento, para 
servir de parâmetro para a avaliação dos possíveis impactos no ambiente urbano 
em função do adensamento populacional, sobretudo os relativos aos 
equipamentos comunitários e infraestrutura. 
 Consideraremos para efeito de estimativa da população fixa do 
empreendimento a média de 80 funcionários, entre professores e demais cargos. 
A população flutuante diária da unidade é condicionada a quantidade de alunos 
matriculados. Estima-se a matrícula de 500 alunos. Para efeito de avaliação do 
impacto a ser gerado será utilizado os dados relativos a população fixa e flutuante 
totalizando 580 pessoas. 
 Cabe destacar ainda que, o adensamento promovido pelo empreendimento 
é compatível com a característica de uso predominantemente comercial do 
entorno imediato. A expansão horizontal e o consequente adensamento é um 
fenômeno gerado por diversos fatores, entre os quais, a existência de uma 
demanda por estabelecimentos de comércio e serviço, fatores locacionais, tais 
como, infraestrutura instalada, disponibilidade de terrenos e incentivos previstos 
pela legislação urbanística e pelos instrumentos de planejamento. 
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j) Volumetria:  
 
 Foi realizado um diagnóstico das edificações no entorno imediato ao 
empreendimento. O empreendimento Serviço Social do Comércio - SESC está 
localizado no bairro Aeroporto, fazendo divisa com os bairros Boa Vista, Rui Pinto 
Bandeira, Central Parque, Dr. Luis Tinoco da Fonseca, Waldir Furtado Amorim e 
Marbrasa. 
 Observamos a presença relevante de imóveis com volumetria entre 1 e 3 
pavimentos. Constatamos ainda a presença em caráter pontual de imóveis com 
volumetria de 4 e 5 pavimentos. 
 Dessa forma a implantação do empreendimento, com gabarito de 2 
pavimentos, irá fazer parte de um contexto volumétrico consolidado do entorno, 
inclusive no aspecto comercial, que vêm se acentuando, principalmente em 
cidades cuja taxa de crescimento médio é acentuada e a demanda por habitação 
e estabelecimentos comerciais/serviços cresce com o adensamento dos centros 
urbanos. 
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Figura 1.4. – 5 – Volumetria no entorno do empreendimento 

 
 

 
 
 
l) Materiais a serem utilizados: Os materiais empregados para construção do 
empreendimento obedecerão ao Memorial Descritivo Sucinto (Anexo). 
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1.5. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA 
ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA SIMPLIFICADO 
 
a) Descrição da Equipe Técnica:  
 
 Arquiteta Paula Agostini da Silva, C.P.F. 056.797.007-86 
 
b) Coordenador Geral da Equipe Técnica:  
 
 Arquiteta Paula Agostini da Silva, C.P.F. 056.797.007-86 
 
c) Endereço, telefone, fax e endereço eletrônico: 
 
 Endereço: Avendia Monte Castelo, nº 167, Independência 
 Telefone: (28) 99916-7576 
 Endereço Eletrônico: paulinha.arquitetura@gmail.com 
 
d) Registro de todos os componentes da Equipe Técnica no Órgão 
Fiscalizador da Profissão: CAU ES – 93093-8 / D 
 
e) Anotação de Responsabilidade Técnica (RRT) de todos os componentes 
da equipe técnica: Anexo 
 
2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO 
 
 O empreendimento localiza-se no município de Cachoeiro de Itapemirim, 
situado no sul do estado, às margens do Rio Itapemirim, ocupando uma área de 
892,9 km². O município localiza-se a 20º50'56" de latitude sul e 41º06'46" de 
longitude oeste, a uma altitude média de 35 metros, sendo o bairro de menor 
altitude Centro - 35 metros - e o de maior altitude Condomínio Residencial 
Montanha - 210 metros. O município fica a 139 quilômetros da capital Vitória. 
 Cachoeiro de Itapemirim situa-se na zona fisiográfica Serrana do Sul, às 
margens do rio Itapemirim, no ponto em que este deixa o planalto cristalino - onde 
forma corredeiras ("cachoeiros", "cachões") - e entra na planície litorânea. Entre 
os vários picos das redondezas sobressaem o do Itabira (600m) e os do Frade 
(370m) e da Freira. Esses picos fazem parte da frente escarpada e contínua de 
serras, que, constituídas por uma série de cabeços e pontões, se alinham na 
fachada costeira do sul do estado. 
 O lote de terreno urbano que será implantado o empreendimento 
denominado Serviço Social do Comércio-SESC, situa-se na Rua Joanna Payer, nº 
1 a 101, Bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim – ES. 
.  Com área de influência direta, voltamos ao conceito de vizinhança, mais 
claramente, aqueles que serão afetados pela proximidade do empreendimento, 
sendo consideradas as imediações acessíveis através da Avenida Francisco 
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Mardegan e Rua Joanna Payer. Sendo assim, a Área de Influência Direta – AID 
do empreendimento consiste na área compreendida em um raio de 500,00 m 
contados a partir dos limites do empreendimento. 
 Dentro da Área de Influência Direta foram encontrados os seguintes 
equipamentos urbanos, conforme descrição e mapas a seguir: 
 

1- Ginásio Ferração 
2- Pousada Maria Lúcia 
3- Pousada Bem-te-vi 
4- Cooperativa de Crédito Sicoob Credirochas 
5- Creche Idea 
6- Drogaria Paratodos 
7- Igreja Plesbiteriana 
8- Supermercado Fazoli 
9- Paróquia São Filipe 
10- Escola de Ensino Fundamental Professora Hosana Sales 
11- Padaria Tavares 
12- Igreja Pentecostal Nova Criatura 
13- Igreja Jesus Cristo é o Senhor 
14- Guarda Municipal 
15- Igreja Assembléia de Deus Ministério Hebrón 
16- Posto de Combustível Veicular Carioquinha 
17- Pousada Aeroporto 
18- Drogaria Paratodos 
19- Pousada Arco Íris 
20- Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa 
21- Casa de Show Bailão Sertanejo 
22- Clube da Seresta “Elvécio Pinheiro” 
23- Igreja Assembleia de Deus 
24- Padaria Vitória 
25- Paróquia Comunidade Santa Rita de Cássia 
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Figura 2. – 1 – Equipamentos Urbanos 
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Figura 2. – 2 – Área de Influência Direta – raio de 500 m 
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Figura 2. – 3 – Vista do Empreendimento 1 

 
 

 
Figura 2. – 4 – Vista do Empreendimento 2 
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Figura 2. – 5 – Vista do Empreendimento 3 

 
 

 
Figura 2. – 6 – Vista do Empreendimento 4 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
a) Fases de planejamento, implantação, operação e desativação do 

empreendimento: 
 

• Planejamento 
  
 Com o avanço da tecnologia no ramo construtivo surgem novas técnicas, 
procedimentos, métodos e processos que conduzem a necessidade de que sejam 
efetuadas mudanças, particularmente, no setor estratégico e na visão sistêmica, 
direcionando, sem qualquer dubiedade, a implementação de tecnologias de 
informação que possam proporcionar um ambiente integrado e produtivo. Desta 
maneira, faz-se necessário instigar primeiramente a conscientização do caráter 
imprescindível de tais mudanças de posicionamento para depois partir 
efetivamente para a transformação.  
 Planejamento se constitui atualmente em um dos principais fatores para o 
sucesso de qualquer empreendimento. Na construção civil, é essencial um 
sistema que possa canalizar informações e conhecimentos dos mais diversos 
setores e, em seguida, direcioná-los de tal forma que todas essas informações e 
conhecimentos possam ser utilizados pela empresa, sendo a realimentação do 
sistema uma de suas características.  
 Planejamento pode ser definido como um método de decisão adotada, 
realizado para antecipar uma ação futura almejada, usando de meios eficazes 
para materializá-la. O objetivo do planejamento é reduzir o custo, juntamente com 
o tempo de execução dos projetos e as incertezas relacionadas ao seu escopo. 
 Do mesmo modo, o planejamento é considerado como processo de 
tomada de decisão que resulta em um conjunto de ações necessárias para 
transformar o estágio inicial de um empreendimento em um desejado estágio 
final. 
 O planejamento e gerenciamento implicam em organizar o canteiro de 
obra, dimensionar e administrar os recursos humanos, os materiais, fornecer e 
gerir os equipamentos, estabelecer metas, identificar e agir sobre as causas dos 
problemas que surgirão, entre outros. A execução conforme o planejado permite 
ter processos estabilizados nas execuções das obras de construção civil e de 
qualquer outro empreendimento. 

 Na fase do planejamento, foram realizados os Estudos Preliminares, 
abrangendo a localização apropriada de um lote, levantamento topográfico, 
estudo geotécnico, consulta ao município das exigências de uso e ocupação do 
solo para o local, confecção do memorial descritivo, cronograma executivo, 
orçamento e identificação da equipe de trabalho.  
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 O empreendimento Serviço Social do Comércio-SESC será executado 
dentro de um cronograma de 24 meses em fase única.  
 

• Implantação 
 
 Nesta fase, seram realizados os serviços de limpeza do lote; locação da 
obra, através do projeto arquitetônico e estrutural; definição do layout do canteiro 
de obras e solicitação das instalações provisórias necessárias para o devido 
funcionamento do canteiro. 
  O canteiro será executado de acordo com a NR-18 do Ministério do 
Trabalho, garantindo a segurança dos trabalhadores. 
 

