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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
1.1. DADOS GERAIS 
 
a) Nome: Ruberval da Silva Rocha e outros 
 
b) Razão Social: Não se aplica 
 
c) Endereço: Avenida Beira Rio, s/n, ap. 501, Edifício Montreal, bairro Guandú, 
Cachoeiro de Itapemirim – ES. 
    Endereço eletrônico: shangay@terra.com.br 
    Telefone do Responsável pelo Empreendimento:  (28) 99273-7658 
 
d) CNPJ: Não se aplica 
 
1.2. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
a) Nome do empreendimento: Centro Comercial Flamboyant 
 
b) Endereço do empreendimento: Avenida Jones dos Santos Neves, nº 1.132 a 
1.140, Bairro Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim – ES 
 
b) Porte do empreendimento e tecnologia empregada: o empreendimento 
é de médio porte, e será edificado com utilização de tecnologia nacional. 

 
c) Atividades desenvolvidas: locação de lojas e salas destinadas a 
empresas classificadas entre as categorias de uso CS1 a CS6, conforme definido 
no anexo XI - VII da lei 5.890/2006 (PDM), 
 
1.3. OBJETIVO DO EMPREENDIMENTO 
 
 O objetivo do empreendimento Centro Comercial Flamboyant é atender ao 
uso exclusivamente comercial. O edifício atenderá imóveis classificados entre as 
categorias de uso CS1 a CS6, conforme definido no anexo XI - VII da lei 
5.890/2006 (PDM), que necessitam de um espaço funcional, acessível a 
portadores de necessidades especiais, confortável e seguro, com ótima 
localização próximo ao centro da cidade. 
  
1.4. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ACESSOS GERAIS 
 
 O empreendimento localiza-se na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 
1.132 a 1.140, bairro Agostinho Simonato. O condomínio possui acesso único 
através da referida Avenida. O empreendimento dista 2.924,86 metros do leito do 
Rio Itapemirim. 



 
 

CENTRO COMERCIAL FLAMBOYANT Página 5 
 

 

Figura 1.4. – 1 – Georreferenciamento do lote 
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Figura 1.4. – 2 – Localização do empreendimento 

 

Figura 1.4. – 3 – Distância do Empreendimento para o Leito do Rio Itapemirim 

 
1.5. ÁREA, DIMENSÕES E VOLUMETRIA DO EMPREENDIMENTO 
 
a) Área de Construção: 6.728,00 m² 
 
b) Área Computável: 2.604,21 m² 
 
d) Coeficiente de Aproveitamento: 2,54 
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d) Número de unidades previstas, caracterizando seu uso: o empreendimento 
possui 06 lojas e 48 salas comerciais. Está previsto cinco tipologias.  
 

TIPOLOGIA SALA ÁREA TOTAL 
01 Loja 01 58,58 m² 
02 Loja 02 82,82 m² 
03 Loja 03 90,46 m² 
04 Loja 04 200,15 m² 
05 Loja 05 284,57 m² 
06 Loja 06 251,02 m² 
07 Sala 01, 13, 25, 37 42,55 m² 
08 Sala 02, 14, 26, 38 40,78 m² 
09 Sala 03, 15, 27, 39 39,13 m² 
10 Sala 04, 16, 28, 40 34,05 m² 
11 Sala 05, 17, 29, 41 34,02 m² 
12 Sala 06, 18, 30, 42 49,82 m² 
13 Sala 07, 19, 31, 43, 

12, 24, 36, 48 
41,15 m² 

14 Sala 08, 20, 32, 44 39,48 m² 
15 Sala 09, 21, 33, 45 38,15 m² 
16 Sala 10, 22, 34, 46 37,40 m² 
17 Sala 11, 23, 35, 47 41,24 m2 

Tabela 1.5. – 1 – Tipologia das Salas Comerciais 
 
 As tipologias das lojas e salas comerciais possuem a seguinte 
compartimentação: 
 

1. Tipologia 1, 2, 3 e 4: Loja; 
2. Tipologia 5 e 6: loja e 2 W.C.; 
3. Tipologia 7 a 17: sala e W.C.. 

 
e) Número de vagas de estacionamento previstas, carga e descarga e 
embarque e desembarque: 70 vagas para carros, 36 vagas para motos e 02 
vagas para carga/descarga (veículo utilitário). 
 
f) Número de pavimentos com descrição de usos e compartimentos: o 
empreendimento é composto de 1 torres com 9 pavimentos. 
 A caracterização espacial e compartimentação de cada pavimento estão 
descritos abaixo: 
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• 4º Pavimento Subsolo 
 

 Este pavimento possui 795,29  m² de área construída e encontra-se em 
cota de nível + 73,57 m. O pavimento é composto de 4 lojas, 2 WC, 2 
depósitos, lixo, administração, 2 vestiários, 2 elevadores, casa de máquina.,  
área de circulação coberta,  hall escada. 
 

COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 
Lojas 432,01 
WC                              5,76 
Depósitos                                                     8,55 
Lixo    7,25 
Administração    7,25 
Vestiários    8,00 
Elevador    5,77 
Casa de máquina    4,30 
Àrea de circulação coberta                          241,34 
Hall escada                            15,62 

Tabela 1.5. – 2 – Compartimentação 
 

• 3º  Pavimento Subsolo 
 
 Este pavimento possui 810,28 m² de área construída e encontra-se em 
cota de nível + 76,27 m. O pavimento é composto de área de garagem, hall 
elevador e hall escada. 
 

COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 
Garagem 638,99 
Hall elevador 5,77 
Hall escada 15,62 

Tabela 1.5. – 3 – Compartimentação 
 

• 2º  Pavimento Subsolo 
 

 Este pavimento possui 810,28 m² de área construída e encontra-se em 
cota de nível + 78,97 m. O pavimento é composto de área de garagem, hall 
elevador e hall escada. 
 

COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 
Garagem 600,43 
Hall elevador 5,77 
Hall escada 15,62 

Tabela 1.5. – 4 – Compartimentação 
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• 1º Pavimento Subsolo 
 

. Este pavimento possui 810,28 m² de área construída e encontra-se em cota de 
nível + 81,67 m. O pavimento é composto de área de garagem, hall elevador e 
hall escada. 
 

COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 
Garagem 572,08 
Hall elevador 5,77 
Hall escada 15,62 

Tabela 1.5. – 5 – Compartimentação 
 

• 1 º Pavimento Térreo 
 

 Este pavimento possui 667,48 m² de área construída e encontra-se em 
cota de nível + 84,37 m. O Térreo é composto de 2 lojas, 4 WC,  depósito,lixo,  
administração, 2 vestiários, máq,  medidores, 2 hall elevador, hall escada, 
recepção. 
 

COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 
Lojas 543,04 
WC                             10,55 
Depósito                                                    4,10  
Lixo      7,25   
Administração      7,25    
Vestiários      8,00   
Máq.      4,30    
Medidores    23,30 
Hall elevador                               5,77 
Hall  escada                             13,20 
Recepção                             30,91 

Tabela 1.5. – 6 – Compartimentação 
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• 1º Pavimento 
 

 Este pavimento possui 691,59 m² de área construída e encontra-se em 
cota de nível + 90,85 m. O pavimento é composto de 12 salas,12 W.C, depósito, 
praça, 2 áreas de circulação, hall elevador, hall escada. 
 

COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 
Salas  448,32 
W.C.   30,60 
Depósito    2,10 
Praça                          111,66 
Área de circulação  61,87 
Hall elevador    5.61 
Hall escada  15,62 

Tabela 1.5. – 7 – Compartimentação 
 

• 2º Pavimento 
 

 . Este pavimento possui 691,59 m² de área construída e encontra-se em 
cota de nível + 97,15 m. O pavimento é composto de 12 salas,12 W.C, depósito, 
praça, 2 áreas de circulação, hall elevador, hall escada. 
 

COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 
Salas  448,32 
W.C.   30,60 
Depósito    2,10 
Praça                          111,66 
Área de circulação  61,87 
Hall elevador    5.61 
Hall escada  14,40 

Tabela 1.5. – 8 – Compartimentação 
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• 3º Pavimento 
 

 . Este pavimento possui 691,59 m² de área construída e encontra-se em 
cota de nível + 103,45 m. O pavimento é composto de 12 salas,12 W.C, depósito, 
praça, 2 áreas de circulação, hall elevador, hall escada. 
 

COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 
Salas  448,32 
W.C.   30,60 
Depósito    2,10 
Praça                          111,66 
Área de circulação  61,87 
Hall elevador    5.61 
Hall escada  14,40 

Tabela 1.5. – 9 – Compartimentação 
 

• 4º Pavimento 
 

 . Este pavimento possui 691,59 m² de área construída e encontra-se em 
cota de nível + 109,75 m. O pavimento é composto de 12 salas,12 W.C, depósito, 
praça, 2 áreas de circulação, hall elevador, hall escada 
 

COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 
Salas  448,32 
W.C.    30,60 
Depósito      2,10 
Praça                             79,71 
Área de circulação     61,87 
Hall elevador      5.61 
Hall escada    14,40 

Tabela 1.5. – 10 – Compartimentação 
 
g) Volumetria do empreendimento e do entorno:  
 
 Foi realizado um diagnóstico das edificações no entorno imediato ao 
empreendimento. O Centro Comercial Flamboyant está localizado no bairro 
Agostinho Simonato, fazendo divisa com os bairros Parque das Laranjeiras, 
Caiçara, Monte Cristo, Alto Monte Cristo e Jardim América. 
 Sendo assim, constatamos a presença relevante de imóveis com gabarito 
compreendendo de 1 a 3 pavimentos, processo resultante da legislação de uso e 
ocupação do solo para os bairros, limitando o gabarito máximo a 6 pavimentos. 
Observamos ainda a presença pontual de imóveis com volumetria de 4, 5 e 10 
pavimentos, sendo o último, beneficiado pela topografia do terreno, enquadrando-
se no que dispõe o parágrafo 4º do artigo 255 da lei 5.890/2006 (P.D.M.). 
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 Dessa forma a implantação do Centro Comercial Flamboyant irá fazer 
parte de um processo consolidado verticalização, inclusive no contexto comercial, 
que vêm se acentuando, principalmente em cidades cuja taxa de crescimento 
médio é acentuada e a demanda por habitação e estabelecimentos 
comerciais/serviços cresce com o adensamento dos centros urbanos. 
  
