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APRESENTAÇÃO 
 
O presente trabalho refere-se à elaboração do relatório do Estudo de Impacto de 
Vizinhança para a implantação de um empreendimento do tipo não residencial - 
HOTEL, que será implantado no terreno localizado Avenida Francisco Lacerda de 
Aguiar, esquina com Rua Justino Hemerly Elias, Lote 01, Quadra 28 e Lote 22 da 
Quadra 06, bairro Amarelo, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é uma exigência do Município de Cachoeiro 
de Itapemirim para aprovação de empreendimentos que possam vir a representar uma 
excepcional sobrecarga na capacidade da infraestrutura urbana quando de sua 
implantação e operação. Este empreendimento está sujeito à apresentação do Estudo, 
O EIV é um instrumento público de planejamento instituído pelo Estatuto da Cidade 
(Lei Federal nº 10.257/2001), que define que todos os municípios brasileiros devem 
promover sua regulamentação através de lei específica, definindo claramente os 
empreendimentos passíveis de apresentação de estudos, a fim de desobrigar aqueles 
cujo impacto é praticamente nulo ou pouco significativo, ou definir formas de mitigação 
e compensação caso os impactos sejam negativos. O Relatório visa esclarecer à 
municipalidade, o contexto da inserção do Empreendimento de uso não residencial - 
HOTEL, no que diz respeito aos impactos decorrentes de sua implantação, impactos 
estes advindos dos possíveis fatores de transformação à estrutura viária, paisagística, 
logística e de infraestrutura urbana e ainda, as medidas mitigadoras geradas a partir 
da análise destes possíveis impactos. 

Este relatório atenderá ao disposto na legislação municipal vigente (PDM), traduzida 
no Termo de Referência emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que estabelece as 
diretrizes de análise a serem efetivadas e terá como objetivos principais a minimização 
de possíveis impactos ocasionados pelo empreendimento no entorno da região, a 
maximização da segurança e fluidez do trânsito no seu entorno e um planejamento de 
execuções das intervenções urbanas que se fizerem necessárias. Assim, ao longo do 
relatório serão desenvolvidos os estudos exigidos e apresentados os resultados. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
1.1 – Contexto do Projeto 

É importante fazer um breve resumo devido a peculiaridade do empreendimento, o 
edifício de um hotel possui como subjetividade básica sua complexidade, advinda da 
diversidade do programa e do fato de ter que funcionar ininterruptamente. A 
diversidade do programa decorre da grande quantidade de funções normalmente 
exercidas pelo mesmo e do conjunto de atividades complementares que acontecem 
em suas dependências a fim de fazer valer seu funcionamento de forma eficaz. 

O objetivo deste trabalho consiste em analisar, a partir de dados levantados em campo 
e bibliografias relacionadas ao perfil do empreendimento, a importância da 
implantação do Cachoeiro Residence Hotel para o turismo de negócios no Estado do 
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Espírito Santo bem como sua importância no atendimento das demandas Municipais. 
Considera-se turismo de negócios viagens motivadas por convenções, feiras, eventos 
corporativos e eventos que envolvam o entorno dos negócios em geral. Ao contrario 
do lazer, esta é uma viagem motivada por trabalho.

Para fundamentação deste trabalho utilizou
Empresa Brasileira de Turismo 
universo pesquisado pela EMBRATUR foi constituído por turistas no momento de sua 
saída regional, caracterizam
distintos do seu entorno habitual, aí permanecendo pelo menos 24 horas ou um 
pernoite e no máximo um ano no local visitado, com fins de lazer, negócios e outros”.

Os dados da EMBRATUR utilizados são os de motivos de viagens, segmentação da 
demanda hoteleira por categoria 
por dia e renda individual e, ainda, motivo da viagem por estados de procedência.

De acordo com os dados divulgados pela EMBRATUR sobre o perfil do turismo 
receptivo no Brasil - Anuá
representou 26% da motivação dos turistas que se deslocam pelo Brasil. Por meio 
deste tipo de turismo as cidades são obrigadas a manter uma estrutura preparada 
para este perfil de turismo, como a 
local. Também se beneficia a rede hoteleira, pois reduz a sazonalidade, uma vez que 
os congressos e convenções ocorrem durante todo o ano.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: EMBRATUR 

 

Os dados mostram que os motivos de viagens que se caracterizam por 
principal razão da viagem de mais da metade dos turistas (53,9%), seguida da opção 
Negócios/Congressos e Convenções 

(17,1%). Os percentuais apurados para os
situando-se em índices abaixo de 2%.

De acordo com o I Dimensionamento Econômico da Indústria de Eventos do Brasil, 
45% dos espaços para eventos são Hotéis e Flats, o que mostra a importância do 
turismo de negócios e eventos para o desenvolvimento da hotelaria e, como 
consequência disso, a chegada de divisas, criando um impacto econômico satisfatório 
para o Município. 
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Espírito Santo bem como sua importância no atendimento das demandas Municipais. 
de negócios viagens motivadas por convenções, feiras, eventos 

corporativos e eventos que envolvam o entorno dos negócios em geral. Ao contrario 
do lazer, esta é uma viagem motivada por trabalho. 

Para fundamentação deste trabalho utilizou-se dados secundários fornecidos pela 
Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR, disponíveis na página da instituição. O 
universo pesquisado pela EMBRATUR foi constituído por turistas no momento de sua 
saída regional, caracterizam-se como turistas “as pessoas que viajam a lu
distintos do seu entorno habitual, aí permanecendo pelo menos 24 horas ou um 
pernoite e no máximo um ano no local visitado, com fins de lazer, negócios e outros”.

Os dados da EMBRATUR utilizados são os de motivos de viagens, segmentação da 
teleira por categoria - Negócios, motivo da viagem por permanência, gasto 

por dia e renda individual e, ainda, motivo da viagem por estados de procedência.

De acordo com os dados divulgados pela EMBRATUR sobre o perfil do turismo 
Anuário Estatístico, o turismo relacionado a eventos e negócios 

representou 26% da motivação dos turistas que se deslocam pelo Brasil. Por meio 
deste tipo de turismo as cidades são obrigadas a manter uma estrutura preparada 
para este perfil de turismo, como a receptividade e a conscientização da comunidade 
local. Também se beneficia a rede hoteleira, pois reduz a sazonalidade, uma vez que 
os congressos e convenções ocorrem durante todo o ano. 

os motivos de viagens que se caracterizam por 
principal razão da viagem de mais da metade dos turistas (53,9%), seguida da opção 
Negócios/Congressos e Convenções (26,0%) e de Visita a familiares / Amigos 

(17,1%). Os percentuais apurados para os demais motivos foram pouco significativos, 
se em índices abaixo de 2%. 

De acordo com o I Dimensionamento Econômico da Indústria de Eventos do Brasil, 
45% dos espaços para eventos são Hotéis e Flats, o que mostra a importância do 

os e eventos para o desenvolvimento da hotelaria e, como 
consequência disso, a chegada de divisas, criando um impacto econômico satisfatório 
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De acordo com o I Dimensionamento Econômico da Indústria de Eventos do Brasil, 
45% dos espaços para eventos são Hotéis e Flats, o que mostra a importância do 
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O turismo de negócios e eventos é gerado por uma parcela de público que gasta mais 
que o turista de lazer, o que pode ser visualizado na Tabela abaixo. 

 

 

 

 
Fonte: Embratur – divulgado por Beni 

O turista de negócios/eventos não é o que permanece mais tempo viajando, mas 
gasta em media 267,78 (US$) por dia, enquanto o que viaja por motivação de lazer 
representado por “Turismo e visita a familiares/amigos” gasta menos da metade do 
turista em questão. Este tipo de turista participa de eventos buscando seu 
aprimoramento profissional, investimento este que pode ser feito por ele próprio ou 
como no comercial corporativo, pela empresa para qual trabalha. Observa-se ainda, 
que este turista é o que possui uma maior renda média anual, desse modo, utilizando 
este perfil de hotéis (“Hotéis de Negócios”) e consumindo mais. 

O Brasil está equipado e preparado para oferecer o suporte necessário para o 
funcionamento adequado para esse tipo de turismo. A começar pela infra-estrutura 
hoteleira, moderna, eficiente e em expansão como a proposta neste Estudo, 
acompanhada pelos serviços municipais de gastronomia, entretenimento e compras, 
aeroportos, possibilitando um acesso qualificado aos lugares e um mercado potencial 
de mais de 170 milhões de pessoas. O diferencial nos hotéis de negócios está na 
adequação de suas instalações às necessidades de seus clientes e na eficiência dos 
serviços prestados. O atual projeto disponibiliza ambientes que reproduzam escritórios 
virtuais, equipados com material de última geração, porém não disponibiliza 
espaçopara a realização de eventos e congressos o que colabora para a não elevação 
das atrações e produções de viagens. 

De acordo com os dados da pesquisa realizada pela Federação Brasileira de 
Convention&Visitors Bureaux - 2011 a geração de impostos nos setores beneficiados 
pelos gastos dos participantes (hospedagem, alimentação, transporte e outros) atinge 
R$2,3 bilhões (US$1,1 bilhão); por isso esse tipo de turismo, merece um destaque 
junto ao planejamento e colaboração Municipal ou fomentação de lugares já 
turistificados e no planejamento de novos hotéis.  

Nota-se que a maior frequência da motivação Negócios/Congressos/ Convenções foi 
registrada entre os turistas vindos de Uruguai (42,6%), Chile (30,8%) e Estados 
Unidos (30,3%), como mostra a figura a seguir. Isto mostra que a “proximidade” da 
região Sudeste e em especial o Espirito Santo com alguns desses paises que viajam 
ao Brasil pela motivação negócios/eventos pode ser um fator significativo no fomento 
do turismo de negócios na região, se bem estruturada a captação de eventos com 
motivação comercial. Os investimentos gerados na região significariam um 
desenvolvimento em cadeia, pois a atividade turística movimenta vários setores da 
economia. 
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Este trabalho visa salientar a importância do Cachoeiro Residence Hotel em suprir as 
demandas hoteleiras de negócios/eventos para o turismo receptivo em Cachoeiro de 
Itapemirim atendendo as demandas de grandes grupos que estão em 
desenvolvimento para conquistar a realização de eventos de capacitação das mesmas 
para o Espirito Santo., demonstrando que esse tipo de turismo é o que preenche 
grande parte dos leitos de hotéis e também representa um turista que consome mais e 
que necessita de uma estrutura turística mais qualificada. 