• Operação 
 
 Compreende a execução dos elementos de infraestrutura, supra estrutura, 
instalações hidro sanitárias, instalações elétricas, acabamento e revestimentos. 
 Infraestrutura: na sua acepção mais alta, pode ser definido como um 
conjunto de elementos estruturais que enquadram, suportam e distribuem toda a 
carga proveniente dos elementos estruturais e construtivos da obra. 
 Inclui a execução da escavação e contenção do lote; abertura das cavas; 
compactação do solo; locação das formas e armaduras do fundo e pilares; 
concretagem; retirada das formas e reaterros. 
 Supra estrutura: a superestrutura é a parte de uma construção que está 
acima do nível do solo. Distingue-se, por conseguinte, da infraestrutura (a parte 
da construção que se encontra abaixo do nível do solo). É responsável por 
suportar as cargas da totalidade dos pavimentos e as transmitir a infraestrutura. 
 Abrange a execução dos seguintes serviços: preparação e montagem das 
formas e escoramento; instalação das redes de água, energia elétrica, esgoto, 
telefone, ar-condicionado, drenagem, aterramento; corte; dobra; montagem e 
colocação da armadura; preparo; aplicação; cura; controle tecnológico do 
concreto; controlo tecnológico dos materiais; execução das alvenarias (estruturais 
e de vedação); retira e limpeza das formas; reparo de falhas e chapisco da 
estrutura. 
 Acabamentos: esta fase abrange a execução dos seguintes serviços: 
emboço e reboco; execução de acabamento em gesso; impermeabilização de 
paredes, caixas d’águas, piscinas; pintura, interior e exterior; instalação de portas, 
janelas, coberturas, divisórias e esquadrias; colocação de revestimentos de 
cerâmica, azulejo, mármore, granito, pedras e outros materiais em paredes e 
pisos, tanto no interior quanto no exterior da edificação; colocação de vidros, 
cristais e espelhos, a instalação de piscinas pré-fabricadas, quando não realizada 
pelo fabricante, instalação de toldos e persianas, serviços de limpeza de 
fachadas, com jateamento de areia e semelhantes, retirada de entulhos após o 
término das obras, entre outros. 
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b) Etapas de expansão, com informações detalhadas nos horizontes de 
curto, médio e longo prazo: Não está previsto a ampliação do empreendimento 
em curto, médio e longo prazo. 
  
c) Tecnologias de construção: A descrição da tecnologia construtiva de 
infraestrutura, supra estrutura e acabamentos estão especificada através de um 
Memorial Descritivo (anexo). Toda a tecnologia de construção empregada será 
nacional. 

 
d) Gestão do empreendimento: a execução da obra será contratada por 
meio de licitação em ocasião posterior. 
  
e) Mobilização de mão de obra nas diversas etapas de implantação do 
empreendimento: 

 
O empreendimento é encarado como oportunidade de aquecer o mercado 

de trabalho por meio de contratação de mão-de-obra local. Diante do aumento 
das atividades de incorporações de empreendimentos imobiliários no sul do 
Estado, a mão-de-obra especializada na área de construção civil está se tornando 
cada vez mais carente. 
 Sendo assim será dada atenção à qualificação e capacitação profissional 
de mão-de-obra contratada integrado ao sistema de ensino técnico e tecnológico 
da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. 
 Haverá prioridade a contratação de empreiteiros, prestadores de serviço e 
fornecedores locais e regionais. 
 

Cronograma de execução aplicado a de Demanda de mão de obra 
Função Cronograma (meses) 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Topógrafo 1 1           

Auxiliar Topografia 1 1           
Armador 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 

Carpinteiro     1 1 1 1 1 1 1 1 

Pedreiro 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Ajudante 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Encanador    1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Eletricista   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pintor             
Auxiliar de pintor             
Mestre de obras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Técnico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Engenheiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Figura 3. – 1 – Cronograma/Mão-de-obra 
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Cronograma de execução aplicado a de Demanda de mão de obra 
Função Cronograma (meses) 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Topógrafo             

Auxiliar Topografia             
Armador 2 2 2 2 2 2 2 2     

Carpinteiro 1 1 1 1 1 1 1 1     
Pedreiro 6 6 6 6 4 4 4 4 3 3 3 2 
Ajudante 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Encanador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Eletricista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pintor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Auxiliar de pintor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mestre de obras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Técnico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Engenheiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Figura 3. – 2 – Cronograma/Mão-de-obra 
 

f) Logística de transporte nas diversas etapas de implantação do 
empreendimento: 
  
 Entre os diversos gargalos que ameaçam estrangular o crescimento 
econômico brasileiro, a logística de transportes certamente é um dos mais graves.  
 Entre as medidas adotadas para minimizar o impacto temporário no 
sistema viário decorrente do transporte e entrega dos materiais, será o 
planejamento, programação e antecipação de compras.  
 Dessa será possível manter um estoque controlado dos materiais, em sua 
maioria não perecíveis, á serem utilizados em cada fase da obra, minimizando a 
quantidade de entregas, tornando-as de natureza pontual e eficiente.  
 
g) Logística de transporte na fase de funcionamento do empreendimento:  

 
 O empreendimento será de uso exclusivamente comercial. Conforme 
definido no item 1.4. - “h”, o funcionamento ocorrerá das 7:00 hs às 18:00 hs de 
segunda-feira a sexta-feira. 
 Os veículos acessarão o estacionamento na parte frontal do 
empreendimento através da Rua Joanna Payer. As operações de carga e 
descarga serão realizadas através da Rua Joanna Payer, logradouro com nível 
favorável de serviço, por meio de veículos utilitários de pequeno e médio porte. 
Quanto aos pedestres, poderão acessar o empreendimento pelos 2 logradouros. 
 
h) Logística de funcionamento do empreendimento: o empreendimento 
possui características exclusivamente comerciais. O funcionamento se dá durante 
o horário comercial, das 7:00 hs às 18:00 hs. As operações de carga e descarga 
serão feitas fora do horário de pico através do portão de acesso principal ao 
empreendimento, localizado na Rua Joanna Payer. 
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i) Alternativas locacionais: foi realizado um estudo prévio através de uma 
consulta de índices urbanísticos para o lote pretendido. Dessa forma, antes da 
aquisição, não havia dúvida que no local é permitido o uso pretendido. Devido a 
isso, não há previsão de alternativa locacional. 
 
3.1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 O empreendimento comercial de médio porte pertence a empresários do 
comércio de bens e serviços. O empreendimento denominado Serviço Social do 
Comércio - SESC  será implantado na Rua Joanna Payer, nº 1 a 101, esquina 
com a Avenida Francisco Mardegan, bairro Aeroporto, totalizando 5.677,60 m², 
composto de 5 edificações com gabarito máximo de 02 pavimentos e área 
computável de 2.696,59 m². Serão ofertadas 78 vagas de estacionamento para 
carros (sendo 2 para portadores de necessidades especiais) e 35 vagas para 
motos e bicicletas. 
 O empreendimento representará investimentos na ordem de R$ 
13.395.200,00, com atividade principal de serviços de assistência social sem 
alojamento (CNAE 88.00-6-00), classificado na categoria de uso CS2, conforme 
definido no anexo XI - V da lei 5.890/2006 (PDM), com abrangência municipal/ 
regional. 
 
3.2. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 
 
 Por um lado, uma tendência de alteração do perfil comercial de várias 
regiões, as melhorias infraestruturais e de acessibilidade em regiões antes 
acanhadas e o aumento dos potenciais construtivos a partir do estabelecimento 
adequado de zoneamentos vem possibilitando a implantação de 
empreendimentos residenciais, comerciais e de serviço de pequeno, médio e 
grande porte. 
 Por outro lado, parcelas populacionais de renda média vêm demandando 
novas tipologias de estabelecimentos comerciais e de serviço enquadrados em 
padrões arquitetônicos e tecnológicos também diferenciados. 
 Devido a ótima localização da área, configuração geométrica do terreno, 
legislação pertinente de uso e ocupação do solo e perfil populacional, os estudos 
de viabilidade apontaram de forma positiva para a construção do 
empreendimento. 
 Cabe ressaltar os aspectos sociais envolvidos, como a criação de 
empregos e renda, além do retorno ao município de Cachoeiro de Itapemirim 
através do incremento da arrecadação de impostos devidos pelo aumento da área 
construída (IPTU) e pelo exercício de atividades tipicamente prestadoras de 
serviço (ISS). O Sesc também faz parcerias com outras instituições públicas e 
privadas. Os ministérios da Educação, da Cultura, do Desenvolvimento Social, da 
Justiça, do Esporte e do Turismo são parceiros em ações como os programas 
Alimentos Seguros, Segundo Tempo e Mesa Brasil Sesc. Em âmbito estadual e 
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municipal, os projetos Sesc Ler e OdontoSesc estabelecem projetos de 
cooperação que permitem uma atuação mais precisa de acordo com a realidade 
da região. 
 Do ponto de vista urbanístico, o empreendimento encontra-se intimamente 
ligado à malha urbana do Município e interligada a áreas densamente 
urbanizadas, como os bairros Aeroporto, Boa Vista, Rui Pinto Bandeira e 
Marbrasa. Face ao uso e ocupação de solo do bairro Aeroporto, possui 
característica predominantemente residencial no interior do bairro e 
comercial/serviços nos trechos abrangendo a Avenida Francisco Mardegan, 
Avenida Frederico Augusto Coser e Rua João Batista Calegário. São vários os 
fatores que justificam a implantação do empreendimento Serviço Social do 
Comércio - SESC: 
 
- existência de vias de circulação e interligação; 
- área pertencente a malha urbana atual; 
- Atributos físicos favoráveis (topografia, recursos hídricos, clima, etc); 
- facilidade de acesso; 
- Oferta de serviços básicos essenciais; 
- Menor custo de extensão de redes de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e energia elétrica em virtude da proximidade da área urbanizada; 
- Disponibilidade de coleta de resíduos sólidos urbanos; 
- Atendimento aos anseios de desenvolvimento da região; 
- Ratificação da vocação comercial da Avenida Francisco Mardegan; 
  
4. ESTUDOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 
4.1. DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 
a) Da qualidade das vias de circulação de pedestres, pontos críticos de 
conflito entre pedestres e veículos: 

 
 Conforme demonstrado nas fotos abaixo, a área do entorno imediato ao 
empreendimento possui pavimentação e passeio público definido, embora a 
minoria seja confeccionada obedecendo aos parâmetros da calçada cidadã. Na 
Avenida Francisco Mardegan, Avenida Frederico Augusto Coser, Rua João 
Batista Calegário e Rua Fioravante Cypriano, em virtude da predominância de 
imóveis comerciais, o parte frontal dos imóveis é usada como estacionamento ou 
acesso a garagem, seguido de passeio público. Quanto ao empreendimento será 
executada a calçada cidadã em todo o passeio público . 
 Dentro da área de influência direta (AID), constamos os seguintes pontos 
críticos de conflito entre pedestre e veículos: Avenida Francisco Mardegan, 
Avenida Frederico Augusto Coser, Rua São Sebastião, Rua Humberto Tirello, 
Rua João Batista Calegário e Rua Fioravante Cypriano, devido ao grande fluxo de 
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veículos e a presença de pontos de interesse, comércio e serviços gerando 
tráfego de pedestres nas vias.  
 