 

 
Figura 1.5. – 1 – Corte Esquemático 
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Figura 1.5. – 2 – Corte Esquemático 
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Figura 1.5. – 3 – Corte Esquemático 
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Figura 1.5. – 4 – Volumetria no entorno do empreendimento 
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1.6. MAPEAMENTO E CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DAS REDES DE 
ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO E ENERGIA. 
 
a) Abastecimento de água: 

A utilização de água em edifícios comerciais está condicionada ao tipo de 
uso dos estabelecimentos e ao poder econômico. Sendo assim, sofre variações 
de local para local. 
 A distribuição do consumo de água depende de inúmeros fatores, entre 
eles: 
- pressão da água (quanto maior a pressão, maior será a vazão e 
consequentemente o consumo); 
- cultura das pessoas; 
 Para estabelecer o consumo, vamos adotar um padrão típico para 
unidades comerciais obtido através da fórmula: 0,0615 x (área total construída). 
Sendo assim, teremos um consumo total de 160,15 m³/mês. 

 
b) Esgotamento Sanitário: 

O esgoto gerado pelo condomínio será encaminhado para rede pública de 
coleta e afastamento, gerenciado pela Foz do Brasil S/A e posteriormente 
encaminhada para tratamento na Estação de Tratamento de Esgotos. 

O esgoto gerado na obra terá natureza de esgoto doméstico. O volume 
estimado de produção de efluentes no condomínio na fase de operação é de 
88,10 m³/mês. 

 
c) Fornecimento de energia elétrica: 

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

1. Características arquitetônicas construtivas. Área total, número de 
pavimentos, sistemas de serviços e equipamentos instalados; 

2. Fatores climáticos, orientação da maior fachada, isolamento térmico; 
3. Fatores humanos, sociais, filosóficos e culturais dos usuários do edifício. 

 
 A demanda a ser requerida pelo empreendimento, calculada conforme 
especificação técnica da EDP Escelsa é de 145,00 KW. 
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1.7. SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE E CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DA 
DEMANDA GERADA PELO EMPREENDIMENTO. 

 A metodologia aqui apresentada e que apresenta resultados plenamente 
satisfatórios na prática, foi apresentada originalmente no trabalho de Traffic Signal 
Setting de autoria de F. V. Webster, pesquisador da Inglaterra. 
 O Método Webster aborda praticamente todos os fatores que interferem 
no valor da capacidade e apresenta cálculos complementares que permitem uma 
avaliação precisa das condições encontradas, como reserva de capacidade, o 
grau de saturação e outros. 
  

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

Capacidade = S x gef (veic/h) 
                C 

Onde: 
S = Fluxo de Saturação (ceic/htv) 
C = tempo de ciclo (seg) 
Gef = tempo de verde efetivo 
 
 Conforme foi definida, a capacidade horária é dada pelo produto de 
saturação e pela porcentagem de verde dedicada à aproximação, sendo, 
portanto, uma taxa e não uma quantidade. Além disso, não tem sentido a 
comparação de capacidade horária entre interseções, pois este valor pode variar 
em função do tempo verde. 
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• TEMPOS PERDIDOS E VERDE EFETIVO 
 
 A partida de filas de veículos nos semáforos não é instantânea quando a 
luz fica verde. Existe certo tempo perdido para a fila efetivamente partir, que 
envolve o tempo de percepção e reação dos motoristas e aceleração dos 
veículos. Esse tempo depende do comportamento dos motoristas, do tipo de 
veículo, do porte da cidade, da inclinação da via, etc. Valores típicos observados 
na prática = 2 segundos. 
 O tempo amarelo dos semáforos mais o vermelho total quando existe, cuja 
somo é denominada de entreverdes: I = Y + Rt, deve ser utilizado pelos veículos 
que estão muito próximos do cruzamento quando a luz muda do verde para o 
amarelo e, por isso, não tem condições de parar antes da linha de retenção. 
 Os veículos que estão relativamente distantes do cruzamento e tem 
condições de parar sem ultrapassar a faixa de retenção devem fazê-lo. Em vista 
disso, certa parcela do tempo de entreverdes não é utilizada por questões de 
segurança, pois deve existir um intervalo de tempo entre a passagem do último 
veículo de uma fase e a passagem do primeiro veículo da fase subsequente. 
Assim, o tempo total perdido por fase semafórica, na prática é 4 segundos 
(cidades grandes) e 5 segundos (cidades de médio e pequeno porte). 
 Em razão do tempo perdido no início do verde e no fim do entreverde 
(amarelo + vermelho total), o tempo realmente disponível para travessia de 
veículos em uma determinada fase, que é denominado de verde efetivo, vale: 
 

gef = g + ta – I 
 

Onde: 
 

gef = tempo de verde efetivo (seg) 
g = tempo de verde normal (seg) 
ta = tempo de amarelo (seg) 
I = tempo perdido (seg) 
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• CÁLCULO DO FLUXO DE SATURAÇÃO PELO MÉTODO WEBSTER 
 
 O fluxo de saturação é obtido pela fórmula: 
 

S = 525 x L 
 

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

L (m) 3 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,2 
S 

(veq/htv) 
 

1.850 
 

1.875 
 

1.900 
 

1.950 
 

2.075 
 

2.250 
 

2.475 
 

2.700 
Tabela 1.7. – 1 – Fluxo de Saturação 

  
 Entende-se por largura de via com sendo: 
 

• para vias de mão dupla sem separação física – distância entre o meio-
fio (guia) e a linha divisória central de separação do tráfego (mesmo que 
imaginária); 

• para vias de mão dupla com separação física – distância entre o meio-
fio e a borda de barreira física de separação do tráfego (ilhas, blocos de 
concreto, etc.). 

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

Tabela 1.7. – 2 – Fator de Equivalência entre os tipos de veículos 

 
• SITUAÇÃO ATUAL DO TRÁFEGO E PREVISÃO DE TRÁFEGO FUTURO 
GERADO PELO EMPREENDIMENTO 

 
1 - Análise de acesso ao bairro IBC localizado na Avenida Jones dos Santos 
Neves (Trevo próximo ao SESI). 
 