 

Justificativa de localização: 

A decisão de localização de um empreendimento hoteleiro pode se orientar sobre 
áreas progressivamente mais restritas: inicialmente, avalia-se o mercado em nível 
mais genérico, acessibilidade, condições de malha viária e presença de equipamentos 
urbanos. Tendo em vista que a área a se implantar o empreendimento, já se encontra 
significativamente ocupada além do fato que, ofertas de terrenos com testada ampla 
para vias de fluxo importante além de serem raras, são extremamente cobiçadas e 
destinadas a empreendimentos de uso residencial multifamiliar. Este é um dos motivos 
pelos quais empreendimentos de hotelaria, principalmente hotéis de negócios se 
estabelecem em áreas de menores dimensões, porém é importante salientar queo 
empreendimento se alocará em uma área que lhe fornece suportes, tais como malha 
viária com pavimentação adequada, sinalização adequada, proximidade a serviços de 
saúde,bancários,comercio e oferta de táxi. Por este motivo o local foi definido como 
ideal para esta implantação, além de obter 100% de satisfação da população para com 
a implantação do projeto (vide pesquisa de satisfação em anexo na mídia digital). 
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1.2 – Identificação do Empreendedor 
 

a) Nome do Empreendedor: 

KEMP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA/ CNPJ: 01.751.406/0001-79  

b) Razão Social: 

SPE Cachoeiro Residence Hotel Ltda/ CNPJ: 17.088.362/001-89 – (Ver anexo 01) 

c) Endereço: 

Avenida Champagnat, nº 501, Sl 106, Praia da Costa, Vila Velha/ES 

Email: projetos@kempengenharia.com.br; rubia@kempengenharia.com.br 

Telefone: (027) 3038-0888 

d) Inscrição Estadual e CNPJ: 

A empresa KEMP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA é isenta de Inscrição Estadual.  
(Ver anexo 02) 

e) Certidão Negativa de Débito Municipal: (Ver anexo 03) 

 

1.3 – Informações Gerais do Empreendimento 

 
a) Nome do Empreendimento: Cachoeiro Residence Hotel  

 
b) Endereço: 

Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, esquina com Rua Justino Hemerly Elias, Lote 
01, Quadra 28 e Lote 22 da Quadra 06, bairro Amarelo, município de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES. 

c) Inscrição Imobiliária do Imóvel: 801.100.0854.000 
 

d) Registro Atualizado do Imóvel:(Ver anexo 04) 
 

e) Área Total do Terreno: 811,51m² (oitocentos e onze metros quadrados 
e cinqüenta e um decímetros quadrados) 
 

f) Cópia do Espelho das Diretrizes Urbanísticas: (Ver anexo 05) 
 

g) Objetivo do Empreendimento:  

Oferecer ao Município de Cachoeiro de Itapemirim um Hotel direcionado para o 
Turismo de Negócios, em razão da demanda crescente deste serviço na região. 
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h) Planta de Situação

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Certidão Negativa de Débitos 

 

1.4 – Descrição do Empreendimento
 
a) Área de Construção: 

+ descoberta)
b) Área Computável:
c) Coeficiente de Aproveitamento
d) Número de Unidades Previstas
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Planta de Situação: 

Certidão Negativa de Débitos Municipal da Empresa:

Descrição do Empreendimento 

Área de Construção: 6.732,89m² (área total construída = área coberta 
+ descoberta) 
Área Computável: 2.899,13m² 
Coeficiente de Aproveitamento: 3,57 
Número de Unidades Previstas: 160 unidades 
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Municipal da Empresa: (Ver anexo X) 

6.732,89m² (área total construída = área coberta 
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e) Número de vagas de estacionamento previstas: 
 
� Vagas de idosos 

5% do valor total seja destinado ao estacionamento exclusivo para idosos, o 
empreendimento dispõe de 03 unidades para este perfil. 

� Vagas para PNE (Portadores de Necessidades Especiais) 

2% do valor total deve ser destinado a Portadores de Necessidades Especiais com 
marcação horizontal, o projeto disponibiliza para este perfil 02 vaga. 

� Vagas de motocicletas 

O Projeto Arquitetônico prevê uma disposição de 24 unidades para este modal. 

� Vagas de bicicletas 

Este perfil de empreendimento não possui característica atrativa para este modal, por 
este motivo o projeto não dispõe de vagas de bicicletas para ofertar com folga vagas 
para veículos de passeio. 
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� Vagas de C/D (carga e descarga) 

O perfil do empreendimento se enquadra de tal forma que a disponibilização de 01 
vaga de C/D atenderá a demanda, sendo esta vaga disponibilizada no Pavimento 
Pilotis, de onde os carregamentos serão dissolvidos pelo hotel por meio do elevador 
de serviço. 

� Vagas de ônibus 

O empreendimento dispõe de área para o modal micro-ônibus,mas como já discorrido,  
o perfil de hóspedes atraídos não lançam mão deste perfil de transporte. 

 

Comparativo: 

� Vagas estipuladas pelo EIV 

Os procedimentos de cálculo para o dimensionamento das vagas de estacionamento 
do empreendimento em análise baseiam-se nas seguintes hipóteses:  

�  Atendimento à demanda de estacionamento gerada pela população 
fixa (funcionários e terceirizados permanentes) e pela população 
flutuante (clientes e fornecedores) do empreendimento;  

�  Disponibilidade exclusiva de vaga para a população fixa do 
empreendimento, sendo identificada que 4% desse público dirigem-
se ao empreendimento de carro próprio;  

�  Disponibilidade de vaga para a população flutuante, sendo 
identificada que 15 % desse público dirigem-se ao empreendimento 
de carro próprio ou alugado e 85% de táxi, considerando-se, neste 
caso, a rotatividade na utilização das vagas.  

A pesquisa em empreendimento similar determinou os índices com os quais foi 
possível estimar a demanda de vagas de estacionamento para esses usos. O cálculo 
do número de vagas necessárias indica que o empreendimento deverá disponibilizar, 
no mínimo, 47 vagas de estacionamento, sendo 45 unidades para a população 
flutuante e 02 vagas para a população fixa. O projeto do empreendimento em análise 
prevê a oferta de 60 vagas de estacionamento, atendendo plenamente à demanda 
estimada.Na tabela seguir, dispõe-se a relação de ofertas de vagas indicadas pelo 
Estudo de Impacto de Vizinhança x ofertas de vagas fornecidas pelo projeto 
arquitetônico: 

� Vagas definidas pelo Projeto Arquitetônico 

De fato se observa que o empreendimento disponibiliza 60 vagas para estacionamento 
de veículos, destas vagas, 03 são exclusivas para idosos e 01 para PNE. Além disso, 
o projeto arquitetônico prevê 24 vagas para motocicletas, 0 vagas para bicicletas, 03 
vagas para embarque e desembarque de veículos, 01 vaga para embarque e 
desembarque de micro-ônibus além de 01 vaga de carga e descarga. 

Resumo : É importante salientar que houve por parte dos idealizadores do projeto 
arquitetônico uma dilatação em alguns valores, essas folgas são de extrema 
relevância para o perfeito funcionamento do empreendimento sem que este traga 
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sobrecargas ao Município no qu
05 vaga para estacionamento de veículos, e 05 vagas de motocicletas em excedendo 
ao apontado pelo EIV. 

f) Número de Pavimentos com descrição do Uso e compartimentos:

O empreendimento é composto de 15 
fachada a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Trata-se de um empreendimento de uso não residencial 
de negócios) contendo: pavimento térreo: loja e portaria; 2º pavimento: café da manhã 
3º, 4º e 5º pavimentos: garagem e 10 pavimentos tipo totalizando 160 acomodações.
O desenvolvimento deste empreendimento foi pautado por completo na análise de 
seus “Hospedes Potenciais”, como já discorrido nas alíneas acima, são turistas que 
possuem o “negócio” como
 
A principal função de um Hotel é a hospedagem, algumas empresas 
adicionais, como comida, bebida e lazer, contudo devido a pagamento. E de acordo 
com CASTELLI (1999, P. 56) “Empresa Hoteleira, segundo a EMBRATUR, Anexo A, é 
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sobrecargas ao Município no que tange oferta de vagas. O empreendimento apresenta 
05 vaga para estacionamento de veículos, e 05 vagas de motocicletas em excedendo 

Número de Pavimentos com descrição do Uso e compartimentos:

O empreendimento é composto de 15 pavimentos como disposto na imagem da 

se de um empreendimento de uso não residencial – HOTEL ( voltado ao turismo 
pavimento térreo: loja e portaria; 2º pavimento: café da manhã 

pavimentos: garagem e 10 pavimentos tipo totalizando 160 acomodações.
O desenvolvimento deste empreendimento foi pautado por completo na análise de 
seus “Hospedes Potenciais”, como já discorrido nas alíneas acima, são turistas que 
possuem o “negócio” como motivação de sua viagem. 

A principal função de um Hotel é a hospedagem, algumas empresas oferecem opções 
adicionais, como comida, bebida e lazer, contudo devido a pagamento. E de acordo 
com CASTELLI (1999, P. 56) “Empresa Hoteleira, segundo a EMBRATUR, Anexo A, é 
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e tange oferta de vagas. O empreendimento apresenta 
05 vaga para estacionamento de veículos, e 05 vagas de motocicletas em excedendo 

Número de Pavimentos com descrição do Uso e compartimentos: 

pavimentos como disposto na imagem da 

HOTEL ( voltado ao turismo 
pavimento térreo: loja e portaria; 2º pavimento: café da manhã 

pavimentos: garagem e 10 pavimentos tipo totalizando 160 acomodações. 
O desenvolvimento deste empreendimento foi pautado por completo na análise de 
seus “Hospedes Potenciais”, como já discorrido nas alíneas acima, são turistas que 

oferecem opções 
adicionais, como comida, bebida e lazer, contudo devido a pagamento. E de acordo 
com CASTELLI (1999, P. 56) “Empresa Hoteleira, segundo a EMBRATUR, Anexo A, é 
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a pessoa jurídica que explora ou administra o meio de hospedagem e tem seus 
objetivos sociais o exercício de atividade hoteleira”. Este empreendimento em 
específico não ofertará atividades de lazer, bar, lavanderia, disposição de centro de 
convenções ou auditórios, além de oferecer apenas o café da manhã (não 
funcionando como serviço de restaurante). Com isso é possível afirmar que o volume 
de atração e geração de viagens e demanda por vagas reduz consideravelmente.  
 
O empreendimento será sustentado por atividades inerentes ao mesmo como:  Área 
de hospedagem: andar tipo, contendo apartamentos e suítes. Áreas públicas: salão de 
café da manhã. Áreas administrativas: Recepção, gerência, contabilidade e afins. 
Áreas de serviços: depósitos e manutenção. Áreas de alimentos e bebidas:  
Recebimento, pré-preparo, cozinha, câmara de acondicionamento e almoxarife. Área 
de equipamentos: subestação , quadros de medição , grupo motor-gerador , casa de 
bombas. 

 
 

g) Corte Esquemático do Empreendimento: (Ver anexo 06) 
 

h) Previsão de Dias e Horários de Funcionamento: 

Este modelo de empreendimento se comporta com funcionamento ininterrupto, 
funcionando se Segunda a Segunda e às 24 horas do dia, com funcionários em turnos 
alternados. 

i) Estimativa da População Fixa e Flutuante que irá utilizar o 
empreendimento: 

Para este tipo de atividade, estima-se uma população fixa de 29 pessoas, por outro 
lado, estimando que 100% das unidades estejam sendo utilizadas se estimaria de 
forma primitiva uma flutuação de 160 pessoas, todavia sobre este valor se lança uma 
carga de 30% contemplando dormitórios duplos, serviços de entrega, atração 
exercidas pelas lojas de térreo e serviços de manutenção, sendo assim, este valor de 
flutuação é redimensionado, passando a ser de 208 pessoas acessando de forma 
descontínua e espaçadamente. 

j) Volumetria: 

O edifício é constituído por um embasamento composto de 5 pavimentos e uma torre 
com 10 pavimentos. 

 
l) Materiais a serem utilizados: 

O Edifício será construído em estrutura de concreto com fechamento vertical em 
alvenaria convencional e fechamento horizontal em laje protendida. 

Nos pavimentos Tipo será adotado o sistema de fechamento “Dry Wall”. 

As fachadas terão acabamento texturizado e “pele de vidro”.  
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1.5 – Identificação da Equipe Técnica: 
 
a) Descrição da Equipe: 

Jonatas Gadioli – Levantamento de Uso e Ocupação de Solo / Sistema Viário 
Felipe Campos Zaidan – Meio Ambiente 
Edibert Rosa Silva – Coordenação e levantamento viário 
 

b) Coordenador Geral da Equipe: 

Felipe Campos Zaidan 

c) Telefone e Endereço Eletrônico: 

(27) 9742-7462; jgambiental@yahoo.com.br 

 
d) Registro de todos os componentes da Equipe no Órgão 

Fiscalizador da Profissão: 
 

Felipe Campos Zaidan – Eng. Ambiental / CREA:027965D 

Edibert Rosa Silva – Engenheiro Civil / CREA: ES-009877/D 

Jonatas Gadioli – Consultor Ambiental/Projetista 

e) ART dos Componentes da Equipe: (Ver anexo 06) 
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2.0 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO (AID): 

 

Mapa da AID: 

Para viabilizar as análises de forma panorâmica, foi estipulada uma Área de Influência 
Direta com raio de 200 m tendo como centro o empreendimento, esta medida foi 
adotada seguindo o estipulado pelo Termo de Referência. 
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EMPREENDIMENTO 

DELIMITAÇÃO DA A.I.D 
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Os lotes que compõem a AID do empreendimento possuem sua origem no 
parcelamento do solo dos loteamentos do Bairro Amarelo e bairro Gilberto Machado. 

 
O mapeamento a seguir demonstra as principais atividades exercidas nas imediações 
do empreendimento com o uso e ocupação do entorno. 