 
Figura 4.1 – 1 – Circulação de pedestres 

 
 

 
Figura 4.1 – 2 - Circulação de pedestres 
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b) Caracterização e mapeamento das atividades quanto ao uso, porte e 
potencial de impacto: 
  
 Identificamos na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento a 
seguinte caracterização quanto ao uso, porte e potencial de impacto dos 
estabelecimentos: 1 – Trecho abrangendo a Avenida Francisco Mardegan, Rua 
Frederico Augusto Coser, Rua Fioravante Cypriano, Rua Joanna Payer e Rua 
Presidente Getúlio Vargas é composta predominantemente de imóveis comerciais 
e industriais, com destaque para estabelecimentos ligados a manutenção e 
reparação de máquinas e equipamentos elétricos, comércio atacadista de 
mármores e granitos, aparelhamento de placas e execução de trabalho em 
mármore, granito, ardósia e outras pedras. 2 – O interior dos bairros é composta 
predominantemente de imóveis residenciais unifamiliares e multifamiliares, com 
presença pontual de estabelecimentos de comércio e serviços, com destaque 
para templos religiosos, drogarias, supermercados e padarias. Segue o 
mapeamento das atividades quanto ao uso e potencial de impacto, assim 
definidos pelo anexo XIV da Lei 5.890/2006 (P.D.M.) – Classificação das 
atividades por tipos e grupos (CNAE/MEI). 
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Figura 4.1 – 3 – Classificação dos usos e impactos dos estabelecimentos 
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c) Caracterização Social, ambiental, econômica e cultural da vizinhança 
afetada, indicando as variáveis que podem sofrer efeitos significativos 
relacionados ao empreendimento em todas as suas fases: 

 
• Social:  

 
 As relações sociais são desenvolvidas por excelência nos espaços 
públicos, tais como ruas, praças e equipamentos comunitários, de lazer e 
esportes. Visto o empreendimento ser de uso exclusivamente comercial/serviço, 
não afetará as relações sociais destes espaços e na vizinhança imediata. No 
entanto, as ações do Sesc propagam princípios, humanísticos e universais, 
promovendo melhor condição de vida para os comerciários e seus familiares em 
todo o Brasil, e oferece serviços que fortalecem o exercício da cidadania e 
contribuem com o desenvolvimento socioeconômico e cultural. 

 
• Ambiental:  

 
 Não haverá alterações significativas entre a situação atual e futura, no 
entorno, com a implantação do empreendimento. Isso é um aspecto positivo, pois 
contribui para consolidar uma área do bairro Aeroporto de ocupação 
predominantemente comercial/serviço. 
 A concentração populacional pode potencializar a apropriação dos espaços 
públicos promovida exatamente pela diversidade e concentração de usos. Tal 
fator trará maior segurança e poderá conduzir a uma qualificação crescente dos 
espaços aí produzidos. O futuro adensamento não irá provocar uma demanda 
adicional de equipamentos comunitários visto se tratar de um imóvel 
comercial/serviço. 
 A qualidade ambiental possuirá melhora com relação a aspectos de 
funcionalidade urbana, o que contribuirá para animação do cenário no entorno. 
 O aumento da oferta de emprego e o incremento de atividades de comércio 
e serviços gerará um impacto significativo na microeconomia local, que 
indiretamente também reverterá em melhoria de qualidade do ambiente. 

 
• Econômica:  

 
 Para estabelecer o perfil e a dinâmica da economia do município de 
Cachoeiro de Itapemirim foi realizada uma análise sucinta sobre seu PIB (Produto 
Interno Bruto) e a participação dos empregos formais por setor. 
 A análise do PIB municipal demonstra a participação expressiva do setor 
de serviços e industrial, conforme é apresentado na tabela a seguir. 
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Unidade 
Federada 

SETORES PRODUTIVOS 

 Valores em mil reais 
Cachoeiro de 

Itapemirim 
Agrop. % Indústria % Serviços % 

 39.672 1,70 684.374 29,23 1.616.934 69.07 
Tabela 4.1 – 1 – PIB total e setorial de Cachoeiro de Itapemirim  

Fonte: IBGE 2010 
 

 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. Isso 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 serviço e comércio 
varejista, onde a presença do emprego é maior.  

 Principal centro econômico do sul do Espírito Santo, Cachoeiro de 
Itapemirim é a segundo polo mais importante do estado, depois da capital Vitória. 
 Cachoeiro 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. Polo educacional do sul capixaba, o município 
conta com estabelecimentos de ensino superior. 
 Na área de influência direta (AID) do empreendimento foram encontrados 3 
perfis econômicos da população, conforme demonstrado no mapa a seguir. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mármore
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viação_Itapemirim
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Figura 4.1 – 4 – Perfil Econômico 

 
 

 
 

• Cultural:  
 

 A cidade de Cachoeiro de Itapemirim possui um conselho específico para 
tratar e zelar pelo patrimônio cultural, o Conselho Municipal de Política Cultural de 
Cachoeiro de Itapemirim. Dentro da Área de Influência Direta, foi identificada a 
seguinte entidade de preservação histórica cultural de Cachoeiro de Itapemirim-
ES: 
 
- Clube da Seresta “Elvécio Pinheiro” (Decreto/Lei 42.218 de 22/09/2004). 
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d) Pesquisa junto à população da Área de Influência Direta, população fixa e 
flutuante, procurando identificar as características do local e aspectos 
sócio/culturais: 

 
 A Área de Influência Direta (AID) compreende parcialmente os bairros  
Aeroporto e Boa Vista. 
 O bairro Aeroporto possui uma população com renda de 3 a 10 salários-
mínimos, tem em sua predominância o uso residencial unifamiliar e multifamiliar 
no interior do bairro, com presença pontual de estabelecimentos de comércio e 
serviços, com destaque para templos religiosos, drogarias, supermercados e 
padarias. No entanto, nas vias coletoras, principais e arteriais, os 
estabelecimentos de comércio/serviço e industriais são presença predominante. 
Destacamos os imóveis comerciais/industriais ligados a manutenção e reparação 
de máquinas e equipamentos elétricos, comércio atacadista de mármores e 
granitos, aparelhamento de placas e execução de trabalho em mármore, granito, 
ardósia e outras pedras. Destacamos a presença da Escola de Ensino 
Fundamental Professora Hosana Sales, Ginásio Ferração e o Parque de 
Exposição Carlos Caiado Barbosa. 
 O bairro Boa Vista, possui uma população com renda de 3 a 6 salários-
mínimos, tem em sua predominância o uso residencial unifamiliar e multifamiliar. 
No entanto, na Av. Francisco Mardegan, os estabelecimentos de comércio/serviço 
e industriais são presença predominante.  
 

4.2. DA VICÊNCIA E APROPRIAÇÕES NOS ESPAÇOS 
 

a) Avaliar a circulação de pedestres:  
  
 Conforme abordado no item “b” e “e”, a circulação de pedestres e 
eventuais aglomerações são ocasionados por estabelecimentos de comércio e 
serviço e espaço de lazer em área pública.  
 Em casos de Templos Religiosos, a circulação de pedestres ocorre em 
caráter esporádico e temporário, principal em horários noturnos. Visto nesses 
horários os estabelecimentos comerciais estarem fechados, a circulação 
promovida por esses estabelecimentos não provoca impacto relevante no 
entorno. 
 Quanto as Instituições de ensino, resultam em circulação de pedestres nos 
seguintes horários: 7:00hs às 8:00hs, 11:00hs às 13:00hs, 17:00hs às 18:00hs.  
Tráfego também de caráter temporário, gerado pelos pais ao levarem e buscarem 
seus filhos na escola e embarque/desembarque de estudantes através de 
transporte coletivo. 
 Nos demais estabelecimentos, principalmente os comerciais, são 
geradores de circulação de pedestres entre o horário de 8:00hs às 18:00 hs de 
segunda-feira a sexta-feira, e de 8:00hs às 13:00 hs nos sábados. 
 Na AID, os passeios públicos existentes comportam a circulação atual e 
demanda futura gerada pelo empreendimento. No entanto, ressaltamos que para 
os portadores de necessidades especiais, é carente a presença passeios públicos 
nos moldes da calçada cidadã. Isso se dá principalmente na área residencial dos 
bairros.  
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b) Pontos de concentrações de pedestres:  
 

 São pontos de concentrações de pedestres: Rua João Batista Calegário 
(bairro Aeroporto), Rua Fioravante Cypriano (bairro Aeroporto), Rua José Secchin 
(bairro Aeroporto), Rua José Calegari (bairro Aeroporto), Rua Agostinho Segundo 
Tirelo (bairro Aeroporto), Rua São Sebastião (bairro Aeroporto), Rua Julio Facini 
(bairro Aeroporto), Rua Frederico Augusto Coser (bairro Aeroporto), Avenida 
Francisco Mardegan (bairro Aeroporto), Rua Raimundo Fullin (bairro Boa Vista) e 
Rua Presidente Getúlio Vargas (bairro Aeroporto). 
 A concentração de pedestres listada acima é ocasionada por 
estabelecimentos de comércio e serviços ou equipamentos comunitários 
presentes na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento. 
 
c) Presença de comércio informal: há presença de comércio informal na 
Rua Frederico Augusto Coser esquina com a Rua Julio Facini, em frente ao 
Hortifruti Econômico. 

 
d) Linhas de interesse de desenvolvimento:  

 

 Conforme abordado no item “a”, há a necessidade de melhora nas 
condições dos passeios públicos, tornando-os acessíveis aos portadores de 
necessidades especiais e a revitalização das faixas de pedestres ao longo das 
vias coletoras, principais e arteriais, em especial no trecho abrangendo o Parque 
de Exposições Carlos Caiado Barbosa sentido o trevo localizado na Avenida 
Francisco Mardegan na confluência com a Rodovia Ricardo Barbieri e Avenida 
Frederico Augusto Coser. Ressaltamos ainda a necessidade de construção de 
abrigo nos pontos de ônibus ao longo das Avenidas. 
 Em frente ao Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, notamos a 
presença de sinalização vertical de travessia de pedestres, mas não há 
sinalização horizontal da respectiva faixa. Para facilitar o acesso dos pedestres ao 
empreendimento, sugerimos a implantação de três faixas de pedestres no entorno 
do empreendimento, conforme demonstrado nas figuras a seguir. 
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Figura 4.2 – 1 – Faixa de Pedestres 

 

 
Figura 4.2 – 2 – Faixa de Pedestres 

 
e) Equipamentos geradores de circulação de pedestres: 
  
 Ginásio Ferração, Pousada Maria Lúcia, Pousada Bem-te-vi, Cooperativa 
de Crédito Sicoob Credirochas, Creche Idea, Drogaria Paratodos, Igreja 
Plesbiteriana, Supermercado Fazoli, Paróquia São Filipe, Escola de Ensino 
Fundamental Professora Hosana Sales, Padaria Tavares, Igreja Pentecostal Nova 
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Criatura, Igreja Jesus Cristo é o Senhor, Guarda Municipal, Igreja Assembléia de 
Deus Ministério Hebrón, Posto de Combustível Veicular Carioquinha, Pousada 
Aeroporto, Drogaria Paratodos, Pousada Arco Íris, Parque de Exposição Carlos 
Caiado Barbosa, Casa de Show Bailão Sertanejo, Clube da Seresta “Elvécio 
Pinheiro”, Igreja Assembleia de Deus, Padaria Vitória, Paróquia Comunidade 
Santa Rita de Cássia. 
 Todos os pontos de concentração de pedestres listados acima estão 
identificados nos mapas constantes no capítulo 2. 

 
f) Manifestações culturais: não há manifestações culturais na Área de 
Influência Direta (AID) do Empreendimento. 

 
g) Atividades econômicas desenvolvidas nos espaços públicos: na Rua 
Frederico Augusto Coser esquina com a Rua Julio Facini, em frente ao Hortifruti 
Econômico é desenvolvida a atividade de comércio de lanches através de trailer. 