 Cálculo do Fluxo de Saturação: visto a largura de aproximação ser de 
4,50 metros, o valor do fluxo de saturação será retirado da tabela “5.1. -1”. 
Portanto temos S = 2.250. 
 
 Tempos perdidos e verdes efetivos:  
 

gef = 1’41’’ + 4’’ – 5’’ 
gef = 1’40’’ 

 
 
 Em uma (1) hora de tempo verde efetivo observamos seguinte fluxo no 
sentido Avenida Jones dos Santos Neves sentido bairro Centro: 
 

DATA HORÁRIO FLUXO 
PEDESTRES 

FLUXO VEÍCULOS 

22/09/2014 16:30 hs às 
17:30 hs 

27 1820 

24/09/2014 8:00 hs às 
9:00 hs 

21 1760 

26/09/2014 11:30 hs às 
12:30 hs 

33 1349 

 Tabela 1.7. – 3 – Fluxo de Saturação 
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 Em uma (1) hora de tempo verde efetivo observamos seguinte fluxo no 
sentido bairro BNH: 
 

DATA HORÁRIO FLUXO 
PEDESTRES 

FLUXO VEÍCULOS 

22/09/2014 16:30 hs às 
17:30 hs 

12 1698 

24/09/2014 8:00 hs às 
9:00 hs 

14 2020 

26/09/2014 11:30 hs às 
12:30 hs 

13 1866 

 Tabela 1.7. – 4 – Fluxo de Saturação 

 
 Observamos que 9 % dos veículos fazem conversão para a Avenida 
Domingos Alcino Dadalto e 3% dos veículos fazem conversão para Avenida 
Paulina Simonato.  
 
2 - Análise do acesso aos bairros Gilson Carone  e IBC, na Avenida Jones 
dos Santos Neves entroncamento com a Rua Demétrio Ultramar. 
  
Cálculo do Fluxo de Saturação (acesso ao bairro IBC): visto a largura de 
aproximação ser de 3,60 metros, o valor do fluxo de saturação é obtido pela 
fórmula S= 525 x L. Portanto temos S = 1.900. 
 
 Em uma (1) hora de tempo observamos seguinte fluxo sentido bairro IBC: 
 

DATA HORÁRIO FLUXO 
PEDESTRES 

FLUXO VEÍCULOS 

11/08/2014 8:00 hs às 
9:00 hs 

27 360 

13/08/2014 16:30 hs às 
17:30 hs 

17 542 

15/08/2014 11:30 hs às 
12:30 hs 

20 534 

 Tabela 1.7. – 5 – Fluxo de Saturação 
 

Cálculo do Fluxo de Saturação (acesso ao bairro Gilson Carone): visto a 
largura de aproximação ser de 4,80 metros, o valor do fluxo de saturação é obtido 
pela fórmula S= 525 x L. Portanto temos S = 2.475. 
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 Em uma (1) hora de tempo observamos seguinte fluxo sentido bairro Gilson 
Carone: 
  

DATA HORÁRIO FLUXO 
PEDESTRES 

FLUXO VEÍCULOS 

11/08/2014 8:00 hs às 
9:00 hs 

13 98 

13/08/2014 16:30 hs às 
17:30 hs 

19 60 

15/08/2014 11:30 hs às 
12:30 hs 

23 85 

Tabela 1.7. – 6 – Fluxo de Saturação 

 
3 – Trevo do BNH, localizado na Avenida Jones dos Santos Neves 
entroncamento com a BR-482. 
 
Cálculo do Fluxo de Saturação: visto a largura de aproximação ser de 4,50 
metros, o valor do fluxo de saturação é obtido pela fórmula S= 525 x L. Portanto 
temos S = 2.250. 
 
 Em uma (1) hora, observamos seguinte fluxo no sentido bairro BNH. 
 

DATA HORÁRIO FLUXO 
PEDESTRES 

FLUXO VEÍCULOS 

04/08/2014 8:00 hs às 
9:00 hs 

34 1016 

06/08/2014 16:30 hs às 
17:30 hs 

28 1154 

08/08/2014 11:30 hs às 
12:30 hs 

29 1287 

Tabela 1.7. – 7 – Fluxo de Saturação 

 
 Em uma (1) hora, observamos seguinte fluxo no sentido bairro Aeroporto. 
 

DATA HORÁRIO FLUXO 
PEDESTRES 

FLUXO VEÍCULOS 

04/08/2014 8:00 hs às 
9:00 hs 

11 627 

06/08/2014 16:30 hs às 
17:30 hs 

09 831 

08/08/2014 11:30 hs às 
12:30 hs 

17 698 

Tabela 1.7. – 8 – Fluxo de Saturação 
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 Em uma (1) hora, observamos seguinte fluxo no sentido bairro Centro. 
 

DATA HORÁRIO FLUXO 
PEDESTRES 

FLUXO VEÍCULOS 

04/08/2014 8:00 hs às 
9:00 hs 

23 1879 

06/08/2014 16:30 hs às 
17:30 hs 

11 1104 

08/08/2014 11:30 hs às 
12:30 hs 

13 1405 

Tabela 1.7. – 9 – Fluxo de Saturação 
  
  Verificamos, portanto, que o tráfego atual somado à demanda futura 
ocasionada pela operação do empreendimento atende ao fluxo de saturação 
permitido para as vias. 
 