O empreendimento será edificado na ZAD 01, índices permitidos mostrados abaixo: 

 

� Índices Urbanísticos adotados 

 

 

� Localização 

 

 

EMPREENDIMENTO 
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O empreendimento objeto deste estudo será implantado em Cachoeiro De Itapemirim, 
município pertencente ao estado Espírito Santo, localizado ao sul e a uma distância de 
aproximadamente 135 Km da capital. De acordo com os dados do IBGE (Censo 2010), 
sua população é de 189.889 habitantes, predominantemente urbana, ou seja, 91% da 
população vive em área urbana e possui uma densidade demográfica de 216,57 
hab./Km², sendo assim a quinta cidade mais populosa do Estado .O município 
destaca-se por possuir altos índices de urbanização e condições de vida com relação 
à média da metrópole e do estado. Possui Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 
de 0,770.5 Principal centro econômico do sul do Espírito Santo, Cachoeiro de 
Itapemirim é o segundo polo mais importante do estado, depois da conurbação de 
Vitória, a capital. Possui uma das maiores jazidas de mármore do Brasil e é um centro 
internacional de rochas ornamentais, sendo o responsável pelo abastecimento de 80% 
do mercado brasileiro de mármore. A cidade é berço de grandes empresas com 
destaque para a Viação Itapemirim e a Itabira, a maior Fábrica de Cimento do Grupo 
João Santos, segundo maior produtor de cimento do País. Cachoeiro de Itapemirim é 
hoje, sobretudo um centro de extrativismo e beneficiamento mineral (mármores, 
granitos e moagem de calcário). Na indústria sobressai a produção de cimento, 
calçados e laticínios, havendo também significativa pecuária e cafeicultura. Polo 
educacional do sul capixaba, o município conta com estabelecimentos de ensino 
superior. Hoje, o município de Cachoeiro de Itapemirim é o núcleo urbano mais 
importante do sul do Estado do Espírito Santo, beneficiado por boas rodovias 
permitindo a concentração e a distribuição de bens e serviços para municípios 
vizinhos. 

Cachoeiro de Itapemirim polariza econômica e politicamente um conjunto de 20 
municípios, que formam a região macro sul, onde residem 15,7% da população 
capixaba, ocupando 17,7% do território estadual. O terreno, onde será implantado o 
empreendimento objeto deste estudo, com área de 811,55 m², com perímetro de 
113,45 m, descrita em escritura, se localiza próximo do centro da cidade de Cachoeiro 
de Itapemirim, no bairro Amarelo, com frente para a Avenida Francisco Lacerda de 
Aguiar e olhando dela para o terreno, tem como confrontantes à esquerda, 
propriedade de Aloísio Antonio de Palma, à direita a Ru Justino Hemerly Elias, tendo 
aos fundos, condomínio do Edifício Toronto. Coordenadas: 20º51’24.40’’ S e 
41º07’15.12’’ O  

 

Altitude: 91m NM 

Zoneamento: ZAD 01 

Bacia hidrográfica: Bacia do rio Itapemirim 

Nível de incomodidade: Não incômodo 

Coeficiente de aproveitamento: 4,5% (sendo 3,84% o utilizado). 
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Perímetro Urbano 

A seguir é apresentado o mapeamento do perímetro urbano da sede do Distrito de Coutinho 

(Distrito que abriga o empreendimento a ser implantado). 
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Imagem do entorno imediato ao empreendimento
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Imagem do entorno imediato ao empreendimento 
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Principal potencial de impacto dentro da AID 

O entorno do empreendimento é composto por empreendimentos de características 
diferentes, sendo eles: 

� Residencial Multifamiliar 
� Comerciais 
� Instituição de ensino 
� Shopping 
� Logística e transportes 

Estes perfis citados nas alíneas acima possuem cada um sua subjetividade na atração 
de viagens, observando-se o Hotel Cachoeiro como o empreendimento que não 
confere a AID o maior potencial de atração, como viagens são diluídas em turnos e 
tempo de permanência variado, não haverá saturação. 

 

População e características 

 
De acordo com os dados do IBGE (Censo 2010), sua população é de 189.889 
habitantes, predominantemente urbana, ou seja, 91% da população vive em área 
urbana e possui uma densidade demográfica de 216,57 hab./Km², sendo assim a 
quinta cidade mais populosa do Estado. O município destaca-se por possuir altos 
índices de urbanização e condições de vida com relação à média da metrópole e do 
estado. Possui Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de 0,770. 
Principal centro econômico do sul do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim é o 
segundo polo mais importante do estado, depois da conurbação de Vitória, a capital. 
Possui uma das maiores jazidas de mármore do Brasil e é um centro internacional de 
rochas ornamentais, sendo o responsável pelo abastecimento de 80% do mercado 
brasileiro de mármore. A cidade é berço de grandes empresas com destaque para a 
Viação Itapemirim e a Itabira, a maior Fábrica de Cimento do Grupo João Santos, 
segundo maior produtor de cimento do País.Cachoeiro de Itapemirim é hoje, sobretudo 
um centro de extrativismo e 
Beneficiamento mineral (mármores, granitos e moagem de calcário). Na indústria 
sobressai a produção de cimento, calçados e laticínios, havendo também significativa 
pecuária e cafeicultura. Polo educacional do sul capixaba, o município conta com 
estabelecimentos de ensino superior. 
Hoje, o município de Cachoeiro de Itapemirim é o núcleo urbano mais importante do 
sul do Estado do Espírito Santo, beneficiado por boas rodovias permitindo a 
concentração e a distribuição de bens e serviços para municípios vizinhos. Cachoeiro 
de Itapemirim polariza econômica e politicamente um conjunto de 20 municípios, que 
formam a região macro sul, onde residem 15,7% da população capixaba, ocupando 
17,7% do território estadual. 
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Valorização Imobiliária 

O processo de transformação do município de Cachoeiro de Itapemirim agregou 
valores aos terrenos. Esta valorização foi causada pela expectativa criada no mercado 
imobiliário pela alteração de parâmetros urbanísticos e melhorias na infraestrutura 
local. 
A valorização imobiliária no caso apresentado está diretamente relacionada à 
ampliação da área construída, uma vez que o imóvel está subutilizado. O projeto 
alterará o interesse da aquisição de terrenos na região em que está inserido, não 
havendo nesse sentido, alterações significativas no valor da terra. 
A valorização dos terrenos impulsionará pequenas e médias empresas que se mantém 
em funcionamento na região, ou serviços não relacionados ao consumo da nova 
população que irá se instalar na área, sua transferência para outros pontos do 
município ou região para vender os terrenos a novos empreendimentos, hoje 
concentrados nos terrenos ociosos. 
 

Comunicação visual e passeio 

A comunicação visual prevista para o empreendimento pode ser dividida em duas 
etapas. A primeira consiste na identificação do empreendimento, durante a 
comercialização e obras e a segunda durante seu funcionamento. Durante a 
comercialização e execução das obras serão colocadas placas sinalizadoras 
identificando o empreendimento e as identificações legais de alvará e 
responsabilidade técnica e de segurança, o que representa uma interferência restrita 
na paisagem e de caráter temporário, visto que permanecerão exclusivamente no 
período de vendas e obra. Durante o funcionamento está prevista a identificação do 
edifício com letras tipo caixa ou similar, fixadas diretamente sobre a fachada frontal. 
Tal sinalização ocupará dimensões restritas e tem como finalidade a identificação do 
condomínio para visualização dos usuários. Haverá, ainda, placas sinalizadoras de 
entrada e saída de veículos. A sinalização de segurança possui tamanho reduzido e 
se destinam a chamar atenção dos pedestres para o cruzamento do passeio por 
veículos que acessam ou saem do imóvel. O passeio será remodelado em função da 
alteração do acesso de automóveis e respeitará o Código de Obras do Município e as 
normas de acessibilidade pertinentes. 

Vias de acesso 

Para execução das atividades de construção serão utilizados os acessos existentes. A 
acessibilidade ao local é fácil, por estar em área dotada de toda infraestrutura urbana 
e é realizada por vias asfaltadas. Quando os serviços para construção interferirem 
eventualmente no tráfego de pedestre ou veículos, haverá colocação de barreiras com 
sinalização de desvio, que serão removidos após término dos serviços. Serão 
instalados ainda protetores para os pedestres, como forma de prevenção de 
acidentes. O principal acesso é pela Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, importante 
via de acesso para os bairros Gilberto Machado, Paraíso e São Geraldo e para a 
mobilidade dos bairros. No entorno há diversas linhas de ônibus cujos itinerários ligam 
o centro da cidade aos bairros do Município A Viação Flecha Branca é a empresa 
responsável pelo sistema de ônibus que atende os bairros do município de Cachoeiro 
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de Itapemirim. Portanto, não haverá dificuldades para o fornecimento de 
serviços uma vez que o local esta inserido numa região de fácil ac
infraestrutura urbana. O transporte de operários para obra e demais funci
empreendimento, e do que se instalará no local, poderá ser realizado pelos
públicos regulares de ônibus.
alimentadoras do empreendimento.

 

Vias de acesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPREENDIMENTO

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)/RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (RIV) 

                       (27) 9742-7462  

Portanto, não haverá dificuldades para o fornecimento de 
vez que o local esta inserido numa região de fácil acesso e dotado de 

O transporte de operários para obra e demais funci
que se instalará no local, poderá ser realizado pelos

ônibus. A seguir será apresentada imagens das vias 
alimentadoras do empreendimento. 

EMPREENDIMENTO 

UNIMED

Rod. Gil Moreira 

EMPREENDIMENTO 

Aristides Campos 
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Portanto, não haverá dificuldades para o fornecimento de materiais e 
esso e dotado de 

O transporte de operários para obra e demais funcionários do 
que se instalará no local, poderá ser realizado pelos serviços 

A seguir será apresentada imagens das vias 

UNIMED 
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Adensamento populacional

Este capítulo mensura e caracteriza a futura população moradora e
servir de parâmetro para a avaliação dos possíveis impactos no ambiente urbano em 
função do adensamento populacional, sobretudo os relativos aos equipamentos 
comunitários e infraestrutura.
De acordo com o Censo de 2010 do IBGE, em Cachoeiro de Itape
recenseados 189.878 habitantes, 58.399 domicílios, entre particulares ocupados e 
coletivos, o que representa uma média de 3,04 habitantes por domicílio.

Consideramos para efeito da estimativa de adens
município, de 3,19 hab./dom. para o empreendimento.
Sendo assim, a construção do empreendimen
rotativa, por tratar-se de serviço de hotelaria. 
populacional indireto, através da utilização de 
serviços necessários ao exercíc
Para a estimativa de funcionários, foi considera
serviços de outros hotéis na cidade, sendo que ser
distribuídos nas seguintes funções: 06 recepcionist
lavanderia, 02 telefonistas e 04 manobristas.
 

Considerando tratar-se de serviços de hotelaria, visando atender a demanda 
doTurismo de Negócios, pode
adensamento populacional significativo, haja vi
para o empreendimento. 
Visando subsidiar o dimensionamento dos imp
serviços públicos, tendo em vis
caracterização da população futur
será, na sua maioria, pessoas qu
permanecendo por muitos dias.
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Adensamento populacional 

Este capítulo mensura e caracteriza a futura população moradora e/ou
servir de parâmetro para a avaliação dos possíveis impactos no ambiente urbano em 
função do adensamento populacional, sobretudo os relativos aos equipamentos 
comunitários e infraestrutura. 
De acordo com o Censo de 2010 do IBGE, em Cachoeiro de Itape
recenseados 189.878 habitantes, 58.399 domicílios, entre particulares ocupados e 
coletivos, o que representa uma média de 3,04 habitantes por domicílio.