 
4.3. DA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
  
 O munícipio de Cachoeiro de Itapemirim possui 892 km² de área, 
equivalente a 1,96% do território estadual. Encontra-se distante de Vitória cerca 
de 135 Km, e possui a seguinte posição geográfica: Latitude Sul - 20°50'54'' / 
Longitude - 41°06'45''. 

 Ao norte o faz limite com a cidade de Castelo, ao leste com a cidade de 
Vargem Alta e Itapemirim, ao sul com a cidade de Itapemirim, Atílio Vivácqua e 
Muqui, a oeste com a cidade de Alegre e Jerônimo Monteiro.  
 O município possui 6 distritos conforme demonstrado na figura a seguir. 

 

 
Figura 4.3. – 1 – Distritos de Cachoeiro de Itapemirim-ES 
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 Importante bacia do sul do estado do Espírito Santo, a bacia hidrográfica 
do rio Itapemirim, está localizada entre os meridianos 40º48’ e 41º52’ de 
Longitude Oeste e entre os paralelos 20º10’ e 21º15’ de Latitude Sul, delimitada 
ao norte com as bacias dos rios Novo, Jucu e Doce; ao sul, com a bacia do rio 
Itabapoana; ao noroeste, com o estado de Minas Gerais; e ao leste, com o 
Oceano Atlântico. 
 A bacia do rio Itapemirim abrange um município de Lajinha (Minas Gerais) 
e dezessete municípios do Espírito Santo (Alegre, Atílio Vivácqua, Cachoeiro de 
Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Ibitirama, Jerônimo Monteiro, Muniz 
Freire e Venda Nova do Imigrante, em suas totalidades; e, parcialmente inseridos 
na bacia, Ibatiba, Irupi, Itapemirim, Iúna, Marataízes, Muqui, Presidente Kennedy 
e Vargem Alta). A maior parte da bacia está localizada no território espírito-
santense e corresponde a uma área de 5.913,68 km² (GEOBASES, 2012). 
 O rio Itapemirim, principal curso d’água dessa bacia hidrográfica, possui 
uma vazão média de 95 m³/s e extensão de 135,44 km a partir da confluência do 
rio Braço Norte Esquerdo (83,28 Km) e do Braço Norte Direito (70,95 Km), no 
município de Alegre. Esses dois rios, acrescidos dos rios castelo e Muqui do 
Norte, constituem os principais grandes afluentes do Rio Itapemirim 
(KLIGERMAN, 2001). 
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Figura 4.3. – 2 – Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim 

 
 

 
Figura 4.3. – 3 – Localização da Bacia Hidrográfica no Estado do Espírito Santo 
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 O empreendimento localiza-se na Rua Joanna Payer, nº 1 a 101, Bairro 
Aeroporto esquina com a Avenida Francisco Mardegan. O empreendimento dista 
5.542,37 metros do leito do Rio Itapemirim. 
 

 
Figura 4.3. – 4 – Localização do Empreendimento 

 

 
Figura 4.3. – 5 – Distância do Empreendimento para cursos d’água 

 

4.4. ESTUDOS SOBRE A PAISAGEM 
 
a) Breve caracterização e análise do conjunto edificado e da paisagem 
constituída por este no perímetro da AID; 
 
 Os bairros abrangidos pela área de influência direta do empreendimento 
localizam-se em uma zona urbana consolidada. Houve ao longo do processo de 
urbanização a substituição de lotes vagos pelo assentamento de edificações 
unifamiliares, multifamiliares, de comércio/serviços e industriais. 
 O bairro Aeroporto possui características residenciais em seu interior, 
onde, no entanto, é relevante a presença de estabelecimentos de comércio e 
serviço nas vias coletoras, principais e arteriais do bairro, descentralizando o 
comércio, atendendo a população do entorno. Devido ao incentivo da legislação 
de uso e ocupação do solo para a região, há grande presença de imóveis 
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industriais, com destaque para os relacionados ao comércio atacadista de 
mármores e granitos, aparelhamento de placas e execução de trabalho em 
mármore, granito, ardósia e outras pedras 
 Dentre os imóveis de comércio/serviço, destacamos a presença do Parque 
de Exposição Carlos Caiado Barbosa e o Ginásio Ferração. Em contrapartida, 
observamos uma carência de equipamentos urbanos, como praças. 
 
b) Breve caracterização e análise da geomorfologia e dos elementos 
naturais componentes da paisagem dentro da AID; 
 
 O relevo do município de Cachoeiro de Itapemirim varia de fortemente 
ondulado a montanhoso, com solos classificados como: Podzólico Vermelho 
Escuro, Podzólico Vermelho Amarelo, Brunizém Avermelhado. Os solos 
distribuídos na Bacia do rio Itapemirim oferecem diversas limitações de uso, como 
o impedimento de mecanização, susceptibilidade à erosão e baixa fertilidade. 
 As classes de solo que compõe o ambiente de Cachoeiro de Itapemirim, 
em termos de fertilidade, suportam uma utilização mais intensa e tecnificada, 
muito embora apresentem características físicas indesejáveis, que interferem na 
dinâmica da água. 
 Os solos mais rasos ou com horizonte subsuperficial pouco permeável 
tendem a imprimir maior densidade pouco permeável tendem a imprimir maior 
densidade de drenagem no ambiente, dado que a água não encontra condições 
de infiltrar-se, podendo esses solos, quando expostos pela prática de 
mecanização, serem mais susceptíveis à erosão. 
 Quanto ao relevo, o município de Cachoeiro de Itapemirim pertence ao 
domínio Faixa de Agradação. A altitude média do distrito sede é de 40 metros, 
porém a região do Município de Cachoeiro de Itapemirim apresenta um relevo 
nitidamente ondulado, com picos que atingem até 600 metros. Situa-se na zona 
fisiográfica Serrana do Sul, às margens do rio Itapemirim, no ponto em que este 
deixa o planalto cristalino - onde forma corredeiras ("cachoeiros", "cachões") - e 
entra na planície litorânea. Entre os vários picos das redondezas se destaca o do 
Itabira (600m) e os do Frade (370m) e da Freira. Esses picos fazem parte da 
frente escarpada e contínua de serras que, constituídas por uma série de cabeços 
e pontões, se alinham na fachada costeira do sul do estado. (IBGE,2007) 
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c) Elaboração de cenas visuais internas e externas, com a inserção do 
empreendimento, abrangendo diversas escalas de proximidade, desde a AID 
até o limite da unidade geográfica identificando na prévia caracterização: 
Não necessário 
  

4.5. ESTUDOS DE SOMBREAMENTO NO ENTORNO DO 
EMPREENDIMENTO CONSIDERANDO O ESPECTRO ANUAL SOLSTÍCIOS E 
EQUINÓCIO:  
 
a) Elaboração de gráficos de insolação; 
 

Fachada Lateral (Avenida Francisco Mardegan) - Transferidor 341º  
(até 21 de junho) 
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Fachada Lateral (Avenida Francisco Mardegan) - Transferidor 341º  
(após 21 de junho) 

 

 
 

Fachada Frontal (Rua Joanna Payer) - Transferidor 251º  
(até 21 de junho) 

 

 
 

Fachada Frontal (Rua Joanna Payer) - Transferidor 251º  
(após 21 de junho) 
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b) Estudos de sombreamento sobre o entorno. 
 

SOMBREAMENTO DO ENTORNO – ATÉ 21 DE JUNHO 

DATA HORÁRIO 

 06:00 10:00 12:00 16:00 

 H* S* H* S* H* S* H* S* 

21/janeiro 82º 91,07 28º 6,80 0º 0,00 55º 18,28 

23/fevereiro 82º 91,07 30º 7,39 10º 2,26 58º 20,48 

21/março 81º 80,82 35º 8,96 20º 4,65 60º 22,17 

16/abril - - 43º 11,93 30º 7,39 65º 27,45 

21/maio - - 50º 15,25 40º 10,74 70º 35,16 

22/junho - - 53º 16,99 45º 12,80 73º 41,87 
Tabela 4.5. – 1 – Sombreamento 

*H = altura solar / S = sombreamento (metros). 
 

SOMBREAMENTO DO ENTORNO – APÓS 21 DE JUNHO 

DATA HORÁRIO 

 06:00 10:00 12:00 16:00 

 H* S* H* S* H* S* H* S* 

24/julho - - 50º 15,25 40º 10,74 72º 39,39 

28/agosto - - 42º 11,52 30º 7,39 70º 35,16 

23/setembro - - 35º 8,96 20º 4,65 62º 24,07 

20/outubro 85º 146,30 30º 7,39 10º 7,39 55º 18,28 

22/novembro 82º 91,07 25º 5,97 0º 0,00 52º 16,38 

22/dezembro 81º 80,82 22º 5,17 5º 1,12 50º 15,25 
Tabela 4.5. – 2 – Sombreamento 

*H = altura solar / S = sombreamento (metros). 
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5. DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE NA AID DO EMPREENDIMENTO 
5.1. SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 
DIRETA DO EMPREENDIMENTO 

 
a) Caracterização física e operacional das vias de acesso à região e ao 
terreno, compreendendo a marcação dos pontos de parada de transporte 
coletivo e ponto de táxi, localização de áreas de estacionamento, marcação 
dos acessos de veículos, localização das áreas de carga e descarga de 
mercadorias e valores, marcação da localização dos telefones públicos, 
caixa eletrônico de bancos, bancas de revistas, sinalização e outros:  
 
 Nas imediações do empreendimento não há presente área de carga e 
descarga de mercadorias e valores (sendo que está previsto área de carga e 
descarga no empreendimento). Há uma agência bancária dentro da AID da 
cooperativa de crédito Sicoob Credirochas. Segue a caracterização física e 
operacional de vias de acesso à região e ao terreno.  
 