• Sinalização Viária e alteração geométrica:  
 
 Verificamos necessidade de instalação de sinalização semafórica na faixa 
de pedestres próxima ao empreendimento, localizado na Avenida Jones dos 
Santos Neves. Sugerimos um semáforo dotado de botoeira que poderá ser 
acionada pelos pedestres, permitindo a travessia no intervalo de vinte segundos. 
 

 
 Figura 1.7. – 1 – Alteração Sinalização Vertical 
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 Há ainda a necessidade de revitalização das faixas contínuas e de 
pedestres no trecho compreendendo as Avenidas Jones dos Santos Neves e 
Domingos Alcino Dadalto e construção de abrigo nos pontos de ônibus 
localizados próximo ao empreendimento, conforme abordado no item 5.1 “a”. 
  
• Determinação do tráfego gerado segundo a distribuição modal, e 
definição do nível de serviço futuro: 
 
 As atividades de carregamento de materiais de construção e concretagem 
demandarão a utilização de caminhões, ocasionando, durante tempo determinado 
e temporário a utilização das vias urbanas na área de Influência do 
empreendimento. O trânsito desses veículos ocorrerão durante o período de 07 
às 17 horas.  
 Já na fase de operação, é previsto que o trânsito de veículos ocorra, em 
maior fluxo, durante os horário de pico no período de 06 às 09 horas, pela manhã, 
e no período de 17 às 18 horas, pela tarde. Quanto as atividades de carga e 
descarga, serão feitas por meio de veículos utilitários, com vaga localizada na 
parte frontal do empreendimento (Avenida Jones dos Santos Neves), em horário 
que promova o menor impacto possível. 
  
1.8. CAPACIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO DE ABSORVER O AUMENTO 
DA DEMANDA. 
 
 Mobilidade urbana é a capacidade que os usuários têm de circular pela 
cidade atendendo suas necessidades de trabalho, educação, lazer, cultura e 
convívio social. 
 Esta capacidade está relacionada às condições físicas e econômicas de 
cada indivíduo. Quanto mais recursos financeiros, maior é a capacidade de 
mobilidade. Cachoeiro de Itapemirim possui atualmente um tipo de sistema de 
transporte e circulação, sendo pelo modal rodoviário – ônibus e micro-ônibus. 
 O transporte coletivo de passageiros via ônibus ou micro-ônibus é 
realizado, atualmente, pela empresa Viação Flecha Branca. Por se tratar de uma 
área próxima ao centro, no entorno imediato do empreendimento há grande oferta 
de transporte coletivo, pelo modal rodoviário – ônibus e micro-ônibus. A oferta do 
transporte coletivo se dá pela Avenida Jones dos Santos Neves. Devido à 
variedade de linhas disponíveis, será possível atender satisfatoriamente a 
demanda do futuro empreendimento. Ressaltamos que o sistema de transporte 
coletivo possui adaptação para os portadores de necessidades especiais, que 
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aliado à acessibilidade criada no empreendimento, permitirá o acesso satisfatório 
ao Centro Comercial Flamboyant dos portadores de necessidades especiais. 
 O atual sistema de transporte público que atende o entorno imediato do 
empreendimento é formado por 23 linhas, sendo elas: 
 

LINHA DESCRIÇÃO 

06 Rui Pinto Bandeira x Village da Luz 

07 Rui Pinto Bandeira x Shangrila 

20 Parque Laranjeiras via Otton Marins x Penha 

26 IBC x Alto Independência via Liceu via Rodoviária 

27 São Geraldo x IBC via Amarelo 

29 Circular Sumaré x Rodoviária x Nova Brasília x Sta Casa 

36 Gilson Carone via Alto Coramara via Valão x Centro (Radial) 

42 Baixo Monte Cristo x Monte Belo 

43 Alto Monte Cristo x Paraíso via Rodoviária 

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

50 Conjunto Residencial IBC x Nossa Senhora da Penha 

52 Aeroporto via Boa Vista x São Geraldo via Rodoviária 

54 BNH x Baixo Coronel Borges 

55 BNH x Alto União via Rodoviária 

92 Morro Grande x Shangrila via Rodoviária 

98 Caiçara x São Geraldo via Rodoviária 

100 Nossa Senhora da Penha x Alto Eucalipito via Sto Antônio 

109 Cachoeiro x Gruta 

112 Alto Independência x Boa Esperança 

120 Gilson Carone x IPA 

121 Rui Pinto Bandeira x Alto União via Baiminas 

123 BNH x Amarelo 

148 Rui Pinto Bandeira x Nossa Senhora da Penha 

Tabela 1.8. – 1 – Linhas de ônibus para acesso ao empreendimento 
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 Quanto ao transporte via táxi, está disponível no interior do Supermercado 
Hiper Perim. Consideramos a oferta atual suficiente para atender a futura 
demanda sem prejuízo do serviço atual. 
 
1.9. EMPREENDIMENTOS SIMILARES EM OUTRAS LOCALIZADADES 

 
DADOS DO EMPREENDIMENTO 

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

DADOS DO EMPREENDIMENTO 
Município Santo André – SP 
Empreendimento ALLDA Empreendimentos 
Categoria de Uso Comercial 
Endereço Av. Arthur Queirós, 349, Centro 
Área total Construída 5.692,86 m² 
Área total do lote 1.000,00 m² 
 
 
2. ÁREA DE INFLUÊNCIA. 