Consideramos para efeito da estimativa de adensamento populacional, a média do 
município, de 3,19 hab./dom. para o empreendimento. 
Sendo assim, a construção do empreendimento, proporcionará uma população 

se de serviço de hotelaria. Há uma previsão de adensamento 
ireto, através da utilização de funcionários do empreendimento para 

serviços necessários ao exercício da atividade a ser implantada. 
Para a estimativa de funcionários, foi considerada a média de utilização destes 
serviços de outros hotéis na cidade, sendo que seriam necessários 29 funcionár
distribuídos nas seguintes funções: 06 recepcionistas, 09 camareiras, 05 copeiras, 
lavanderia, 02 telefonistas e 04 manobristas. 

se de serviços de hotelaria, visando atender a demanda 
doTurismo de Negócios, pode-se concluir que o empreendimento não irá promover um 
adensamento populacional significativo, haja vista a rotatividade da população 

Visando subsidiar o dimensionamento dos impactos na rede de equipamentos e 
serviços públicos, tendo em vista que a demanda diária de permanência, 
caracterização da população futura do empreendimento, a saber, a utilização do hotel 
será, na sua maioria, pessoas que virão á cidade para tratar de 
permanecendo por muitos dias. 
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/ouusuária, para 
servir de parâmetro para a avaliação dos possíveis impactos no ambiente urbano em 
função do adensamento populacional, sobretudo os relativos aos equipamentos 

De acordo com o Censo de 2010 do IBGE, em Cachoeiro de Itapemirim, foram 
recenseados 189.878 habitantes, 58.399 domicílios, entre particulares ocupados e 
coletivos, o que representa uma média de 3,04 habitantes por domicílio. 

 

amento populacional, a média do 

to, proporcionará uma população 
Há uma previsão de adensamento 

cionários do empreendimento para 

da a média de utilização destes 
iam necessários 29 funcionários 

as, 09 camareiras, 05 copeiras, 03 

 

se de serviços de hotelaria, visando atender a demanda 
reendimento não irá promover um 

sta a rotatividade da população prevista 

actos na rede de equipamentos e 
demanda diária de permanência, detalhamos a 

utilização do hotel 
e virão á cidade para tratar de negócios, não 
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O empreendimento é destinado a 100% de população flutuante, sendo que esta 
característica não causará impactos relevantes no seu entorno. 
 

Demanda a ser gerada 

Foram realizados levantamentos dos fluxos de veículos entrando e saindo dos           
estacionamentos e do meio-fio de embarque/desembarque. A partir destes dados 
elaboraram-se taxas de viagens e modelos de geração de viagens, através de 
regressão linear, relacionando o fluxo entrando e saindo dos acessos com variáveis 
conhecidas dos hotéis, como o número de quartos, o número de empregados, o 
número de vagas de estacionamento e a área total construída. Como resultados 
complementares obtiveram-se também as Percentagens de Pico Horário nos 
estacionamentos, e o tempo de permanência dos veículos no meio-fio, parâmetros 
úteis no dimensionamento destas facilidades de transportes. Em pesquisa com 
pedestres locais, foi possível observar que apenas 12% circulavam na AID com 
veículos. 

Resultados Obtidos � Geração de viagens: 

O presente relatório lançou mão da principal referência bibliográfica sobre modelos de 
geração de viagens para hotéis. Baseando-se em índices de geração de viagens 
desenvolvido por Goldne e Inocêncio (Taxa de viagens para hoteis-2007) e suas 
respectivas variáveis (número de quartos ocupados, número de quartos total e número 
de empregados), lançando mão do número de quartos para calibrar a pesquisa, Para 
chegar ao valor final de viagens geradas, foram apresentadas as taxas de geração de 
viagens conforme o padrão desenvolvido parahotéis, por Goldner e Inocêncio (2007). 

Na tabela abaixo se observa os volumes de veículos entrando, saindo e total (índices 
levantados em hotel de porte e perfil semelhante – Hotel Bristol(Praia do Canto-
Vitória/ES) por dia bem como as taxas calculadas, respectivamente, em função do 
número de quartos. 
Com as informações das placas dos veículos que entram e saem do estacionamento 
e, também, com as placas dos veículos que utilizam a vaga de 
embarque/desembarque realizou-se uma depuração dos dados, calculando-se o 
volume de tráfego entrando e saindo nos acessos dos hotéis, respeitando o lay-outda 
entrada. Obteve-se assim o volume de veículos entrando e saindo dos hotéis nos seus 
acessos principais. Adicionaram-se então a informação coletada junto à administração 
dos hotéis, que é: o número de quartos e dividindo-se o volume de veículos entrando, 
saindo e total do hotel pelas respectivas variáveis mencionadas, obteve-se a taxa de 
viagens para este hotel, apresentadas a seguir. 
 
Empreendimento Semelhante: 
 

Hotel Entrando Saindo Total (x1) nº Quartos 

Bristol Praia do 
Canto 

42/dia 52/dia 94/dia 140 
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Da tabulação dos dados sobre a área de embarque/desembarque obteve-se o tempo 
de permanência dos diferentes tipos de veículos. Os valores são apresentados a 
seguir. 

�  
Hotel Carro Moto Táxi Van Média 

Íbis Praia do 
Canto 

07 min. - 06 min. 09 min. 07 min. 

 
Lançando mão do modelo de regressão linear proposto por Goldner et alpara calculo 
de geração de viagens para hotéis é possível estimar o número de viagens geradas 
pelo empreendimento em análise, e são eles: 
 

� Viagens Atraídas � 93/dia 
� Viagens Produzidas � 97/dia 
� Viagens Geradas �190/dia 

 

3.0 – CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: 
 
a) Fases de Planejamento, Implantação, Operação: 

A etapa inicial do processo compreende as atividades de planejamento do 

empreendimento em que são realizados os estudos de viabilidade técnica, 

mercadológica e ambiental, culminando com as definições do projeto urbanístico 

conceitual e o processo de licenciamento ambiental junto ao Município de Cachoeiro 

de Itapemirim.  

A etapa seguinte compreende as atividades de implantação do projeto do Hotel e a 

infraestrutura correspondente, abrangendo a implantação do projeto geométrico e de 

acessos, do sistema de abastecimento de água, de coleta de esgoto doméstico, de 

rede de iluminação pública e de rede de drenagem, preparando a área para receber a 

ocupação prevista. 

A última etapa compreende as atividades de operação do empreendimento, sendo 

subdividida em duas sub-etapas: execução e ocupação O processo de inicia-se com 

a definição formal do projeto, segue com a legalização da obra junto à Associação de 

Moradores e aos órgãos municipais e termina com a construção propriamente dita. 

É importante registrar que neste documento, serão apresentados os impactos 

potenciais durante a fase de implantação do empreendimento em análise, constituída 

pela implantação da infraestrutura básica do hotel, e estimados os impactos 

potenciais durante a fase de ocupação do loteamento, constituída pela fase de 

implantação e operação da edificação. 
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b) Etapas de Expansão: 

Não estão previstas etapas de expansão do empreendimento. Porém o entorno ainda 

apresentam áreas livres, a não ocupação atual dessas áreas, somado às condições 

ambientais e de infraestrutura básica disponível, oferecem aos investidores públicos e 

privados essa possibilidade de ocupação futura. 

c) Tecnologia de Construção: 

Ver letra “l” do item 1.4. 

 

d) Gestão do Empreendimento: 

Um Condo-Hotel é aprovado pelos órgãos públicos como um Hotel, mas é 
estruturado legalmente sob a forma de condomínio, sendo que seus quartos são 
“unidades autônomas” vendidas de forma individual a diferentes compradores. Todos 
são, obrigatoriamente, incluídos no pool de locação, que é administrado de maneira 
integral por uma empresa hoteleira. 
 

e) Mobilização de Mão de Obra nas diversas Etapas de Implantação 
do Empreendimento: 

O empreendimento em análise, conforme já descrito anteriormente, constitui-se em um 

HOTEL e para a implantação da infraestrutura necessária à sua ocupação foram 

desenvolvidos projetos complementares ao projeto arquitetônico ( Corpo de 

Bombeiros, Projeto elétrico e hidráulico) .Os recursos de mão de obra necessários à 

implantação do empreendimento deverão ser atendidos com a contratação de mão de 

obra local.  

Assim, sempre que disponível e de acordo com as etapas de obra, a mão de obra 

gerencial, técnica e operacional, representada por engenheiro, encarregados, 

técnicos, almoxarife, apontador, auxiliar administrativo, armadores, carpinteiros, 

pedreiros, encanadores, eletricistas e vigias, entre outros profissionais, será 

contratada no Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES. 
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f) Logística de Transporte e abastecimento nas diversas etapas de 
implantação do empreendimento: 

A implantação da infra-estrutura de um edifício hoteleiro aplica uma diversidade de 

materiais. Os insumos de produção para esse tipo de empreendimento resumem-se 

basicamente em revestimentos, acabamentos, areia, brita, ferragens além das 

máquinas e equipamentos e seus respectivos operadores. Uma pequena quantidade 

de agregados e aglomerantes para confecção de argamassas de cimento se faz 

necessária para implantação dos elementos de concreto componentes dos projetos. 

Assim, o planejamento da logística de abastecimento dos insumos de produção do 

processo construtivo da infra-estrutura torna-se, neste caso, prescindível. Além disso, 

o prazo de execução da obra em 28 meses não sendo muito elástico, minimizando 

sobremaneira os impactos potenciais sobre o sistema viário e de transportes na AID 

do empreendimento uma vez que serão executados fora de horário de pico e em dias 

de menor fluxo. 

 

g) Logística de Transporte e abastecimento na fase de funcionamento 
do empreendimento: 

Como já discutido, este empreendimento comporta-se como um Polo Gerador de 
Viagens de baixo impacto, as viagens motivadas por necessidade de hospedagem 
serão 100% acomodadas pelas vagas dispostas no interior do empreendimento, 
viagens motivadas pela atividade comercial a ser alocada no térreo serão 
comportadas pelas vagas disponíveis para esta atividade. Atividades de suprimentos 
(carga e descarga) serão desenvolvidas no pavimento pilotis em veículos utilitários. 
 

h) Logística de Funcionamento do Empreendimento: 

Este perfil de empreendimento prestará serviço 24 horas ininterruptas de Segunda-
Feira a Segunda-Feira, visando atender a demanda Municipal. 
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4.0 – ESTUDO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO: 
 

4.1 – Do Uso e Ocupação do Solo 
 

O empreendimento está inserido na ZAD 01. 

O perímetro atual do município de Cachoeiro de Itapemirim possui uma porção 
totalmente urbanizada, tendo como principais vizinhos os municípios de Muqui, Atílio 
Vivácqua, Castelo, Vargem Alta, e uma segunda porção com restrições ambientais 
severas impostas pela legislação de proteção aos mananciais entre outras. O 
empreendimento analisado encontra-se na porção de caráter urbano inserida no bairro 
Amarelo, num raio de aproximadamente 1220 metros do centro da cidade, a saber, a 
Pça. Jerônimo Monteiro, onde se encontra o Palácio Bernardino Monteiro, sede do 
governo Municipal. O Plano Diretor Municipal, aprovado pela Lei nº 5890/06, segue os 
preceitos da Constituição Federal, do Estatuto da Cidade e da Lei Orgânica do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim. 

O Plano Diretor que abrange a totalidade do território é o instrumento básico dapolítica 
de desenvolvimento urbano do Município e desta forma integra o processo de 
planejamento municipal. O Plano Diretor, em seu artigo 240, estabeleceu as seguintes 
zonas de uso: 
 
I - Zona Residencial (ZR); 

II - Zona de Atividade Dinâmicas (ZAD); 

III - Zona Industrial (ZI); 

IV - Zona Aeroportuária (ZA); 

V - Zona de Ocupação Limitada (ZOL); 

VI - Zona de Ocupação Restrita (ZOR); 

VII - Zona Estritamente Residencial (ZER); e 

VII - Zona Especial de Interesse Social (ZEIS). 