 
Figura 5.1. – 1 – Classificação Hierárquica das Vias 
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 Conforme demonstrado abaixo, o ponto de ônibus mais próximo ao 
empreendimento está localizado na Rua Agostinho Segundo Tirello. 
 

 
Figura 5.1. – 2 – Pontos de ônibus 

 
 Identificamos um telefone público nas imediações do empreendimento, 
localizado na Rua Frederico Augusto Coser. 
 

 
Figura 5.1. – 3 – Telefones públicos 
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 Acesso dos veículos através da Rua Joanna Payer: 
 

 
Figura 5.1. – 4 – Acessos de Veículos 

 
b) Análise da capacidade viária e determinação do nível de serviço atual: 
  
 A metodologia aqui apresentada e que apresenta resultados plenamente 
satisfatórios na prática, foi apresentada originalmente no trabalho de Traffic Signal 
Setting de autoria de F. V. Webster, pesquisador da Inglaterra. 
 O Método Webster aborda praticamente todos os fatores que interferem 
no valor da capacidade e apresenta cálculos complementares que permitem uma 
avaliação precisa das condições encontradas, como reserva de capacidade, o 
grau de saturação e outros. 
 
• CAPACIDADE E FLUXO DE SATURAÇÃO 

 
 Ao se estudar o problema de regulagem de semáforos, é necessário 
analisar a interseção em relação a vários fatores, dentre os quais se destaca a 
capacidade de suas aproximações. 
 
CAPACIDADE DE UMA APROXIMAÇÃO – número máximo de veículos capazes 
de atravessar o cruzamento durante um período de tempo. 
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FLUXO DE SATURAÇÃO (S) – número máximo de veículos capazes de 
atravessar o cruzamento para o período de uma hora de tempo de verde do 
cruzamento. 

 Capacidade = S x gef (veic/h) 
                C 

Onde: 
S = Fluxo de Saturação (ceic/htv) 
C = tempo de ciclo (seg) 
Gef = tempo de verde efetivo 
 
 Conforme foi definida, a capacidade horária é dada pelo produto de 
saturação e pela porcentagem de verde dedicada à aproximação, sendo, 
portanto, uma taxa e não uma quantidade. Além disso, não tem sentido a 
comparação de capacidade horária entre interseções, pois este valor pode variar 
em função do tempo verde. 
 

• TEMPOS PERDIDOS E VERDE EFETIVO 
 
 A partida de filas de veículos nos semáforos não é instantânea quando a 
luz fica verde. Existe certo tempo perdido para a fila efetivamente partir, que 
envolve o tempo de percepção e reação dos motoristas e aceleração dos 
veículos. Esse tempo depende do comportamento dos motoristas, do tipo de 
veículo, do porte da cidade, da inclinação da via, etc. Valores típicos observados 
na prática = 2 segundos. 
 O tempo amarelo dos semáforos mais o vermelho total quando existe, cuja 
somo é denominada de entreverdes: I = Y + Rt, deve ser utilizado pelos veículos 
que estão muito próximos do cruzamento quando a luz muda do verde para o 
amarelo e, por isso, não tem condições de parar antes da linha de retenção. 
 Os veículos que estão relativamente distantes do cruzamento e tem 
condições de parar sem ultrapassar a faixa de retenção devem fazê-lo. Em vista 
disso, certa parcela do tempo de entreverdes não é utilizada por questões de 
segurança, pois deve existir um intervalo de tempo entre a passagem do último 
veículo de uma fase e a passagem do primeiro veículo da fase subsequente. 
Assim, o tempo total perdido por fase semafórica, na prática é 4 segundos 
(cidades grandes) e 5 segundos (cidades de médio e pequeno porte). 
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 Em razão do tempo perdido no início do verde e no fim do entreverde 
(amarelo + vermelho total), o tempo realmente disponível para travessia de 
veículos em uma determinada fase, que é denominado de verde efetivo, vale: 

 
gef = g + ta – I 

 
Onde: 

 
gef = tempo de verde efetivo (seg) 
g = tempo de verde normal (seg) 
ta = tempo de amarelo (seg) 
I = tempo perdido (seg) 
 
• CÁLCULO DO FLUXO DE SATURAÇÃO PELO MÉTODO WEBSTER 

 
 O fluxo de saturação é obtido pela fórmula: 
 

S = 525 x L 
 

 Onde: 
 
S = Fluxo de saturação 
L = Largura da aproximação 
 
 Essa equação é válida  para o intervalo: L > 5,50 m e L < 18,00 m. Se L < 
5,50 m, os valores devem ser retirados da tabela a seguir: 
 

L (m) 3 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,2 
S (veq/htv) 1.850 1.875 1.900 1.950 2.075 2.250 2.475 2.700 

Tabela 5.1. – 1 – Fluxo de Saturação 

  
 Entende-se por largura de via com sendo: 
 

• para vias de mão dupla sem separação física – distância entre o meio-
fio (guia) e a linha divisória central de separação do tráfego (mesmo que 
imaginária); 
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• para vias de mão dupla com separação física – distância entre o meio-
fio e a borda de barreira física de separação do tráfego (ilhas, blocos de 
concreto, etc.). 

 
 O fluxo de saturação é definido, em termos de unidades de veículos de 
passageiros, por hora de tempo verde: isso é feito para harmonizar numa unidade 
padrão (veículo de passageiro) os vários tipos de veículos comerciais que se 
utilizam da via. 
 A cada tipo de veículo (ônibus, caminhão leve e/ou pesado, motocicleta, 
etc.) corresponde um fator de equivalência, determinado em função da relação do 
espaço ocupado entre este e o veículo padrão. A tabela a seguir fornece os 
valores de equivalência para diversos tipos de veículos. 
 
TIPO DE VEÍCULO FATOR DE EQUIVALÊNCIA (Veq) 
Automóvel de passeio 1,00 
Caminhão Médio ou Pesado 1,75 
Caminhão Leve 1,00 
Ônibus 2.25 
Caminhão Conjugado (Carreta) 2,50 
Motocicleta 0,33 
Bicicleta 0,20 

Tabela 5.1. – 2 – Fator de Equivalência entre os tipos de veículos 

 
• SITUAÇÃO ATUAL DO TRÁFEGO E PREVISÃO DE TRÁFEGO FUTURO 

GERADO PELO EMPREENDIMENTO 
 
1 - Análise do Trevo localizado na Avenida Francisco Mardegan na 
confluência com a Rodovia Ricardo Barbieri e Avenida Frederico Augusto 
Coser. 
 
 Em uma (1) hora observamos seguinte fluxo na Avenida Francisco 
Mardegan no sentido Centro: 
 Cálculo do Fluxo de Saturação: visto a largura de aproximação ser de 
4,50 metros, o valor do fluxo de saturação será retirado da tabela “5.1. -1”. 
Portanto temos S = 2.250. 
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DATA HORÁRIO FLUXO 
PEDESTRES 

FLUXO VEÍCULOS 

04/08/2014 16:00 hs às 
17:00 hs 

12 534,60 

06/08/2014 8:00 hs às 
9:00 hs 

8 721,71 

08/08/2014 11:30 hs às 
12:30 hs 

11 678,94 

 Tabela 5.1. – 3 – Fluxo de Saturação 

 
 Em uma (1) hora observamos seguinte fluxo na Avenida Francisco 
Mardegan no sentido Trevo: 
 Cálculo do Fluxo de Saturação: visto a largura de aproximação ser de 
4,50 metros, o valor do fluxo de saturação será retirado da tabela “5.1. -1”. 
Portanto temos S = 2.250. 
  

DATA HORÁRIO FLUXO 
PEDESTRES 

FLUXO VEÍCULOS 

04/08/2014 16:00 hs às 
17:00 hs 

14 448,50 

06/08/2014 8:00 hs às 
9:00 hs 

12 735,54 

08/08/2014 11:30 hs às 
12:30 hs 

17 654,81 

 Tabela 5.1. – 4 – Fluxo de Saturação 

 
 Em uma (1) hora observamos seguinte fluxo na Avenida Frederico Augusto 
Coser no sentido Muqui: 
 Cálculo do Fluxo de Saturação: visto a largura de aproximação ser de 
4,50 metros, o valor do fluxo de saturação será retirado da tabela “5.1. -1”. 
Portanto temos S = 2.250. 
  

DATA HORÁRIO FLUXO 
PEDESTRES 

FLUXO VEÍCULOS 

04/08/2014 16:00 hs às 
17:00 hs 

18 508,92 

06/08/2014 8:00 hs às 
9:00 hs 

25 879,71 

08/08/2014 11:30 hs às 
12:30 hs 

11 656,50 

 Tabela 5.1. – 5 – Fluxo de Saturação 
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 Em uma (1) hora observamos seguinte fluxo na Avenida Frederico Augusto 
Coser no sentido Trevo: 
 Cálculo do Fluxo de Saturação: visto a largura de aproximação ser de 
4,50 metros, o valor do fluxo de saturação será retirado da tabela “5.1. -1”. 
Portanto temos S = 2.250. 
  

DATA HORÁRIO FLUXO 
PEDESTRES 

FLUXO VEÍCULOS 

04/08/2014 16:00 hs às 
17:00 hs 

9 307,50 

06/08/2014 8:00 hs às 
9:00 hs 

18 436,65 

08/08/2014 11:30 hs às 
12:30 hs 

10 375,15 

 Tabela 5.1. – 6 – Fluxo de Saturação 

 
 Em uma (1) hora observamos seguinte fluxo na Rodovia Ricardo Barbieri 
no sentido Atílio Vivácqua: 
 Cálculo do Fluxo de Saturação: visto a largura de aproximação ser de 
4,50 metros, o valor do fluxo de saturação será retirado da tabela “5.1. -1”. 
Portanto temos S = 2.250. 
  