 O empreendimento localiza-se no município de Cachoeiro de Itapemirim, 
situado no sul do estado, às margens do Rio Itapemirim, ocupando uma área de 
892,9 km². O município localiza-se a 20º50'56" de latitude sul e 41º06'46" de 
longitude oeste, a uma altitude média de 35 metros, sendo o bairro de menor 
altitude Centro - 35 metros - e o de maior altitude Condomínio Residencial 
Montanha - 210 metros. O município fica a 139 quilômetros da capital Vitória. 
 Cachoeiro de Itapemirim situa-se na zona fisiográfica Serrana do Sul, às 
margens do rio Itapemirim, no ponto em que este deixa o planalto cristalino - onde 
forma corredeiras ("cachoeiros", "cachões") - e entra na planície litorânea. Entre 
os vários picos das redondezas sobressaem o do Itabira (600m) e os do Frade 
(370m) e da Freira. Esses picos fazem parte da frente escarpada e contínua de 
serras, que, constituídas por uma série de cabeços e pontões, se alinham na 
fachada costeira do sul do estado. 
 O lote de terreno urbano que será implantado o empreendimento 
denominado Centro Comercial Flamboyant, situa-se na Avenida Jones dos 
Santos Neves, nº 1.132 a 1.140, Bairro Agostinho Simonato, Cachoeiro de 
Itapemirim – ES. 
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a) Limites de vizinhança a ser afetada, direta ou indiretamente, pelos 
impactos e levantamento das ocupações no perímetro da área de influência. 
 
 Com área de influência direta, voltamos ao conceito de vizinhança, mais 
claramente, aqueles que serão afetados pela proximidade do empreendimento, 
sendo consideradas as imediações acessíveis através da Avenida Jones dos 
Santos Neves (portaria do empreendimento). Sendo assim, a Área de Influência 
Direta – AID do empreendimento consiste na área compreendida em um raio de 
1.000,00 m contados a partir dos limites do empreendimento. 
 
 
 
 

 
Figura 2. – 1 – Área de Influência Direta – raio de 1.000 m 
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Figura 2. – 2 – Classificação dos usos e impactos dos estabelecimentos 
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b) Identificação dos limítrofes da Área de Influência. 
 

 A Área de Influência Direta (AID) abrange total ou parcialmente os bairros 
Caiçara, Agostinho Simonato (localização do empreendimento), Parque das 
Laranjeiras, São Lucas, Monte Cristo, Alto Monte Cristo, Jardim América, Jardim 
Itapemirim e IBC. 

 

 
Figura 2. – 3 – Limítrofes da Área de Influência Direta (AID) 
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c) Mapa dos pontos de interesse 
 

 Dentro da Área de Influência Direta foram encontrados os seguintes 
equipamentos urbanos, conforme descrição e mapas a seguir: 
 

1- Igreja Assembléia de Deus 
2- Posto de Combustível Ale 
3- Igreja Presbiteriana Parque das Laranjeiras 
4- Igreja Só o Senhor é Deus 
5- Depósito de Gás - Ultragás 
6- Igreja Católica Nossa Senhora de Fátima 
7- Igreja do Evangelho Quadrangular 
8- Escola EEEFM Agostinho Simonato 
9- Igreja Batista do Calvário 
10- SESI – Serviço Social da Indústria 
11- Correios 
12- Salão do Reino das Testemunhas de Jeová 
13-  Igreja Católica São Agostinho 
14- Ginásio de Esportes Antônio M. dos Santos 
15- Igreja Assembléia de Deus 
16- Depósito de Gás – Nacional Gás 
17- Escola Nossa Senhora das Graças 
18- Igreja Assembléia de Deus 
19- Igreja Fonte da Vida 
20- Posto de Combustível Caiçara 
21- Posto de Combustível Caiçara 
22- Hotel Caiçara 
23- Supermercado Scarp 
24- Congregação Cristã do Brasil 
25- Igreja Católica São Marcos 
26- Depósito de Gás – Nacional Gás 
27- Igreja Deus é Amor 
28- Igreja Assembléia de Deus 
29- EMEB – Zilah Lima de Moura 
30- Igreja Metodista 
31- CAPAAC – Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides 
32- Igreja de Jesus Cristos dos Santos dos Últimos Dias 
33- Hipermercado Perim Center 
34- Igreja Católica 
35- Quadra Poliesportiva 
36- Posto de Combustível Trevo 
37- Igreja Assembléia de Deus 
38- Igreja Assembléia de Deus 
39- Igreja Batista 
40- Supermercado Carone 
41- Cemitério Parque 
42- Igreja Batista Rhema 
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43- Igreja Católica 
44- EMEB – Reverendo Jader Gomes Filho 
45- Igreja Verdadeiros Adoradores 
46- Depósito de Gás – Super Gás Braz 
47- Igreja Maranata 
48- Igreja Adventista do Sétimo Dia 
49- Escola Municipal Galdino Theodoro da Silva 
50- CRAS – Centro de Referência de Atendimento Social 
51- Supermercado Primus 
52- Supermercado Rodrigues 
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Figura 2. – 4 – Equipamentos Urbanos 

 
3. IMPACTOS AMBIENTAIS PROVÁVEIS 

 
a) Produção e nível de ruído, calor ou vibração. 

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

 
 O registro destes impactos se dará nas fases de pré-implantação, 
construção, abrangendo a retirada da vegetação, matéria orgânica do solo, solo 
contaminado com matéria orgânica, este devendo ser depositados nas áreas 
possíveis de implantação de gramados. 
 Quanto à emissão de poeiras, causada principalmente durante as 
operações de fundação, porém não será muito significativo, pois não haverá 
necessidade de grande movimentação de terra. Espera-se que haja a dispersão 
de material pulverulento na fase de obras, proveniente dos processos de carga e 
descarga de areia. Porém, são emissões temporárias que ocupam um curto 
período da obra. Na fase de operação não haverá emissão de poeiras e gases. 
  
c) Produção e destino final do lixo gerado pelo empreendimento. 