 
Para esta avaliação interessa apenas a divisão da Zona de Atividade Dinâmica (ZAD 
01), onde o empreendimento analisado encontra-se inserido, sendo esta Zona dotada 
de equipamentos públicos e incidência de edificações diversas. 
De acordo com a LEI 5.890/2006 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL - CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM - ES ,é parte integrante do processo de planejamento municipal, 
devendo o Plano Plurianual, as diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual 
incorporarem as diretrizes e as prioridades nele contidas. 
Além do Plano Diretor, o processo de planejamento municipal compreende, nos 
termos do artigo 4º da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da 
Cidade. 
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Ocupação no entorno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Institucional       

                                                            Residencial 

                                                                Comercial 

                                                                        Vazio 

                                                                              Misto 
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� Empreendimentos de porte/atividade relevante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Rede Gazeta 

2) Posto de combustível/Conveniência 

3) Itapuã 

4) D&D 

5) Escola São Camilo 

6) Shopping 

7) Ed. Comercial ( lojas comerciais no térreo) 

8) Transportadora Colatinense 

1 

2 
3 

4 

5 

6 7 

8 
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a) Da qualidade das vias de circulação de pedestres: (Ver anexo 7) 
 

Acesso de pedestres  

É importante “azeitar” que, os acessos para pessoas com deficiências físicas, 
mobilidade reduzida e idosos, foram adequados tanto nas áreas internas quanto nas 
áreas externas com os dispositivos legais de proteção aos pedestres, segue uma 
ilustração: 

 

 

Projeto de acessibilidade 

Consta do Projeto Arquitetônico o Projeto das Calçadas do Entorno do 
empreendimento contemplando rampas de acesso a pessoas portadoras de 
mobilidade reduzida atendendo a ABNT/NBR 9050/94. 
O projeto arquitetônico do empreendimento encontra-se em análise na Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, sendo apresentada uma cópia da planta de 
situação contendo os acessos, área de controle de entrada do empreendimento para 
facilitar a compreensão deste estudo. 

Acesso de veículos de passeio 

Neste tópico será explanado sobre a forma de acesso, a figura abaixo orienta quanto a 
logística de embarque/desembarque, Check-in/Check-oute acesso as vagas de 
estacionamento. 

Salientando mais sobre esta logística, é possível verificar no projeto arquitetônico a 
disponibilização de um “Port-Cochere”- Área destinadaa embarque e desembarque de 
pessoas seja por Vans, taxis ou carona, comportando assim 03 veículos de passeio 
simultaneamente com circulação independentes na entrada principal do hotel. Já para 
carga e descarga este acesso se dará pera via secundária (Rua Justino Hemerly)  

assim como os veículos de passeio. Todo este layout esta visivelmente disposta 
abaixo: 
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Embarque/ Desembarque: 
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Entrada/ Saída de Veículos: 

 

 

É notória a dissolução das vagas de estacionamento no decorrer dos pavimentos, e 
aqui será pontuada a relação PAVIMENTO X NÚMERO DE VAGAS. 

o PAVIMENTO TÉRREO – 03 vagas de embarque e desembarque de veículos 
de passeio, 03 vagas para veículos que acessam a loja ,01 vaga de ônibus e 
19 vagas de motocicletas; 

o PAVIMENTO G1– 17 vagas livres de veículos de passeio e 2 de motocicletas; 
o PAVIMENTO G2 – 20 vagas livres de veículos de passeio e 03 de 

motocicletas; 
o PAVIMENTO G3 – 17 vagas livres de veículos de passeio; 

 
4.2 – Da vivência e apropriações nos espaços: 

 
a) Avaliar a circulação de Pedestres: (Ver anexo 7) 
b) Pontos de concentrações de Pedestres 

Conforme mencionado no item anterior, a circulação de pedestres na AID encontra-se 

concentrada na faixa de pedestres alocada em frente a D&D e dispersa dentro do 

bairro. 
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5.0 – DA INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE NA AID DO EMPREENDIMENTO: 
 

5.1 – Sistema Viário e de transporte na área de influência direta do 
empreendimento: 
a) Caracterização Física e Operacional da Vias: 

 
� Garagens / Embarque e desembarque 
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Equipamentos 
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b) Análise da Capacidade viária e determinação do nível de 
serviço atual
 

Descrição da Classificação dos Níveis de Serviço:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição das informações necessárias para o cálculo da capacidade e do nível de serviço da via
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Descrição da Classificação dos Níveis de Serviço: 

Descrição das informações necessárias para o cálculo da capacidade e do nível de serviço da via
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Análise da Capacidade viária e determinação do nível de 

Descrição das informações necessárias para o cálculo da capacidade e do nível de serviço da via 
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Descrição das informações necessárias para o cálculo da capacidade e do nível 
de serviço da via 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avaliação dos resultados

De posse dos resultados da pesquisa e dos cálculos do nível de serviço dos 
cruzamentos pesquisados, avaliaram
da região e da fluidez do tráfego local e de passagem para os bairros lindeiros ao 
empreendimento. A tabela a seguir apresenta o resumo dos Níveis de Serviço Atual, 
por período pesquisado, para cada um dos
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Descrição das informações necessárias para o cálculo da capacidade e do nível 

Avaliação dos resultados 

De posse dos resultados da pesquisa e dos cálculos do nível de serviço dos 
cruzamentos pesquisados, avaliaram-se as condições de circulação do sistema viário 
da região e da fluidez do tráfego local e de passagem para os bairros lindeiros ao 

A tabela a seguir apresenta o resumo dos Níveis de Serviço Atual, 
por período pesquisado, para cada um dos cruzamentos estudados. 
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Descrição das informações necessárias para o cálculo da capacidade e do nível 

De posse dos resultados da pesquisa e dos cálculos do nível de serviço dos 
se as condições de circulação do sistema viário 

da região e da fluidez do tráfego local e de passagem para os bairros lindeiros ao 
A tabela a seguir apresenta o resumo dos Níveis de Serviço Atual, 
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Devido aurbanicidade da região, bem como as já aplicadas melhorias nessas vias, se 
observa apenas o movimento G com restrição na liberdade de velocidade, ainda assim 
o fluxo permanece estável. Não verificando assim interseções que apresentem 
movimentos em situações 
aproximações, não se verificou 
pedestres e trânsito de caminhões de forma inc
histórico atual, não se observou
ciclos semafóricos. 
 

c) Determinação do tráfego gerado segundo a distribuição 
modal, e definição do nível de serviço futuro:

Por tratar-se de um Hotel, onde a atividade principal consiste na atividade de 
hospedagem voltada a turismo de negócios, onde a rotatividade de veículos é menos 
significativa, as viagens geradas pelo empreendimento para veículos de passeio serão 
as referentes à própria população fixa
definição das demandas futuras, no que tange à circulação de veículos, é necessário 
prever como os usuários utilizarão o sistema viário para se deslocar em relação ao 
empreendimento. Para tanto deverão ser estabelecidas as 
ao empreendimento, prevendo o carregamento no sistema viário e nos cruzamentos 
diretamente envolvidos, distribuindo

CRUZAMENTO 
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da região, bem como as já aplicadas melhorias nessas vias, se 
observa apenas o movimento G com restrição na liberdade de velocidade, ainda assim 
o fluxo permanece estável. Não verificando assim interseções que apresentem 

 criticas, no limiar de sua capacidade, já ocorrendo filas nas 
, não se verificou trechos estreitos, sem calçamento para circulação de 

pedestres e trânsito de caminhões de forma incorreta e irresponsável, devido a este 
histórico atual, não se observou interrupção da circulação dos veículos nos

Determinação do tráfego gerado segundo a distribuição 
modal, e definição do nível de serviço futuro: 

se de um Hotel, onde a atividade principal consiste na atividade de 
em voltada a turismo de negócios, onde a rotatividade de veículos é menos 

significativa, as viagens geradas pelo empreendimento para veículos de passeio serão 
as referentes à própria população fixa acrescida das viagens atraídas e geradas. Para 

as demandas futuras, no que tange à circulação de veículos, é necessário 
prever como os usuários utilizarão o sistema viário para se deslocar em relação ao 
empreendimento. Para tanto deverão ser estabelecidas as rotas de acesso e saídas 

prevendo o carregamento no sistema viário e nos cruzamentos 
diretamente envolvidos, distribuindo-os de acordo com os motivos do deslocamento.

SITUAÇÃO ATUAL 

A 0,56 
B 0,51 
C 0 
D 0,13 
E 0,03 
F 0,009 
G 0,76 
H 0,004 
I 0,3 
J 0,1 
K 0,5 
L 0 
M 0,05 
N 0,01 
O 0,004 
P 0,51 
Q 0,69 
R 0,45 
S 0,48 
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da região, bem como as já aplicadas melhorias nessas vias, se 
observa apenas o movimento G com restrição na liberdade de velocidade, ainda assim 
o fluxo permanece estável. Não verificando assim interseções que apresentem 

no limiar de sua capacidade, já ocorrendo filas nas 
trechos estreitos, sem calçamento para circulação de 

orreta e irresponsável, devido a este 
o da circulação dos veículos nos vários 

Determinação do tráfego gerado segundo a distribuição 
 

se de um Hotel, onde a atividade principal consiste na atividade de 
em voltada a turismo de negócios, onde a rotatividade de veículos é menos 

significativa, as viagens geradas pelo empreendimento para veículos de passeio serão 
acrescida das viagens atraídas e geradas. Para 

as demandas futuras, no que tange à circulação de veículos, é necessário 
prever como os usuários utilizarão o sistema viário para se deslocar em relação ao 

rotas de acesso e saídas 
prevendo o carregamento no sistema viário e nos cruzamentos 

os de acordo com os motivos do deslocamento. 

NÍVEL 

 A 
 A+ 

A+ 

 A+ 

 A+ 

 A+ 
 C 
 A+ 

A+ 

A+ 

A+ 

A+ 

 A+ 

 A+ 

 A+ 

 A+ 

 A 

 A+ 

 A+ 
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Para funcionários e visitantes, a demanda na hora pico do sistema foi estabelecida em 
função das entradas/saídas dos turnos, distribuindo-os entre os movimentos utilizados 
nas rotas já estabelecidas de acesso e saída. 
Será adotada a mesma demanda tanto para atração como produção de viagens, 
carregando o sistema no período de 24 horas que foi de 318veículos (atração + 
produção),neste valor estão inclusas as entradas e saídas de hospedes para fins 
diversos fora do hotel.Além do aumento do tráfego em função da implantação do 
empreendimento, se faz necessário prever um volume de tráfego adicional em função 
do crescimento natural da cidade e do seu entorno. 
. 
Alocação do trafego futuro 

O nível de serviço futuro nas aproximações do sistema viário da AID é um indicador 
determinante da avaliação do efeito da intensificação do uso e ocupação do solo sobre 
a circulação nas imediações do local do empreendimento. Devido às características de 
circulação local e a boa resolutividade de tráfego encontrado na AID, nãofoi 
constatada assim a necessidade de intervenções nas interseções, pois todas elas já 
se encontram sinalizadas e pavimentadas. 

 

Principais rotas de acesso:                                                      
 
 

 
                                                             Rotas: 
Rota 1R                                                          Rota 1 
                                                                        Rota 2 
                    Rota 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principais rotas de saída:                                                   
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Principais Rotas de Saída: 
 

 
                                                             Rotas: 
Rota 1                                                             Rota 1 
                                                                        Rota 2 
                    Rota 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em cada rota, estabeleceram-se os cruzamentos participantes bem como seus 
respectivos movimentos. São eles: 
 
Acesso: 
 

 
 
Saída: 
 

 
Com a distribuição do volume de tráfego gerado (agregação dos volumes atraídos e 
produzidos) na rede viária, para cada rota estabelecida para o empreendimento, foi 
possível obter a matriz de geração de viagens global na hora-pico do período de maior 
movimento – período da tarde. Determinou-se o volume de tráfego futuro a ser 
incrementado a cada movimento de todos os cruzamentos pesquisados e analisados e 
que serão influenciados diretamente pela implantação do empreendimento. 
 

Rota Movimento 
1 P 
2 R 
3 M 

Rota Movimento 
1 O 
2 S 
3 C 
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A seguir, apresentam-se as matrizes de atração, produção e geração de viagens 
global. 
 