DATA HORÁRIO FLUXO 
PEDESTRES 

FLUXO VEÍCULOS 

04/08/2014 16:00 hs às 
17:00 hs 

16 490,36 

06/08/2014 8:00 hs às 
9:00 hs 

14 715,92 

08/08/2014 11:30 hs às 
12:30 hs 

17 801,83 

 Tabela 5.1. – 7 – Fluxo de Saturação 

 
 Em uma (1) hora observamos seguinte fluxo na Rodovia Ricardo Barbieri 
no sentido Trevo: 
 Cálculo do Fluxo de Saturação: visto a largura de aproximação ser de 
4,50 metros, o valor do fluxo de saturação será retirado da tabela “5.1. -1”. 
Portanto temos S = 2.250. 
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DATA HORÁRIO FLUXO 
PEDESTRES 

FLUXO VEÍCULOS 

04/08/2014 16:00 hs às 
17:00 hs 

20 656,18 

06/08/2014 8:00 hs às 
9:00 hs 

10 997,39 

08/08/2014 11:30 hs às 
12:30 hs 

13 1097,12 

 Tabela 5.1. – 8 – Fluxo de Saturação 

 
 Verificamos, portanto, que o tráfego atual somado à demanda futura 
ocasionada pela operação do empreendimento atende ao fluxo de saturação 
permitido para as vias. 
 
c) Determinação do tráfego gerado segundo a distribuição modal, e 
definição do nível de serviço futuro: 

 

 As atividades de carregamento de materiais de construção e concretagem 
demandaram a utilização de caminhões, ocasionando, durante tempo 
determinado e temporário a utilização das vias urbanas na área de Influência do 
empreendimento. O trânsito desses veículos ocorrerão durante o período de 07 
às 17 horas.  
 Já na fase de operação, é previsto que o trânsito de veículos ocorra, em 
maior fluxo, durante os horário de pico no período de 06 às 09 horas, pela manhã, 
e no período de 17 às 18 horas, pela tarde. Quanto as atividades de carga e 
descarga, serão feitas por meio de veículos utilitários no interior do 
empreendimento com acesso pela Rua Joanna Payer, em horário que promova o 
menor impacto possível. 
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d) Dimensionamento e localização de áreas de estacionamento no 
empreendimento que deverão atender às características específicas da 
população fixa e flutuante: 

 

 De acordo com a lei 5.890/2006 (P.D.M.), as vagas para estacionamento 
deverão obedecer a dimensão mínima de 2,30 m x 4,50 m para carros e 0,70 m x 
1,85 m para motos. Foram disponibilizadas no empreendimento 78 vagas de 
estacionamento para carros e 35 vagas para motos. Segue a localização das 
vagas de estacionamento com acesso pela Rua Joanna Payer.  
 

 
Figura 5.1. – 5 – Localização das vagas de estacionamento 

 
e) Determinação da área de embarque e desembarque de usuários do 
empreendimento: Devido às vagas de estacionamento estar localizadas na parte 
frontal do imóvel, o embarque e desembarque será feito através das vagas, 
devidamente demarcadas, onde o pedestre poderá utilizar a circulação disponível 
com 2,50 m de largura, para acessar a entrada principal do empreendimento e a 
guarita. 
 

 
 Figura 5.1. – 6 – Localização da área de embarque e desembarque 
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f) Determinação das áreas para operações de carga e descarga de 
mercadorias no empreendimento: A vaga destinada à carga e descarga foi 
dimensionada para comportar um veículo utilitário, possuindo as seguintes 
dimensões: 3,50 m x 8,00 m. O veículo acessará o interior do empreendimento 
através de um portão localizado na Rua Joanna Payer, ao lado da entrada 
principal, onde haverá um trecho pavimentado, possibilitando o veículo a 
estacionar próximo ao local mais adequado para realização da operação de carga 
e descarga. 
  

 
Figura 5.1. – 7 – Área de carga e descarga 
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g) Dimensionamento da área de acumulação necessária para os veículos 
que acessam o empreendimento de acordo com o tipo de controle de 
acesso a ser utilizado pelo mesmo: Não haverá área de acumulação para os 
veículos em virtude das vagas estarem localizadas na parte externa frontal do 
imóvel. Apenas o acesso dos pedestres será controlado por meio da guarita 
localizada no acesso principal do empreendimento através da Rua Joanna Payer. 
  
h) Determinação das linhas de fluxo de pedestres:  
 
 A partir do ponto de ônibus localizado na Rua Agostinho Segundo Tirello, 
os pedestres irão atravessar a Rua Humberto Tirello fazendo conversão à direita 
para a Avenida Francisco Mardegan. Após, os pedestres seguirão pela Avenida 
fazendo conversão à esquerda para a Rua Joanna Payer chegando ao 
empreendimento. 
 
i) Avaliação da necessidade e elaboração de alterações geométricas, de 
circulação e sinalização viária: 
  
 Notamos a necessidade de melhora nas condições dos passeios públicos, 
tornando-os acessíveis aos portadores de necessidades especiais e a 
revitalização das faixas de pedestres ao longo das vias coletoras, principais e 
arteriais, em especial no trecho abrangendo o Parque de Exposições Carlos 
Caiado Barbosa sentido o trevo localizado na Avenida Francisco Mardegan na 
confluência com a Rodovia Ricardo Barbieri e Avenida Frederico Augusto Coser. 
Ressaltamos ainda a necessidade de construção de abrigo nos pontos de ônibus 
ao longo das Avenidas. 
 Em frente ao Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, notamos a 
presença de sinalização vertical de travessia de pedestres, mas não há 
sinalização horizontal da respectiva faixa. Para facilitar o acesso dos pedestres ao 
empreendimento, sugerimos a implantação de três faixas de pedestres no entorno 
do empreendimento, conforme demonstrado no item 4.2 “d”. 
  
j) Avaliação das repercussões sobre as operações de transporte 
coletivo e táxi: 
 
 Mobilidade urbana é a capacidade que os usuários têm de circular pela 
cidade atendendo suas necessidades de trabalho, educação, lazer, cultura e 
convívio social. 
 Esta capacidade está relacionada às condições físicas e econômicas de 
cada indivíduo. Quanto mais recursos financeiros, maior é a capacidade de 
mobilidade. Cachoeiro de Itapemirim possui atualmente um tipo de sistema de 
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transporte e circulação, sendo pelo modal rodoviário – ônibus e micro-ônibus. 
 O transporte coletivo de passageiros via ônibus ou micro-ônibus é 
realizado, atualmente, pela empresa Viação Flecha Branca. Ressaltamos que o 
sistema de transporte coletivo possui adaptação para os portadores de 
necessidades especiais, que aliado à acessibilidade criada no empreendimento, 
permitirá o acesso satisfatório ao empreendimento dos portadores de 
necessidades especiais. 
 O atual sistema de transporte público que atende o entorno imediato é 
formado por 4 linhas, avaliadas como suficientes para atender a demanda atual e 
futura gerada pelo empreendimento, sendo elas: 
 

LINHA DESCRIÇÃO 
07 Rui Pinto Bandeira x Shangrila 

35 Rui Pinto Bandeira x Liceu via Campo de Aviação 

46 Nossa Sra. da Penha x Rui Pinto Bandeira via Gavião 

52 Aeroporto via Boa Vista x São Geraldo via Rodoviária 

Tabela 5.1. – 9 – Linhas de ônibus para acesso ao empreendimento 
 

 Quanto ao transporte via táxi, está disponível apenas por chamada 
telefônica, não havendo ponto disponível dentro da AID. No entanto, 
consideramos a oferta atual suficiente para atender a futura demanda sem 
prejuízo do serviço atual. 

 
k) Avaliação da circulação de pedestres no entorno imediato do 

empreendimento: 
 

 Conforme demonstrado nas fotos abaixo, a área do entorno imediato ao 
empreendimento possui pavimentação e passeio público definido, embora a 
minoria seja confeccionada obedecendo aos parâmetros da calçada cidadã. Na 
Rua Joanna Payer, acesso principal do empreendimento, não há passeio público 
confeccionado em sua extensão. Quanto ao empreendimento será executada a 
calçada cidadã em todo o passeio público . 
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Figura 5.1. – 8 – Circulação de Pedestres 

 

 
Figura 5.1. – 9 – Circulação de Pedestres 
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Figura 5.1. – 10 – Circulação de Pedestres 

 
 

5.2. DA INFRAESTRUTURA BÁSICA 
 

a) Abastecimento de água: 
 
A utilização de água em edifícios comerciais está condicionada ao tipo de 

uso dos estabelecimentos e ao poder econômico. Sendo assim, sofre variações 
de local para local. 
 A distribuição do consumo de água depende de inúmeros fatores, entre 
eles: 
- pressão da água (quanto maior a pressão, maior será a vazão e 
consequentemente o consumo); 
- cultura das pessoas; 
 Para estabelecer o consumo, vamos adotar um padrão típico para 
unidades comerciais obtido através da fórmula: 0,0615 x (área total construída 
útil). Sendo assim, teremos um consumo total de 165,84 m³/mês. 

 
b) Fornecimento de energia elétrica: 

 
 Nos edifícios, a energia é usada na forma de eletricidade para operar 
equipamentos destinados à segurança, eficiência e conforto de seus ocupantes e 
usuários. Tais equipamentos incluem sistemas de refrigeração, iluminação, 
operação de aparelhos e outros dispositivos. 
 Em pesquisas realizadas, verificou-se que as variáveis que influem no 
consumo de energia de um edifício se enquadram dentro de 3 grupos: 
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1. Características arquitetônicas construtivas. Área total, número de 

pavimentos, sistemas de serviços e equipamentos instalados; 
2. Fatores climáticos, orientação da maior fachada, isolamento térmico; 
3. Fatores humanos, sociais, filosóficos e culturais dos usuários do edifício. 

 
 A demanda a ser requerida pelo empreendimento, calculada conforme 
especificação técnica da EDP Escelsa é de 145,00 KW. 
  
c) Redes de telecomunicações e fornecimento de dados: 

 
 Em função da diversidade dos tipos de telefonia fixa e do número de 
concessionárias credenciadas, avalia-se que o mercado, que trabalha com 
demanda efetiva, tenha condições de atender a demanda gerada pelo 
empreendimento. 

 
d) Esgotamento Sanitário: 

 
O esgoto gerado pelo condomínio será encaminhado para rede pública de 

coleta e afastamento, gerenciado pela Foz do Brasil S/A e posteriormente 
encaminhada para tratamento na Estação de Tratamento de Esgotos. 

O esgoto gerado na obra terá natureza de esgoto doméstico. O volume 
estimado de produção de efluentes no edifício é de 74,62 m³/mês. 

 
e) Drenagem de Águas Pluviais: 

 
 A questão de drenagem de águas pluviais merece atenção especial, visto o 
município de Cachoeiro de Itapemirim apresentar problemas com inundação em 
anos recentes.  
 A implantação do empreendimento contribuiu para o impacto no sistema, 
pois modificou os padrões de drenagem anteriores do terreno, face a alteração do 
balanço entre áreas permeáveis e impermeáveis. A alteração não deverá ser 
significativa na medida em que o terreno sofrerá uma impermeabilização em torno 
de 12,60 %. Como mitigação deste impacto o projeto prevê uma área permeável 
de 14.800,00 m² (59,00 %). Do ponto de vista legal, estas medidas deverão ser 
suficientes para contribuir de forma positiva com o sistema de drenagem local. 
 
f) Abastecimento de gás: não haverá abastecimento de gás no 
empreendimento. 
 