 
 Estudos mostram que existe uma relação direta entre o porte da cidade e a 
produção de resíduos sólidos domiciliares, ou seja, verifica-se o aumento dos 
valores per capita gerados à medida que cresce a população do município 
(CETESB, 2005/IBGE, 2000). 
 De acordo com o Estudo Panorama dos Resíduos Sólido no Brasil 2009, a 
média de geração de lixo no Brasil é de 1,152 quilos por habitante ao dia, padrão 
próximo a dos países na união Europeia (UE), cuja média é de 1,20 Kg ao dia por 
habitante. Na chamada limpeza urbana, os tipos doméstico e comercial 
constituem o lixo domiciliar, que, junto com o lixo público, representam a maior 
parcela dos resíduos sólidos produzidos nas cidades. 
 Considerando a média de 1,152 quilo/pessoa/dia e a população fixa do 
empreendimento de 270 pessoas, estima-se a produção de resíduos sólidos de 
311,04 Kg/dia na fase de operação do empreendimento. 
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d) Desmatamentos necessários e formas de recuperação da área 
degradada. 
  
 Vale salientar que a gleba encontra-se em um contexto regional bem 
desenvolvido, com vocação comercial. Neste empreendimento não haverá a 
supressão de vegetação ou desmatamento, por se tratar de um lote sem 
cobertura vegetal com ações antrópicas.  
 
e) Contaminação do solo 
 
 Pode ocorrer alteração das propriedades do solo e das águas subterrâneas 
pela contaminação de agentes tóxicos provenientes do manejo de resíduos 
perigosos durante a obra e efluentes sanitários.  O esgoto sanitário será 
encaminhado à estação de tratamento de esgotos por meio de coleta da rede 
pública, o que praticamente elimina a possibilidade de contaminação por esta 
fonte, e, o manejo dos resíduos deve obedecer ao projeto de gerenciamento de 
resíduos da construção, que contém as premissas para a correta segregação, 
transporte e destino final. 
 
f) Impacto Urbanístico 

 
 A análise do impacto na infra-estrutura urbana disponível visa detectar 
possíveis  sobrecargas especialmente nos serviços de água, saneamento básico, 
energia, telefonia e geração de resíduos sólidos. Este item está diretamente 
relacionado à provisão de equipamentos e serviços públicos e ao uso que deles 
faz a população. O lote que será edificado o empreendimento faz parte de uma 
área urbana consolidada, com suficiente disponibilidade de atendimento dos 
serviços ao empreendimento e demais usuários no entorno. 
 O empreendimento não provocará aumento de demanda de outros 
equipamentos urbanos, como de saúde (pronto socorro) e educação (escolas). No 
tocante ao transporte público, este é exercido pela empresa Flecha Branca, 
através de ônibus circulares que cobrem toda a área urbana, sem ônus aos 
usuários.  
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g) Impacto Econômico e na Infraestrutura 
 
 A ocupação de áreas ociosas por empreendimentos de pequeno, médio e 
grande porte, como o deste estudo, naturalmente exerce uma contribuição 
significativa para a valorização imobiliária do entorno.  
 No caso em tela, o fato do terreno possuir frente para a Avenida Jones dos 
Santos Neves, atua como fator positivo quanto à valorização. A manutenção de 
terrenos vazios no núcleo urbano geralmente é prejudicial à coletividade, pois 
contribuem para a deposição indevida de despejos, para a proliferação de insetos 
e roedores, entre outros. E resultando em alguns casos na especulação 
imobiliária, fator que atinge e prejudica toda a população, uma vez que impede o 
desenvolvimento e consecutivamente a melhora da infraestrutura urbana.  
 Com a instalação do edifício a infraestrutura pública da região será 
diretamente beneficiada, pois haverá necessidade de adequar e melhorar as 
condições do entorno, como construção de passeios públicos adequados com 
acessibilidade, melhorando a aparência e a utilização do local.  
 A ocupação pretendida representa fator de irradiação positiva em sua 
vizinhança, atuando como fator de revitalização, repercutindo favoravelmente no 
desenvolvimento de novos comércios e serviços e consequentemente para a 
geração de novos empregos e oportunidades. 
 
4. MEDIDAS MITIGADORAS 

 
a) Medidas mitigadoras dos impactos de vizinhança negativos: 

 O imóvel apresenta condições favoráveis para sua ocupação devido às 
características do terreno como declividade e propriedades do solo, entre outras, 
não apresentado qualquer processo erosivo. A seguir são relacionados impactos 
identificados, de natureza negativa e as medidas recomendadas. 
 
• Ocorrência de processos erosivos e aumento dos níveis de sólidos 
nos sistemas de drenagem durante a fase da obra. 
  
 Devido aos trabalhos de escavação para execução da fundação, poderá 
ocorrer exposição do solo a ação erosiva das águas pluviais, podendo provocar o 
carregamento de sedimentos em direção das galerias de águas pluviais, com 
decorrente assoreamento. Deve-se considerar que este impacto e passível de 
mitigação. 
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Medida 1-1: a adequação do sistema de drenagem com caixas de retenção de 
sólidos. 
Medida 1-2: suspensão dos trabalhos de escavação de terra em dias chuvosos. 
 
• Alteração das propriedades do solo pela geração de resíduos sólidos, 
efluentes sanitários e armazenagem de produtos perigosos na fase de obras 
e demanda por locais para disposição de resíduos. 
 