Matriz de Atração de Viagens 

Movimento/Cruzamento 
 

 
Matriz de produção de Viagens 

Movimento/Cruzamento 

 

 
Matriz de geração de Viagens 

Movimento/Cruzamento 

 

 

Avaliação dos resultados

De posse da matriz geraçã
movimento e cruzamento específico, para a determinação do volume de tráfego futuro, 
determinando o novo horário de pico e 
esperado. 
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se as matrizes de atração, produção e geração de viagens 

Matriz de Atração de Viagens - Horário de Pico da tarde
 

 C M O 
- 3,10 - 

Matriz de produção de Viagens - Horário de Pico da tarde
 

 C M O 

0 - 3 
 

Matriz de geração de Viagens - Horário de Pico da tarde
 

 C M O P 

0 3,10 3 83,7

 

Avaliação dos resultados 

De posse da matriz geração de viagens, procedeu-se sua distribuição em cada 
movimento e cruzamento específico, para a determinação do volume de tráfego futuro, 
determinando o novo horário de pico e consequentemente a o nível de serviço 

SITUAÇÃO futura 

A 0,56 
B 0,51 
C 0 
D 0,13 
E 0,03 
F 0,009 
G 0,76 
H 0,004 
I 0,3 
J 0,1 
K 0,5 
L 0 
M 0,05 
N 0,01 
O 0,004 
P 0,58 
Q 0,71 
R 0,45 
S 0,65 
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se as matrizes de atração, produção e geração de viagens 

Horário de Pico da tarde 

 P R S 
 83,7 67,7 - 

Horário de Pico da tarde 

P R S 

- - 160 

Horário de Pico da tarde 

 R S 

83,7 67,7 160 

se sua distribuição em cada 
movimento e cruzamento específico, para a determinação do volume de tráfego futuro, 

a o nível de serviço 

NÍVEL 

 A 
 A+ 

A+ 

 A+ 

 A+ 

 A+ 
 C 
 A+ 

A+ 

A+ 

A+ 

A+ 

 A+ 

 A+ 

 A+ 

 A 

 A - 
 A+ 

 A- 
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Através deste panorama final, foi possível ratificar que o empreendimento, embora 
seja polo de atração/geração de viagens, estas se comportam de forma dissolutas, 
sendo plenamente comportadas pelos aparatos fornecidos pela própria arquitetura do 
empreendimento, não trazendo assim sobrecargas que a malha viária local não possa 
comportar. 

d) Dimensionamento e localização de áreas de 
estacionamento: 

 

Demanda de vagas 

Para este tipo de empreendimento o polimento na determinação de vagas de 
estacionamento é indispensável, tendo-se a consciência que o empreendimento não 
poderá contar com a disponibilidade de vagas externas. 

Neste tópico a seguir, será exposta a relação de ofertas de vagas indicadas pelo 
Estudo de Impacto de Vizinhança x ofertas de vagas fornecidas pelo projeto 
arquitetônico: 

Veículo EIV Projeto Arquitetônico 
Motocicletas 18 24 

Bicicletas 00 00 
UCP 47 60 

Utilitários (Carga/Descarga) 01 01 
Ônibus 01 01 

 

Fazendo um breve resumo, é possível observar que, em relação ao sugerido pelo 
PDM, o empreendimento possui uma folga de 10 vagas de garagem e com relação ao 
estabelecido pelo EIV. 

Demanda de táxis 

O empreendimento se comporta como um importante solicitador deste modal 
transporte foram encontradas ofertas para este serviço no entorno do 
empreendimento, junto ao Shopping. 
 

e) Determinação das áreas de carga e descarga de 
mercadorias: 

Para atividades hoteleiras é imprescindível a disponibilidade de vaga de carga e 
descarga que alimentará as atividades internas, vale ressaltar que estas atividades de 
carregamento são feitas em horários de baixo fluxo e em dias agendados. Esta vaga 
esta disponível no Pavimento Pilotis, comportando assim veículos utilitários de 
carregamentos leves. (Ver anexo 10) 
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f) Identificação da área de acumulação para os veículos que 
acessam o empreendimento: Ver página 31 

 
5.2 – Infra-Estrutura básica na região da AID: (Ver anexo 8) 

 

Serão especificados os consumos de água, energia, telefone, e gás e a geração de 
esgoto, águas pluviais e resíduos sólidos pelo empreendimento, assim como 
dimensionados os respectivos impactos nas redes. 

O Consumo de água, Lançamento de esgoto e Drenagem de águas pluviais deverão 
ser feitas solicitações de diretrizes à FOZ DO BRASIL. Conforme informações obtidas 
junto à FOZ DO BRASIL, o sistema público de abastecimento de água e coleta de 
esgoto existente no entorno do empreendimento têm capacidade suficiente para 
atendimento para demanda necessária por parte do empreendimento. 

 

Estimativa de consumo de água e lançamento de esgoto 

O abastecimento de água potável se dará pela concessionária FOZ DO BRASIL de 
acordo com as diretrizes indicadas pela SEMMA. 

O esgoto doméstico gerado pelo condomínio será encaminhado para rede pública de 
coleta e afastamento, gerenciado pela FOZ DO BRASIL e posteriormente 
encaminhada para tratamento na Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, operada 
pela referida concessionária. 

Instalação de rede de água 

O sistema de águas será executado de acordo com as normas técnicas pertinentes 
além das diretrizes indicadas pela FOZ DO BRASIL. A execução da ligação de água, o 
dimensionamento definitivo e instalação do hidrômetro de entrada compatível serão 
através de solicitação específica junto ao FOZ DO BRASIL. 

Instalação de rede drenagem de águas pluviais 

O sistema de drenagem de águas pluviais será executado de acordo com as normas 
técnicas pertinentes além das diretrizes indicadas pela SEMO (Secretaria Municipal de 
Obras). 

Demanda por energia elétrica 

O fornecimento de energia elétrica é viabilizado junto a EDP ESCELSA, por ligação 
exclusiva ao imóvel. 

consumo mensal de aproximadamente de 10000 kWh 
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Telefonia 
 
Em função da diversidade dos tipos de telefonia fixa 
credenciadas, avalia-se que o mercado, que trabalha com demanda efetiva, tenha 

condições de atender a demanda gerada pelo
 

 

6.0 – ENGENHARIA DE TRÁFEGO:

O presente EIV, estabeleceu como ponto de análise, o 
dentro da AID, neste ponto deve ser efetuado
capacidade viária e níveis de serviço atuais e suas respectivas projeções futuras. 
 

� Rotatória ( Av. Dr. Aristides Campos x Av. Francisco Lacerd

 

 

 

 

 

 

 

 

A interseção pesquisada esta conectandoas 
empreendimento e também nas vias de maior circ
tráfego direcional e seletiva foram efetuadas conforme especificado 
dias típicos de terça-feira à quinta
14h00; de 16:30h às 19:30h, a intervalos de 15 minutos. As pesquisas foram 
efetuadas em dia útil típico
período pico- período da tarde
A seguir, apresentamos os movimentos básicos do cruzamento pesquisado
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Em função da diversidade dos tipos de telefonia fixa e do número de concessionárias 
se que o mercado, que trabalha com demanda efetiva, tenha 

condições de atender a demanda gerada pelo empreendimento. 

ENGENHARIA DE TRÁFEGO: 

O presente EIV, estabeleceu como ponto de análise, o principal gargalo de tráfego 
dentro da AID, neste ponto deve ser efetuado contagens de tráfego e avaliação da 
capacidade viária e níveis de serviço atuais e suas respectivas projeções futuras. 

Rotatória ( Av. Dr. Aristides Campos x Av. Francisco Lacerd

A interseção pesquisada esta conectandoas principais vias de acesso ao 
empreendimento e também nas vias de maior circulação da região. As contagens de 
tráfego direcional e seletiva foram efetuadas conforme especificado 

feira à quinta-feira no horário de 6h30 as 10h30; de 11h00 as 
14h00; de 16:30h às 19:30h, a intervalos de 15 minutos. As pesquisas foram 
efetuadas em dia útil típico, e todas as volumetrias viárias foram trabalhadas sobre o 

período da tarde. 
s os movimentos básicos do cruzamento pesquisado

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)/RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (RIV) – 

Página 43 

e do número de concessionárias 
se que o mercado, que trabalha com demanda efetiva, tenha 

principal gargalo de tráfego 
contagens de tráfego e avaliação da 

capacidade viária e níveis de serviço atuais e suas respectivas projeções futuras.  

Rotatória ( Av. Dr. Aristides Campos x Av. Francisco Lacerda) 

principais vias de acesso ao 
As contagens de 

tráfego direcional e seletiva foram efetuadas conforme especificado A a seguir: em 
feira no horário de 6h30 as 10h30; de 11h00 as 

14h00; de 16:30h às 19:30h, a intervalos de 15 minutos. As pesquisas foram 
, e todas as volumetrias viárias foram trabalhadas sobre o 

s os movimentos básicos do cruzamento pesquisado: 
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Croqui de movimentação
 

� Rotatória ( Av. Dr. Aristides Campos x Av. Francisco Lacerda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAGEM VOLUMETRICA, DIRECIONAL E SELETIVA.

Níveis atuais 

A capacidade de uma via pode ser definida como sendo o volume de tráfego máximo 
que pode percorrê-la numa determinada unidade de 
Para vias e cruzamentos de fluxo contínuo a capacidade é dada em veículos por hora 
e para vias e cruzamento de fluxo descontínuo por semáforo, é dado em veículos por 
hora no tempo de verde efetivo, ou seja, a capacidade da via descontínua por 
semáforo é determinada pelo tempo de verde efetivo oferecido pelo semáforo.
No caso de fluxo contínuo, as condições que normalmente interferem no valor da 
capacidade são o alinhamento, a declividade, a velocidade, a densidade do tráfego, o 
tipo de veículo dentre outros.

A 
S 
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Croqui de movimentação 

Rotatória ( Av. Dr. Aristides Campos x Av. Francisco Lacerda)

CONTAGEM VOLUMETRICA, DIRECIONAL E SELETIVA. 

A capacidade de uma via pode ser definida como sendo o volume de tráfego máximo 
la numa determinada unidade de tempo. 

Para vias e cruzamentos de fluxo contínuo a capacidade é dada em veículos por hora 
e para vias e cruzamento de fluxo descontínuo por semáforo, é dado em veículos por 
hora no tempo de verde efetivo, ou seja, a capacidade da via descontínua por 

ro é determinada pelo tempo de verde efetivo oferecido pelo semáforo.
No caso de fluxo contínuo, as condições que normalmente interferem no valor da 
capacidade são o alinhamento, a declividade, a velocidade, a densidade do tráfego, o 

outros. 

C 
B 

D 

Q 

H 

E 

G 
F 

K 

ML 

J I 

 

R 

O
N 
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Rotatória ( Av. Dr. Aristides Campos x Av. Francisco Lacerda) 

A capacidade de uma via pode ser definida como sendo o volume de tráfego máximo 

Para vias e cruzamentos de fluxo contínuo a capacidade é dada em veículos por hora 
e para vias e cruzamento de fluxo descontínuo por semáforo, é dado em veículos por 
hora no tempo de verde efetivo, ou seja, a capacidade da via descontínua por 

ro é determinada pelo tempo de verde efetivo oferecido pelo semáforo. 
No caso de fluxo contínuo, as condições que normalmente interferem no valor da 
capacidade são o alinhamento, a declividade, a velocidade, a densidade do tráfego, o 

P 

M 

O 
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Para fluxo descontínuo por semáforo além das mesmas influências do fluxo contínuo, 
surgem outras, mais ligadas às interseções, como movimentos de conversões e 
presença de veículos estacionados. 
Neste estudo será adotado o modelo de WEBSTER para o cálculo da capacidade, por 
ser o método de cálculo mais usado aplicado em outros estudos similares. 
Para que fosse possível a determinação da capacidade viária e dos níveis de serviço, 
fez-se necessário determinar as horas de pico do tráfego das vias que compõem a 
Área de Influência Direta (AID) do empreendimento através de contagens de tráfego 
direcional e seletiva. Foram ainda efetuados os levantamentos das características 
físicas e operacionais da rede viária da AID e a determinação de todos os fatores que 
contribuem para a redução de sua capacidade. 
 

Análise de capacidade 

Metodologia aplicada 

Diversas são as metodologias utilizadas para a medida do tráfego, entretanto para 
este estudo, foi utilizada a metodologia de medidas diretas por pessoas, ou seja, as 
contagens foram executadas diretamente por pessoal treinado e supervisionado que, 
anotaram, em folha própria, não só o número de veículos que passaram num 
determinado movimento e período de tempo, como também o tipo de veículo (auto, 
moto, ônibus e caminhão). Após a tabulação dos dados e análise dos períodos de 
realização das contagens, foram determinados os volumes na hora mais carregada de 
cada interseção, determinando-se assim o volume na hora de pico dos períodos 
pesquisados. De posse desses volumes de tráfego, e das características físicas e 
operacionais das aproximações em questão – trechos de via que convergem para uma 
das interseções – e lançando-se mão do método de Webster, determinou-se o nível de 
serviço das aproximações viárias na AID do empreendimento em análise. 
 