 
 
 
 
 



 
 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC  Página 74 
 

g) Gerenciamento de resíduos sólidos: 
 

 Estudos mostram que existe uma relação direta entre o porte da cidade e a 
produção de resíduos sólidos domiciliares, ou seja, verifica-se o aumento dos 
valores per capita gerados à medida que cresce a população do município 
(CETESB, 2005/IBGE, 2000). 
 De acordo com o Estudo Panorama dos Resíduos Sólido no Brasil 2009, a 
média de geração de lixo no Brasil é de 1,152 quilos por habitante ao dia, padrão 
próximo a dos países na união Europeia (UE), cuja média é de 1,20 Kg ao dia por 
habitante. Na chamada limpeza urbana, os tipos doméstico e comercial 
constituem o lixo domiciliar, que, junto com o lixo público, representam a maior 
parcela dos resíduos sólidos produzidos nas cidades. 
 Considerando que se trata de um imóvel comercial, com atividade ligada 
ao ensino e serviços sociais, a média de produção de lixo é de 0,30 litros de lixo 
domiciliar por metro quadro de área construída útil. Sendo assim, estima-se a 
produção de 808,97 litros/dia de lixo na fase de operação do empreendimento. 
   
6. ANÁLISE DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANÇA 

 
a) Congestionamentos que provocam o aumento do tempo de 
deslocamento dos usuários do empreendimento e daqueles que estão de 
passagem pelas vias de acesso ou adjacentes, além do aumento dos custos 
operacionais dos veículos utilizados: 
  
 O acesso ao empreendimento se dá pela Rua Joanna Payer (acesso 
principal) e pela Avenida Francisco Mardegan. A Avenida Francisco Mardegan 
possui uma pista em cada sentido, permitindo uma boa vazão do tráfego. 
Entretanto, há a presença de fluxo lento em horários de pico próximo ao Trevo na 
confluência com a Rodovia 482-ES CachoeiroxSafra e Avenida Jones dos Santos 
Neves, tratando-se de uma temática atual, e não um impacto ocasionado pela 
implementação do empreendimento.  
 Quanto ao Trevo localizado na Avenida Francisco Mardegan na confluência 
com a Rodovia Ricardo Barbieri e Avenida Frederico Augusto Coser, observamos 
bom fluxo de veículos em todos os horários. Concluímos que o acréscimo no 
tráfego do entorno será absorvido sem dificuldades pelas vias existentes.  
 Haverá mitigação do impacto do tráfego sobre a Avenida Francisco 
Mardegan em virtude do acesso principal ao empreendimento e ao 
estacionamento ser dar através da Rua Joanna Payer, logradouro com nível 
favorável de serviço. Dessa forma não haverá desaceleração do tráfego na 
Avenida ocasionado por manobras de estacionamento. 
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b) Deterioração das condições físicas e ambientais da área de influência 
do polo gerador, a partir do aumento dos níveis de poluição, da redução do 
conforto durante os deslocamentos e do aumento do número de acidentes, 
comprometendo a qualidade de vida dos cidadãos: 

 

• Geomorfologia e aspectos geotécnicos 
 

 Visto o imóvel se tratar de um lote plano, não há presença de processos 
erosivos ou outros problemas de ordem geotécnica. 
 

• Ambiental 
 
 Vale salientar que a gleba encontra-se em um contexto regional bem 
desenvolvido, com vocação comercial/industrial, por isso já possui sistemas 
demandados por outras obras já concluídas e em fase de implantação na mesma 
região. Entre esses sistemas estão: demanda por coleta pública de resíduos 
sólidos urbanos e demanda por sistema de tratamento de efluente sanitário. 
 Quanto a vegetação, mesmo considerando que a área destinada ao 
empreendimento encontra-se antropizada, haverá a supressão do pequeno 
percentual de exemplares existentes na área, onde serão observados os 
seguintes impactos ambientais: geração de ruídos pelas máquinas e 
equipamentos de corte e roçada da vegetação; geração de resíduos sólidos 
advindos do processo de poda/supressão. Segue a Licença ambiental da 
supressão descrita. 
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• Ventilação 
 

 As paredes do empreendimento que estejam expostas à ação direta dos 
ventos estão sujeitas a pressões positivas, enquanto as paredes posteriores e a 
cobertura do prédio estão sujeitas à pressões negativas. 
 A distribuição das pressões sobre o edifício depende da direção dos ventos 
com relação ao edifício, do fato de estar exposto ou protegido de correntes de ar, 
da velocidade do vento e do ângulo de incidência. Aqui serão consideradas as 
duas primeiras citações, pois não se pretende avaliar a condição de conforto do 
edifício, mas as alterações provocadas pela sua implantação. 
 Os recuos formados entre as edificações favorecem a penetração dos 
ventos, garantido boa ventilação do edifício. Entretanto, se espera alterações nas 
zonas de alta e baixa pressão que contribuam para o favorecimento da 
redistribuição da circulação de ar local, principalmente junto ao solo. 
 

• Recursos Hídricos 
 
 O esgoto sanitário será encaminhado à estação de tratamento de esgotos 
por meio de coleta da rede pública, o que praticamente elimina a possibilidade de 
contaminação por esta fonte, e, o manejo dos resíduos deve obedecer ao projeto 
de gerenciamento de resíduos da construção, que contém as premissas para a 
correta segregação, transporte e destino final. 
 

• Paisagem Urbana e Bens Naturais e Culturais 
 

 O empreendimento propõe um conjunto de 5 edificações com gabarito 
máximo de 02 pavimentos, respeitando a altura máxima permitida pela legislação 
municipal de uso e ocupação do solo, não causando qualquer interferência no 
campo visual de bens tombados, referenciais ou de interesse cultural. 
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c) Conflitos entre o tráfego de passagem e o que se destina ao 
empreendimento e dificuldade de acesso às áreas internas destinadas à 
circulação e ao estacionamento, com implicações nos padrões de 
acessibilidade da área de influência imediata do empreendimento: 

 
 Não haverá conflito entre o tráfego de passagem e o que se destina ao 
empreendimento. Quanto ao acesso ao estacionamento e área de carga e 
descarga se dará pela Rua Joanna Payer, uma via com baixo fluxo de veículos, 
permitindo o acesso sem causar conflitos no tráfego. 
 
d) Influência sobre as atividades econômicas locais:  
 
 Trata-se de um empreendimento de uso exclusivamente comercial/serviço, 
com atividade principal de serviços de assistência social sem alojamento (CNAE 
88.00-6-00), classificado na categoria de uso CS2, conforme definido no anexo XI 
- V da lei 5.890/2006 (PDM). A implantação do edifício comercial gerará 16 
empregos diretos na fase de obra, sendo priorizada a mão-de-obra da região, 
durante 24 meses. 
 Em função da atividade principal do empreendimento estar relacionada ao 
ensino e assistência social, avaliamos que o empreendimento promoverá um 
impacto positivo nas relações de comércio e serviços no entorno. 

 
e) Influência sobre as atividades sociais e culturais locais: 

 
 Educação, Saúde, Cultura e Lazer são as áreas de atuação do Serviços 
Social do Comércio - Sesc. Dentro desses quatro Programas existem diversos 
projetos e ações, desenvolvidos pelo Departamento Nacional, executados pelos 
Departamentos Regionais e suas unidades, de acordo com a realidade local de 
cada um. 
 Com ações abrangentes a todas as faixas etárias e infraestrutura que 
contempla suas áreas de atuação, o Sesc tem como principal marca a 
responsabilidade social. Oferece programas de saúde e educação ambiental, 
turismo social, programas especiais para crianças e terceira idade, projetos de 
combate à fome e ao desperdício de alimentos, de inclusão digital e muitos 
outros. Dessa forma, o empreendimento irá contribuir de forma positiva sobre as 
atividades sociais e culturais locais. 
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f) Impactos sobre a saúde e o bem estar da vizinhança, advindo de 
emissões atmosféricas, líquidas e de ruídos, em todas as fases do 
empreendimento: 

 
 Com a instalação do empreendimento espera-se que aumente os níveis de 
ruído e de material particulado na atmosfera, mas em níveis relativamente baixos, 
e num período relativamente curto, durante as obras do edifício. 
 Quanto ao ruído, ocorrerá principalmente na fase de obras, pois haverá 
utilização de equipamentos com geração de altos níveis de pressão sonora. Na 
sua maioria, esses equipamentos funcionam ao ar livre, sem possibilidade de 
medidas mais eficientes para contenção dos ruídos. Será determinado com rigor o 
horário de utilização desses equipamentos para causar menor incômodo nos 
vizinhos do imóvel. Esse impacto possui caráter temporário. 
 Não há fonte de ruído prevista para a fase de operação do 
empreendimento. Assim, não se espera incômodo na vizinhança imediata ou 
mediata. 
 Quanto às emissões atmosféricas, espera-se que haja a dispersão de 
material pulverulento na fase de obras, proveniente dos processos de carga e 
descarga de areia. Porém, são emissões temporárias que ocupam um curto 
período da obra. Não há previsão de emissões para fase de operação. 
   
g) Impactos socioambientais possíveis com a desativação ou não 
funcionamento do empreendimento conforme previsto: embora não seja 
trabalhada esta possibilidade, não haverá impactos socioambientais com a 
desativação ou não funcionamento do empreendimento. 

 
h) Impacto Urbanístico 

 
 A análise do impacto na infra-estrutura urbana disponível visa detectar 
possíveis  sobrecargas especialmente nos serviços de água, saneamento básico, 
energia, telefonia e geração de resíduos sólidos. Este item está diretamente 
relacionado à provisão de equipamentos e serviços públicos e ao uso que deles 
faz a população. O lote que será edificado o empreendimento faz parte de uma 
área urbana consolidada, com suficiente disponibilidade de atendimento dos 
serviços ao empreendimento e demais usuários no entorno. 
 O empreendimento não provocará aumento de demanda de outros 
equipamentos urbanos, como por exemplo de saúde (pronto socorro). No tocante 
ao transporte público, este é exercido pela empresa Flecha Branca, através de 