Medida 2-1: os resíduos não-perigosos de natureza doméstica provenientes da 
obra serão separados e encaminhados para coleta pelos serviços de limpeza 
urbana. 
Medida 2-2: os resíduos não-perigosos de natureza não-domestica provenientes 
da obra serão separados e encaminhados para aterro ou unidade de reciclagem, 
e seu manejo considerado no Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção. 
Medida 2-3: os resíduos perigosos gerados na obra serão separados e 
encaminhados para aterro classe I ou unidade de reciclagem, e seu manejo 
considerado no Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção. 
Medida 2-4: todo efluente sanitário gerado será encaminhado para rede publica, 
utilizando-se de ligação existente na rede publica de coleta de esgotos operada 
pela FOZ do Brasil S/A. 
 
• Impermeabilização da superfície do terreno com a construção de 
edificação e pavimentos externos. 
 
Medida 3-1: Implantação de sistema de detenção de águas pluviais 
dimensionados a diminuir o escoamento das águas no pico de chuva. O 
dimensionamento do sistema deve atender a demanda requerida e ser observada 
a legislação municipal e estadual incidente. 
Medida 3-2: reserva de área permeável em observância ao exigido pela legislação 
municipal. De acordo com a zona urbana que o imóvel está inserido, a exigência 
mínima de área permeável corresponde a 19,00 % da área total do lote. Será 
reservado 20,63% de área permeável para mitigar o impacto. 
 
• Estabilidade do terreno  

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

 
Medida 7-1: adquirir areia e pedra de locais que comprovem o fornecimento e 
extração legal dos materiais, registrando as licenças ambientais dos locais de 
jazida. 
Medida 7-2: adquirir madeira proveniente de reflorestamento ou de corte 
autorizado pelos órgãos ambientais competentes. 
 
• Demanda por áreas para disposição de resíduos na fase de operação  
 
Medida 8-1: os resíduos de natureza doméstica serão separados e encaminhados 
para coleta publica e quando possível destinado para reciclagem. 
 
• Sinalização 
 

Medida 9-1: revitalização das faixas contínuas e de pedestres no trecho 
compreendendo as Avenidas Jones dos Santos Neves e Domingos Alcino Dadalto  
 
• Sistema Viário 
 

Medida 10-1: verificamos necessidade de instalação de sinalização semafórica na 
faixa de pedestres próxima ao empreendimento, localizado na Avenida Jones dos 
Santos Neves. Sugerimos um semáforo dotado de botoeira que poderá ser 
acionada pelos pedestres, permitindo a travessia no intervalo de vinte segundos 
(item 5.1 “i”). 
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Medida 10-2: construção de abrigo nos pontos de ônibus localizados próximo ao 
empreendimento, conforme abordado no item 5.1 “a”. 
 
• Impactos no meio socioeconômico e medidas recomendadas 

 
• Incômodos à população residente no entorno das obras 
 
Medida 11-1: Utilização de equipamentos ruidosos em horários pré-estabelecidos. 
 
b) Medidas otimizadoras dos impactos de vizinhança positivos. 

 
• Incremento na geração de empregos temporários e oportunidades de 
trabalho 
 
Medida 12-1: Contratação de mão-de-obra para a execução da obra no município 
de Cachoeiro de Itapemirim preferencialmente. 
Medida 12-2: Promoção de capacitação de profissionais na área da construção 
civil no município de Cachoeiro de Itapemirim – ES. 
 
• Incremento na arrecadação de IPTU e ISS/QN  
 
Medida 13-1: o incremento tributário está relacionado aos tributos incidentes 
sobre projetos e obra e sobre a área construída projetada. A partir da emissão do 
Habite-se, realizar a atualização do cadastro imobiliário da matrícula. 
  
• Apropriação parcial da capacidade instalada de serviços públicos 

 
Medida 14-1: para este impacto não há medidas previstas, pois a utilização dos 
serviços públicos para o fornecimento de energia elétrica, abastecimento de agua 
potável, coleta de esgotos sanitários, coleta de resíduos sólidos, telefonia etc. 
proporciona um melhor aproveitamento da infraestrutura instalada, otimizando os 
custos das companhias envolvidas e suas respectivas arrecadações. 
 
•  Inclusão social com apoio a cadeia de reciclagem de resíduos  
 
Medida 15-1: incentivar a implementação de programa de coleta seletiva e apoiar 
as iniciativas de reciclagem, encaminhando os resíduos produzidos para coleta 
publica ou empresas que possam beneficia-los em detrimento da disposição em 
aterros. 
 
•  Valorização do imóvel 
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Medida 16-1: não ha medidas, uma vez que o empreendimento vem a 
complementar o contexto comercial existente na região, agregará sim um valor 
imobiliário à região sem oferecer prejuízo à área circundante. 
 
• Volumetria 

 
 A tendência de verticalização dos bairros é um processo importante, do 
ponto de vista urbanístico e ambiental, uma vez que crescendo verticalmente, se 
minimiza o processo de expansão territorial, preservando dessa forma, os 
espaços verdes existentes. Outro impacto positivo destas edificações é que além 
da preservação do patrimônio natural, há menos demanda por investimentos nas 
expansões, como de saneamento básico, distribuição de energia elétrica, bem 
como demais estruturas necessárias nesse sentido. 
 

5. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 
 
 Sob análise da COMTEC. 
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6. CRONOGRAMA DAS MEDIDAS MITIGADORAS 
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Declaro serem verdadeiras as informações constantes acima, estando 

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

crime e resultará na aplicação das sanções penais cabíveis. 
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