Estimuladores dos resultados 

Segundo o método Webster, muitos fatores influenciam no valor da capacidade. Os 
fatores utilizados para análise, segundo a metodologia escolhida, são função de: 
 
• Largura das vias; 

 
• Número de sentidos de tráfego; 
 
• Presença de veículos estacionados; 
 
• Localização das vias; 
 
• Declividade das vias (rampas); 
 
• Presença de pontos de parada de transporte coletivo; 
 
• Tempo de verde efetivo da aproximação; 
 
• Composição do tráfego; 
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• Movimentos de conversão à esquerda e à direita; 
 
• Variação horária do volume de tráfego. 
 
O cálculo de nível/capacidade foi obtido por intermédio do volume de tráfego das 
aproximações dos cruzamentos, sendo necessário agrupar alguns movimentos para 
determinar o volume total e a porcentagem de conversões à esquerda e à direita. 
Além da determinação dos volumes de tráfego, foram realizadas vistorias no local para 
levantamento das características físicas e operacionais dos cruzamentos, a fim de 
determinar todos os fatores que contribuem para a redução da capacidade das vias. 
Estas características determinaram todos os fatores de redução de capacidade, a 
capacidade das aproximações e os níveis de serviço atuais. 
O nível de serviço da via é definido como a relação entre o volume e a capacidade, 
numa unidade de tempo. Através desse fator, é possível avaliar as condições em que 
a via se encontra no que diz respeito à sua fluidez de tráfego (velocidade, tempo de 
viagem, interrupções do fluxo, etc.). 
Os dados necessários para o cálculo da capacidade e nível de serviço destas 
interseções foram obtidos da seguinte forma: 
 

 A demanda atual de automóveis (volume atual e equivalente) de todas as interseções 
foi obtida através de pesquisa de contagem de tráfego direcional e seletiva; 

 A largura das vias foi levantada em uma pesquisa “in loco“; 

 As sinalizações horizontais e verticais foram levantadas em uma pesquisa “in loco”. 
O nível de serviço é avaliado através de valores tabelados, obtidos da relação entre o 
volume de tráfego total da aproximação e a capacidade da via, onde foram definidos 
intervalos de relação entre 0 -1, divididos em 6 letras (A, B, C, D, E e F), que 
identificam as condições de fluidez do sistema viário, para fluxo interrompido (vias 
urbanas). De acordo com o Método de Webster, os fatores determinantes para o 
cálculo da capacidade são: 
 
 
a.Largura da Aproximação 

A relação entre largura da aproximação (sem veículos estacionados, nem movimento 
de conversão à esquerda e com 10% de conversões à direita). 

b. Fator de Semáforo (Z) 

Considera a perda de capacidade pela retenção e congestionamento de veículos e 
filas.É determinado pela relação entre o tempo de verde e o tempo do ciclo completo. 
É dada pelo produto do fluxo de saturação pela porcentagem de verde dedicada à 
aproximação. 

c. Fator de Interseção ( f int ) 

Considera a perda da capacidade em interseções não semaforizadas que causam 
interrupções no fluxo de tráfego. 
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d. Fator de Declividade ( f decliv ) 

Deve-se reduzir o fluxo de saturação de 3% para cada 1% de subida, no máximo de 
10% de declividade; deve-se aumentá-lo de 3% para cada 1% de descida, num 
máximo de 5% de declividade. É definida como taxa média entre a linha de retenção e 
um ponto na aproximação situado a 60 m antes dela, sendo que esta declividade 
continua através da interseção. [Para o EIV, adotou-se em todas as vias declividade 
igual azero.] 

e. Fator de Equivalência ( f equiv )  
 
Refere se à composição do tráfego e é definido pela relação entre o volume total de 
veículos e o volume equivalente de veículos em UCP. 
 
 
f. Fator de Localização ( f loc ) 
 
O método classifica as localizações em três tipos: “boa”, “média” e “ruim”, e fornece os 
valores do fluxo de saturação com relação à condição:  
 
Boa � valor base de 1,20; 
Média � valor base de 1,00; 
Ruím� valor base de 0,85. 
 
Considera se as características de ocupação do solo no entorno das vias, bem como o 
Nível de interferências existentes na circulação de veículos e no tráfego de forma 
geral. 
 
Para o EIV em análise, adotou-se a condição “média” em todas as vias analisadas. 
 
g. Fator de Estacionamento ( f est ) 
 
Considera a perda de largura útil para estacionamento e a distância desde até a linha 
de retenção. 
 
h. Fator de Conversão à esquerda e à direita ( f conv ) 
 
O procedimento geral é adotar o fator de equivalência igual a 1,75 para a conversão à 
esquerda; cada veículo que vira à esquerda vale 1,75 de um que vai em frente. O 
movimento de conversão à direita depende da curvatura e do número de pedestres 
que cruzam a transversal. Assim sendo, para conversões à direita a mais do que 10%, 
deve-se assumir cada veículo que vira como equivalente a 1,25 de um veículo que vai 
em frente. Este fator refere se à restrição de capacidade causada pelas conversões 
efetuadas pelos veículos. 
 
i.Fator de Ônibus ( f ônib ) 

 
Considera a restrição imposta por pontos de ônibus na aproximação (antes e depois 
da interseção) e que interfira no fluxo da via. Para pontos de ônibus em meio de 
quadra fonib = 1,00. Para outras localizações, foi utilizado o ábaco do Boletim Técnico 
da CET Nº 16. 
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7.0 – MEIO AMBIENTE: 

 

Previsão de alteração do solo 

O terreno sobre o qual o empreendimento será edificado, já se encontra devidamente 
tratado, sendo como única alteração as obras de fundação inerentes a construção 
civil, o empreendimento não irá dispor desubsolos, nesta região não se observa 
lençóis freáticos rasos, o que garante o sucesso das escavações. Vale ressaltar que 
parte do volume gerado pela escavação será utilizadono próprio empreendimento , por 
outro lado o bota fora, ou seja o refugo desta escavação, será direcionado e disposto 
em um local ambientalmente credenciado. 

Resíduos Sólidos 

Durante a execução da obra, o material rejeitado da construção será devidamente 
acondicionado em “container” tipo caçamba, a ser disposto no canteiro de obra e, 
conforme a necessidade de esvaziamento, este material será periodicamente 
recolhido pela empresa a ser contratada e levado para áreas de aterro, que serão 
definidas previamente pelo Poder Público, na fase de aprovação do empreendimento.  

Está previsto a geração de aproximadamente 2000 m³ de entulho que serão 
preferencialmente destinados a aterro no próprio local. O excedente será destinado a 
empresas especializadas para tal fim, cujo material será transportado em veículos que 
serão adequadamente cobertos com lona para evitar a queda de entulhos e o arraste 
eólico do material particulado. No término das obras de implantação do 
empreendimento, o canteiro de obras será desativado, sendo que os materiais 
resultantes desta operação e os entulhos serão coletados e transportados, adotando-
se as medidas preconizadas para controle ambiental, ou seja, serão devidamente 
acondicionados em “containers” para serem levados ao seu destino final, como os 
demais resíduos sólidos produzidos durante a execução da obra. 

Caberá a empresa construtora elaborar um Plano de Controle Ambiental contendo 
informações específicas. Este plano deverá ser apresentado à municipalidade de 
forma que a destinação dos dejetos deva ser em terrenos adequados, ou seja, locais 
licenciados pelo município evitando locais proibidos pela legislação. Toda atividade de 
acondicionamento, coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos deverão 
obedecer a Norma 10.004/2004 da ABNT e a Resolução CONAMA 307/2002. 

Efluentes líquidos 

Com relação ao tratamento dos efluentes líquidos durante a fase de implantação, tem-
se as seguintes informações: No desenvolvimento da obra, serão emitidos efluentes 
provenientes do corte a úmido de granitos, cerâmicas e mármores; efluentes 
provenientes do lençol freático, quando da realização da escavação do solo para 
execução das fundações, e efluentes provenientes das atividades de umectação, 
drenagens e lavagens de materiais, veículos e equipamentos. 
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Para o tratamento deste efluente, a medida de controle que será adotada para o 
tratamento das águas resultantes provenientes do corte a úmido de granitos, 
cerâmicos e mármores, bem como das águas provenientes de lençol freático, é a 
construção de caixas de decantação em série. Essas caixas serão ligadas com três 
unidades em série, dimensionadas de acordo com a granulometria das partículas, com 
objetivo de amortizar a velocidade da água succionada e fazer com que haja 
precipitação de partículas sólidas em seu fundo, de modo que, ao final da terceira 
caixa, a água possa ser vertida, livre de resíduos, na rede de drenagem pluvial.Na 
umectação de resíduos particulados potencialmente carregáveis por arraste eólico, a 
água será espalhada por processo de aspersão ou por gotejamento. Desse modo, as 
gotículas serão evaporadas ou absorvidas e agregada ao material particulado, não se 
acumulando a ponto de constituir veio d’água nem atingir o lençol freático. 

Efluentes atmosféricos 

Para evitar que os materiais particulados emitidos durante a fase de implantação do 
empreendimento fiquem em suspensão será feito um controle sistemático dos 
mesmos que envolverão as seguintes etapas: O canteiro de obras será umectado 
periodicamente; Diariamente serão realizadas a varrição e remoção de entulhos, com 
aspersão de água, a fim de minimizar a geração de poeira. É de primordial importância 
que a varrição seja diária, principalmente nas proximidades dos portões de acesso à 
obra, evitando com isto a emissão de poeira e o carregamento de resíduos para as 
vias públicas do entorno que, consequentemente, poderiam causar assoreamento das 
galerias de drenagem pluvial; Todos os materiais fragmentados que serão utilizados 
para a construção do empreendimento, tais como argila, areia e brita; como também 
os entulhos resultantes de tal atividade deverão ser mantidos em depósitos separados, 
devidamente cobertos por tela de proteção em malha fina sobre a superfície dos 
mesmos para reduzir o arraste eólico no canteiro de obras e no entorno do 
empreendimento; Para que a retenção de material particulado; proveniente de cortes 
de revestimentos tipo cerâmico, mármore, granito; seja efetivamente eficiente, tal 
atividade deverá ser realizada em ambientes confinados com malha fina. 

Níveis de ruídos 

Nas atividades que são inerentes à construção civil, como por exemplo, operação de 
montagem, construção, reparo ou alteração substancial de uma edificação, é 
necessário o uso de máquinas e aparelhos que provocam emissões de ruídos. Tais 
emissões de ruídos nas operações com estes equipamentos são inevitáveis, porem 
temporárias e de curta duração. Todo e qualquer movimentação de maquina e 
utilização de equipamentos deverá ser efetuada nos horários previstos pela legislação 
pertinente, e de acordo com as licenças concedidas pela municipalidade. Para evitar 
perturbações por emissões excessivas ou incômodas de tais ruídos e assegurar a 
tranquilidade da população residente do entorno, trabalha e/ou usam os serviços 
oferecidos nas redondezas do empreendimento, serão adotadas medidas preventivas 
para que sejam atendidos os níveis máximos de pressão sonora estabelecidos em 
normas técnicas. No que se refere ao uso de máquinas utilizadas para cortar materiais 
cerâmicos, serão tomados os devidos cuidados para atender aos limites máximos de 
pressão sonora estabelecidos pela legislação em vigor; isto é, essas atividades serão 
realizadas em ambiente coberto com telha de cimento amianto, com fechamento nas  
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laterais e nos fundos utilizando compensado de madeira resinada que funcionará 
como absorvente sonoro. Vale salientar, também, que as Normas Regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho de nº 5, 7, 9 e 18, referentes às condições de meio ambiente 
do trabalho na construção civil serão observadas e respeitadas. 

Esgoto na fase da obra 
 
O abastecimento de água da obra será realizado pela concessionária FOZ DO 
BRASIL, por rede pública. O esgoto gerado na obra será de natureza de esgoto 
doméstico. Serão coletados e direcionados para a rede da referida concessionária. 
 