 
 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC  Página 79 
 

ônibus circulares que cobrem toda a área urbana, sem ônus aos usuários.  
 
i) Impacto Econômico e na Infraestrutura 
 
 A ocupação de áreas ociosas por empreendimentos de pequeno e médio 
porte, como o deste estudo, naturalmente exerce uma contribuição significativa 
para a valorização imobiliária do entorno.  
 No caso em tela, o fato do terreno possuir confrontação com a Avenida 
Francisco Mardegan, atua como fator positivo quanto à valorização. A 
manutenção de terrenos vazios no núcleo urbano geralmente é prejudicial à 
coletividade, pois contribuem para a deposição indevida de despejos, para a 
proliferação de insetos e roedores, entre outros. E resultando em alguns casos na 
especulação imobiliária, fator que atinge e prejudica toda a população, uma vez 
que impede o desenvolvimento e consecutivamente a melhora da infraestrutura 
urbana.  
 Com a instalação do edifício a infraestrutura pública da região será 
diretamente beneficiada, pois haverá necessidade de adequar e melhorar as 
condições do entorno, como construção de passeios públicos adequados com 
acessibilidade, melhorando a aparência e a utilização do local.  
 A ocupação pretendida representa fator de irradiação positiva em sua 
vizinhança, atuando como fator de revitalização, repercutindo favoravelmente no 
desenvolvimento de novos comércios e serviços e consequentemente para a 
geração de novos empregos e oportunidades. 
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7. EMPREENDIMENTOS SIMILARES EM OUTRAS LOCALIDADES 
(ESTUDO DE CASO COM EIV) 
 

DADOS DO EMPREENDIMENTO 
Município Santo André – SP 
Empreendimento Metro Fit 
Categoria de Uso Comercial 
Endereço Av. Dom Pedro II, 1.392, bairro Jardim 
Área total Construída 7.769,49 m² 
Área total do lote 2.597,88 m² 
 
 

DADOS DO EMPREENDIMENTO 
Município Santo André – SP 
Empreendimento ALLDA Empreendimentos 
Categoria de Uso Comercial 
Endereço Av. Arthur Queirós, 349, Centro 
Área total Construída 5.692,86 m² 
Área total do lote 1.000,00 m² 
 
8. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 
8.1. CONCLUSÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
8.1.1. MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTOS DE VIZINHANÇA 
NEGATIVOS 

 

• Impactos no meio físico e medidas mitigadoras 
 
 O imóvel apresenta condições favoráveis para sua ocupação devido às 
características do terreno como declividade e propriedades do solo, entre outras, 
não apresentado qualquer processo erosivo. A seguir são relacionados impactos 
identificados, de natureza negativa e as medidas recomendadas. 
 
1. Ocorrência de processos erosivos e aumento dos níveis de sólidos 
nos sistemas de drenagem durante a fase da obra. 
  
 Devido aos trabalhos de terraplanagem, há a possibilidade de ocorrer 
exposição do solo a ação erosiva das águas pluviais, podendo provocar o 
carregamento de sedimentos em direção das galerias de águas pluviais, com 
decorrente assoreamento. Deve-se considerar que este impacto e passível de 
mitigação. 
 
Medida 1-1: a adequação do sistema de drenagem com caixas de retenção de 
sólidos. 

Medida 1-2: suspensão dos trabalhos de terraplanagem em dias chuvosos. 
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2. Alteração das propriedades do solo pela geração de resíduos sólidos, 
efluentes sanitários e armazenagem de produtos perigosos na fase de obras 
e demanda por locais para disposição de resíduos. 
 
Medida 2-1: os resíduos não-perigosos de natureza doméstica provenientes da 
obra serão separados e encaminhados para coleta pelos serviços de limpeza 
urbana. 
Medida 2-2: os resíduos não-perigosos de natureza não-domestica provenientes 
da obra serão separados e encaminhados para aterro ou unidade de reciclagem, 
e seu manejo considerado no Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção. 
Medida 2-3: os resíduos perigosos gerados na obra serão separados e 
encaminhados para aterro classe I ou unidade de reciclagem, e seu manejo 
considerado no Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção. 
Medida 2-4: todo efluente sanitário gerado será encaminhado para rede publica, 
utilizando-se de ligação existente na rede publica de coleta de esgotos operada 
pela FOZ do Brasil S/A. 
 
3. Impermeabilização da superfície do terreno com a construção de 
edificação e pavimentos externos. 
 
Medida 3-1: Implantação de sistema de detenção de águas pluviais 
dimensionados a diminuir o escoamento das águas no pico de chuva. O 
dimensionamento do sistema deve atender a demanda requerida e ser observada 
a legislação municipal e estadual incidente. 
Medida 3-2: reserva de área permeável em observância ao exigido pela legislação 
municipal. De acordo com a zona urbana que o imóvel está inserido, a exigência 
mínima de área permeável corresponde a 14,00 % da área total do lote. Será 
reservado 59,00% de área permeável para mitigar o impacto. 
 
4. Estabilidade do terreno  

 
Medida 4-1: caso haja interferência no lençol freático promover a implantação de 
sistema de drenagem subsuperficial com acumulação em reservatório e 
destinação da água drenada para o meio-fio, conforme orientação da FOZ do 
Brasil S/A. 
 
5. Geração de poeira na fase de obra  
 
Medida 5-1: armazenar materiais pulverulentos protegidos dos ventos, 
preferencialmente em abrigos cobertos ou recobertos por lona. 
Medida 5-2: umectação moderada e periódica de áreas sujeitas a ventos que 
possam gerar poeiras; cobrir ou molhar os materiais armazenados que emitem 
partículas. 
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6. Emissões de gases e material particulado na queima de combustíveis 
na fase de obra 
 
Medida 6-1: realizar manutenção periódica nos equipamentos que provoquem 
emissões gasosas e nos veículos de motor ciclo diesel. 
Medida 6-2: realizar controle da emissão de fumaça preta com escala de 
ringelman reduzida. 
 
7. Demanda por recursos naturais não renováveis e madeira na fase de 
obra  

 
Medida 7-1: adquirir areia e pedra de locais que comprovem o fornecimento e 
extração legal dos materiais, registrando as licenças ambientais dos locais de 
jazida. 
Medida 7-2: adquirir madeira proveniente de reflorestamento ou de corte 
autorizado pelos órgãos ambientais competentes. 
 
8. Demanda por áreas para disposição de resíduos na fase de operação  
 
Medida 8-1: os resíduos de natureza doméstica serão separados e encaminhados 
para coleta publica e quando possível destinado para reciclagem. 
 
9. Circulação de Pedestres 
 
Medida 9-1: confecção de passeio público nos moldes da calçada cidadã no 
entorno do empreendimento.  
 
10.  Demanda por Transporte público 
 
Medida 10-1: construção de abrigo no ponto de ônibus localizado Rua Agostinho 
Segundo Tirello. 
  
11. Sistema Viário 
 
Medida 11-1: em frente ao Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, 
notamos a presença de sinalização vertical de travessia de pedestres, mas não 
há sinalização horizontal da respectiva faixa Para facilitar o acesso dos pedestres 
ao empreendimento, sugerimos a implantação de três faixas de pedestres no 
entorno do empreendimento, conforme demonstrado nas figuras do item 4.2 “d”. 
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• Impactos no meio socioeconômico e medidas recomendadas 
 

1. Incômodos à população residente no entorno das obras 
 
Medida 12-1: Utilização de equipamentos ruidosos em horários pré-estabelecidos. 
 
8.1.2. MEDIDAS OTIMIZADORAS DOS IMPACTOS DE VIZINHANÇA 
POSITIVOS 

 
1. Incremento na geração de empregos temporários e oportunidades de 
trabalho 
 
Medida 13-1: Contratação de mão-de-obra para a execução da obra no município 
de Cachoeiro de Itapemirim preferencialmente. 
Medida 13-2: Promoção de capacitação de profissionais na área da construção 
civil no município de Cachoeiro de Itapemirim – ES. 
 
2. Incremento na arrecadação de IPTU e ISS/QN  
 
Medida 14-1: o incremento tributário está relacionado aos tributos incidentes 
sobre projetos e obra e sobre a área construída projetada. A partir da emissão do 
Habite-se, realizar a atualização do cadastro imobiliário da matrícula. 
  
3. Apropriação parcial da capacidade instalada de serviços públicos 

 
Medida 15-1: para este impacto não há medidas previstas, pois a utilização dos 
serviços públicos para o fornecimento de energia elétrica, abastecimento de agua 
potável, coleta de esgotos sanitários, coleta de resíduos sólidos, telefonia etc. 
proporciona um melhor aproveitamento da infraestrutura instalada, otimizando os 
custos das companhias envolvidas e suas respectivas arrecadações. 
 
4.  Inclusão social com apoio a cadeia de reciclagem de resíduos  
 
Medida 16-1: incentivar a implementação de programa de coleta seletiva e apoiar 
as iniciativas de reciclagem, encaminhando os resíduos produzidos para coleta 
publica ou empresas que possam beneficia-los em detrimento da disposição em 
aterros. 
 
5.  Valorização do imóvel 

 
Medida 17-1: não ha medidas, uma vez que o empreendimento vem a 
complementar o contexto comercial existente na região, agregará sim um valor 
imobiliário à região sem oferecer prejuízo à área circundante. 
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8.1.3. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 
 
 Sob análise da COMTEC. 
 
8.1.4. PLANO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS 
IMPACTOS DE VIZINHANÇA 
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• CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 
 
 A partir da caracterização do empreendimento pretendido e do diagnóstico 
ambiental, os dados a seguir sumarizados têm grande relevância no que 
concerne aos aspectos ambientais detectados: 
 
• Não existe objeção por parte da população à implantação do empreendimento; 
 
• As restrições ambientais poderão ser todas mitigadas. 
 
 Portanto, considerando que os impactos de natureza negativa são 
plenamente compensados pelas medidas mitigadoras decorrentes da implantação 
do edifício, conclui-se pela viabilidade técnica/ambiental do projeto. 

 Ressalta-se, ainda, que medidas preconizadas para evitar, controlar e/ou 
mitigar os impactos são de alta eficácia, pois resultam de decisões quase sempre 
concentradas no empreendedor, não dependendo de outras instituições que 
possam prejudicar um determinado prazo ou objetivo. 

 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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Declaro serem verdadeiras as informações constantes acima, estando 

advertido(a)(s) de que a falsidade de qualquer informação constitui prática de 

crime e resultará na aplicação das sanções penais cabíveis. 

Cachoeiro de Itapemirim-ES 

20 de agosto de 2014 
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