Instalação de energia elétrica e iluminação e demanda de 
Energia da obra 
 
O projeto de rede elétrica do empreendimento será executado de acordo com as 
normas ABNT e com as diretrizes expedidas pela EDP ESCELSA. 
A iluminação predial será realizada estritamente na área de uso comum do 
condomínio, segundo normas de luminoctecnica pertinentes. Já o fornecimento de 
energia elétrica da obra será viabilizado junto a EDP ESCELSA, por ligação exclusiva 
ao imóvel. 
 
 Instalação do sistema de combate a incêndio 
 
O projeto do sistema de emergência e proteção contra incêndios foi projetado 
atendendo a legislação pertinente e foi aprovado e fiscalizado pelo CBMES (Corpo de 
Bombeiros Militar do Espírito Santo). 
 

Ventilação e iluminação 

A Área de Influência Direta - AID do empreendimento de uma forma geral apresenta 
ocupação parcialmente adensada, sendo que há várias construções de uso 
residencial, com comercio e alguns serviços. Pode-se observar certa diversidade de 
edificações e/ou usos, tais como, empreendimentos comerciais. Todas estas 
edificações com gabarito variado. Ainda existem grandes áreas desocupada e lotes 
vazios. Considerando este cenário, e ainda ampliando-se o conceito de visibilidade, 
luminosidade e ventilação é possível citar o conceito: Ambiência, isto é, harmonia e 
integração do objeto à sua vizinhança, pode-se dizer que o empreendimento por ter 
um padrão arquitetônico moderno, irá se destacar positivamente entre as construções 
do seu entorno. Desta forma entendemos que a construção do Hotel Itaparica irá 
contribuir de maneira positiva no entorno, elevando o padrão de ocupação instalado no 
local, pois sua volumetria e partido arquitetônico trará modernidade e estimulará a 
inserção de novos empreendimentos na região com padrão semelhante, reservando 
os devidos recuos e garantindo a boa circulação das massas de ar e luminosidade. 
Apesar de seu gabaritos e destacar na região onde se insere, este não é o único, é 
possível captar referenciais construídos de relevância e estes  não sofrerão 
interferência negativa em decorrência do empreendimento. Quanto ao meio biológico 
pode-se afirmar que este também não será afetado pelo empreendimento. 
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Plano de gerenciamento de resíduos sólidos 

O PGRS será uma das ferramentas de Controle Ambiental implementado em todos os 
processos existentes na fundação e no pleno funcionamento do empreendimento. O 
plano tem como objetivo minimizar, classificar, destinar e monitorar os efluentes e 
resíduos gerados em decorrência das atividades realizadas na base. 

Metodologia 

Para a elaboração do PGRS foi necessário realizar levantamento dos principais 
resíduos que serão gerados no empreendimento; para tanto, tomou-se como base os 
insumos que serão utilizados no empreendimento em tela. A partir deste passo, 
seguiu-se a dinâmica de identificar os pontos estratégicos para o armazenamento dos 
resíduos na base de implantação/ funcionamento e seu posterior envio para 
tratamento e/ou destinação final. 

Insumos Utilizados 

Os insumos utilizados no empreendimento gerarão resíduos sólidos e líquidos, e o 
destino final destes poderá variar em função de sua natureza,desta forma será 
seguida a Classificação segundo NBR 10004:2004 

INSUMOS UTILIZADOS 
ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO PEÇAS E COMPONENTES DE 

MOTORES; 
ÁGUA POTAVEL; CABOS ELETRICOS; 
ÁGUA INDUSTRIAL; MANGUEIRAS; 
GÊNEROS ALIMENTICIOS; TINTAS; 
ENERGIA ELETRICA; SOLVENTES; 
EMBALAGENS; BATERIAS; 
PAPEL; MEDICAMENTOS; 
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Relação dos Resíduos Sólidos 
 

Os principais resíduos a serem gerados no empreendimento serão aqueles originados 
a partir dos insumos consumidos, conforme apontado no item anterior. Desta forma, a 
Tabela 2 apresenta a geração dos resíduos de cada área operacional do 
empreendimento,bem como a sua classificação de acordo com a NBR 10004/2004. 

Na tabela abaixo se encontram listados os resíduos mais danosos ao meio ambiente, 
por tanto demanda uma destinação correta e atendendo as diretrizes. 

 

RESÍDUOS            ÁREA DE GERAÇÃO     CLASSIFICAÇÃO 
Resíduos Perigosos: 

• Latas de 
tinta,solventes,t
ambores de 
óleo e 
graxa,trapos 
contaminados 
com óleo, 
serragem com 
óleo ,EpI’S 
usados, etc. 

• Área de manutenção de máquinas, 
Barracão de armazenar produtos de 
pintura. 

 
 
Classe 
I 

Lâmpadas 
Fluorescentes 

• Vestiário/sanitários,escritóriocomercial,port
aria,casa de ferramentas e local de 
armazenagem 

Classe 
I 

Baterias e Pilhas • Escritório comercial e portaria Classe 
I 

Efluentes Domésticos Vestiário/sanitários e escritório comercial Classe 
I 

Efluentes Oleosos Área para manutenção de máquinas Classe 
I 

 

Sistemática de Segregação 
 

Para a efetivação do sistema de armazenamento dos resíduos gerados no 
empreendimento, este PGRS estabelece uma sistemática para identificação de 
coletores de resíduos, elaborada com base na definição de cores preconizada na 
Resolução CONAMA 275/05. Os resíduos devem ser armazenados em condições 
adequadas até que haja volume suficiente para transporte ate o próximo destino 
intermediário ou final. 
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Armazenamento temporário de Resíduos 
 

No empreendimento será disponibilizado uma área para o armazenamento temporário 
dos resíduos gerados na área.Logo, após o acondicionamento dos resíduos nos 
coletores seletivos,os mesmos devem ser repassados para Big Bag’s e/ou caçambas 
estacionárias,no caso de resíduos que compõe cargas a granel (sucatas metálicas e 
madeiras). 

Em relação aos efluentes gerados no processo, pôde classificar um tipo de resíduos 
líquidos, sendo ele o efluente doméstico, que será mitigado pela instalação do 
SISTEMA DE FOSSA SÉPTICA –SUMIDOURO, para destinar adequadamente os 
efluentes provenientes de vasos sanitários,pias e chuveiros enquanto não é feita a 
interligação na rede de tratamento de esgoto local. 

Sistemática de Coleta, Transporte, Tratamento e destinação Final dos resíduos 
 
Os resíduos serão retirados do canteiro de obra através de MANIFESTOS DE 
TRANSPORTE DE RESÍDUO – MTR. Dessa forma, o inventário de resíduos será 
realizado através dos MTR’s, certificados de destinação e do Formulário de Coleta do 
Resíduo. O inventário será elaborado através de relatórios técnicos e os documentos 
serão anexados ao relatório final. 

Já em relação ao tratamento e disposição final dos resíduos, estes deverão ser 
destinados às empresas que possuem licença operacional para o devido fim, seja para 
ciclagem, tratamento ou disposição final dos resíduos a serem gerados. Desta forma o 
empreendimento solicitará para cada empresa, no ato de sua contratação e como 
condição sinequa non,a cópia da licença de  operação para a atividade contratada. 

Monitoramento/ Rastreamento dos resíduos Gerados 
 

O processo de rastreabilidade dos resíduos será documentado em manifestos que é 
um documento emitido a cada movimentação. Dessa forma, com os links entre os 
MTR’s,poderemos acompanhar desde a coleta na fonte geradora até a destinação 
final. Toda documentação gerada será apresentada nos Relatórios Parciais e no 
relatório dos Planos de Gerenciamento de Resíduos. 

Treinamento de pessoal 
 

No treinamento serão completadas medidas visando evitar o desperdício, como a 
prática de uso eficiente, uso racional dos recursos, inspeções periódicas dos 
equipamentos, evitando desperdícios, perdas e vazamentos. Os profissionais lotados 
na base serão responsáveis pela segregação e gerenciamento dos resíduos, 
identificando todos os recipientes, por categoria de resíduos, com etiquetas coloridas 
de acordo com o que já foi reportado. 
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Atendimento a requisitos Legais 
 
Os requisitos básicos legais, normativos e de adesão espontânea a serem atendidos 
são os seguintes: 

 

� ABNT/NBR 12808/93 
� ABNT/NBR 9191/2000 
� ABNT/NBR 10004/2004 
� Decreto 96044/88 
� Lei 9.966/2000 
� CONAMA 06/88 
� CONAMA 09/93 
� CONAMA 257/99 

 

Conclusão ambiental 

O Plano de Controle Ambiental - PCA é um dos estudos ambientais descrito de forma 
sucinta, previstos na Resolução CONAMA 237/97. Trata-se de um documento exigido 
para empreendimentos e/ou atividades que enfocam aspectos específicos dos 
principais impactos ambientais, sua estruturação possui escopo semelhante ao do 
EIA/RIMA, porém na sua elaboração não há alto nível de especificidade, pois a 
proposta para um EIA/RIMA engloba aspectos muito mais específicos em sua 
metodologia como: diagnóstico ambiental muito detalhado, matriz de impactos, 
aspectos legais, análises de compatibilidade do empreendimento com planos, 
programas e projetos co-localizados e caracterização das alternativas de traçado 
estudadas, entre outros. O PCA é exigido pelo poder público e é usado como 
instrumento técnico que visa subsidiar o licenciamento ambiental. Com relação às 
características gerais, a região possui condições de receber o Empreendimento, pois 
suas características naturais não incidirão em problemas futuros para o meio ambiente 
e, conseqüentemente, para a sociedade. Somente devemos destacar que devem ser 
tomadas as medidas necessárias para viabilizar a drenagem das águas pluviais, 
devido às questões de caracterização física, no tocante a possíveis inundações e 
enchentes que a região possa estar sujeita. 
 

8.0 – CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

A proposta de implantação do empreendimento vem contribuir para o desenvolvimento 
da região, atendendo a linha de atuação desta PMCI quanto à requalificação sócia 
econômica da área urbana, gerar trabalho e renda para o Município. 
Os investimentos previstos para a implantação do empreendimento estão em torno de 
R$ 6 milhões e acarretarão em benefícios não somente para a região, através da 
geração de empregos, oferta de serviços e novas oportunidades para implantação de 
um desenvolvimento sustentável dentro da AID, como também permitirá uma maior 
urbanicidade da estrutura no bairro. Estes benefícios se refletirão na receita municipal 
e também na sustentabilidade regional e municipal, permitindo um aumento na 
circulação de produtos, na qualificação de novos profissionais e aproveitamento da 
mão de obra local, diminuindo os deslocamentos para áreas mais adensadas e 
carregadas. 
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O Hotel Cachoeiro será mais um empreendimento a compor o cenário 
econômico/financeiro do Município, contribuindo também para a atração de novos 
investimentos, atendendo, por completo as expectativas de Cachoeiro de Itapemirim. 

 

Medidas mitigadoras 

Segundo pesquisa¹ encomendada pelo empreendedor, o acesso a AID se apresenta 
da seguinte forma: 

MODAL   PORCENTAGEM 
Automóvel 10% 

Ônibus 55,45% 
Motocicleta 5% 

Bicicleta 4,2% 
A pé 15,96% 

 

Esta amostragem foi importante para elucidar a importância dos passeios estarem em 
condições adequadas de circulação, uma vez que 15,96% dos transeuntes acessam a 
região por calçadas. Vale ainda expor a pesquisa de satisfação² quanto às condições 
de circulação por estes passeios públicos. 

OPINIÃO PORCENTAGEM 
BOA 24,36% 

REGULAR 30,25% 
RUIM 36% 

 

Observa-se um índice relevante de descontentamento para com os passeios, por este 
motivo o empreendimento se disponibiliza a executar o passeio oposto à testada do 
hotel – Rua Dr. Justino Hermeley Elias (ao lado da transportadora Colatinense), 
composto ainda de implantação paisagística e pavimentação asfáltica neste trecho 
(frente do empreendimento). 

Visando diminuir os conflitos de movimentos e dar fluidez a malha viária, propõe-se 
ainda que o fluxo da Rua Dr. Justino Hermeley Elias seja regulamentado como única 
mão até o entroncamento com a Rua João Pereira dos Santos Filho. 

 

Nota: 1, 2 – pesquisa disponibilizada da mídia magnética. 
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