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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento apresenta o Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) do 

empreendimento denominado RESIDENCIAL URCA, que está localizado na Rua 

Amphilophio Braga, s/n, Bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim, ES, a ser 

edificado pelo regime de condomínio, por administração a preço de custo. 

 

Esse estudo apresenta o empreendimento RESIDENCIAL URCA no que tange as suas 

características urbanísticas e soluções de engenharia, objetivando uma compatibilização 

entre a urbanização, geração de tráfego e o conforto ambiental, bem como análise de 

seus efeitos positivos e negativos do empreendimento sobre a qualidade de vida da 

população residente ou usuária das áreas no entorno do mesmo. 

 

Os estudos formulados estão totalmente condicionados ao que está disposto na 

legislação federal, preconizada pela Lei Federal nº 10.257/01 e também conhecida como 

Estatuto das Cidades, à Lei Municipal 5890/2006 – Plano Diretor Municipal de 

Cachoeiro de Itapemirim, e ao disposto na Lei 6649/2012, a qual dispõe sobre a 

“obrigatoriedade da apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, para 

concessão de licenças, autorizações e alvarás aos empreendimentos de impacto, 

públicos ou privados, ou por operações consorciadas e dá outras providências.”.  
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

 

1.1 Dados Gerais 

Nome Residencial URCA 

Endereço Rua Amphilophio Braga, Sn, Gilberto Machado, 

Cachoeiro de Itapemirim – ES. 

CPF 008.466.167-42 

 

 

1.2 Informações Gerais 

O projeto do RESIDENCIAL URCA foi idealizado inicialmente para atender uma 

demanda local da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, onde há uma forte carência no 

que se refere à habitação. A cidade cresce em um ritmo acelerado, exponencial, 

portanto, a construção civil deve sempre acompanhar este ritmo, podendo assim 

proporcionar aos moradores as melhores condições e qualidade de vida, e objetivando a 

concretização da conquista da independência e do bem estar no melhor padrão possível.   

 

 

1.3 Objetivos do Empreendimento 

O objetivo da construção do RESIDENCIAL URCA é atender a demanda por imóveis, 

de elevado padrão de qualidade, preenchendo assim às necessidades da população em 

geral que exigem apartamentos de alta qualidade, podendo assim encontrar segurança e 

maior conforto, adquirindo estes imóveis seja para moradia ou investimento.   

 

1.4 Localização Geográfica e Acessos Gerais 

O empreendimento será instalado na quadra nº 36, em uma área total de 844,80 m², 

localizado no bairro Gilberto Machado. A área total é resultante da unificação dos lotes 

nº 5 (Matrícula 31.789, Livro 2) e nº 6 (Matrícula 39.345, Livro 2). Após a unificação, 

consta nos arquivos da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim que o imóvel 

localiza-se no seguinte endereço: Rua Amphilophio Braga, Gilberto Machado, 

Cachoeiro de Itapemirim – ES. CEP: 29.303-202. 
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Figura: Localização do empreendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAIRRO GILBERTO MACHADO  
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1.5 Área, dimensões e volumetria do Empreendimento 

O RESIDENCIAL URCA é composto por uma torre de uso misto, composto de 38 

(trinta e oito) unidades residenciais e 02 (dois) unidades comerciais. O pavimento 

comercial (Térreo) terá previsão de funcionamento de segunda a sexta feira, das 

08h00m às 18h00m. Visto o número de unidades residenciais no empreendimento sua 

população fixa considerada foi a de 200 pessoas. Já a população flutuante será de 

aproximadamente 50 pessoas. 

 

 

QUADRO DE ÁREAS 

Área Total do Terreno 844,80 m² 

Área do pavimento térreo (lojas) 583,80 m² 

Área do pavimento de garagem (4x) – 672,00 m²  2.688,00 m² 

Área do pavimento de uso comum (PUC) 535,05 m² 

Área do pavimento tipo (9x) – 493,77 m² 4.443,93 m² 

Área do barrilete 39,05 m² 

Área total da construção 8.289,83 m² 

 

 

 

 

 

 

Número de unidades residenciais 38 

Número de unidades comerciais 02 

ÍNDICES URBANÍSTICOS EXIGIDO PROJETADO 

Taxa de ocupação 87,00% (734,97m²) 58,44% (493,77m²) 

Taxa de permeabilidade 10,00% (84,48 m²) 21,87% (184,80 m²) 

Coeficiente de Aproveitamento 4,5 (3.801,60 m²) 4,45 (3.759,00 m²) 

Vagas de garagem 

Carro/Moto 

Residencial 1 vaga p/ 100,00 m² 64 vagas 

Comercial 
Carro: 1 vaga/50m² 08 vagas 

Moto: 1 vaga/70 m² 06 vagas 
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Figura: Corte Esquemático Residencial Urca 

 
 Fonte: do autor 

 

1.6 Mapeamento e capacidade de atendimento das redes de águas pluviais, esgoto e 

energia 

O empreendimento se encontra em um local provido de abastecimento de água e coleta 

de esgoto. A concessionária responsável pela prestação desse serviço no município é a 

Odebrecht Ambiental, empresa da Organização Odebrecht – quarto maior grupo privado 

brasileiro – que desenvolve soluções para a preservação dos recursos naturais e 

melhoria na qualidade de vida das pessoas através de sua atuação nos segmentos de 

água e esgoto, utilities e resíduos. Dentre os projetos do RESIDENCIAL URCA, estará 

contemplado o hidrossanitário, planejado e executado de acordo com as normas e 

padrões vigentes. 

O fornecimento de energia elétrica será realizado através da EDP Escelsa, que é um 

operador de referência no setor elétrico e o terceiro maior gerador de energia eólica do 

mundo. No Brasil, detém investimentos e controla empresas de geração, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia elétrica presentes em nove Estados: São 

Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Ceará, Santa Catarina, Rio 
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Grande do Sul, Amapá e Pará. Como companhia de capital aberto, suas ações são 

negociadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa), 

segmento que reúne empresas com as melhores práticas de governança corporativa. 

O empreendimento apresentará projeto elétrico de acordo com as normas e legislação 

vigente, dentro dos padrões estabelecidos pela EDP Escelsa. 

 

1.7 e 1.8 - Sistema Viário Existente / Capacidade de Absorção da Demanda Gerada 

pelo Empreendimento / Capacidade de Absorção do Transporte Público  

No raio de influência do empreendimento,  podem ser encontrados todos os tipo de vias, 

mas destacam-se a Avenida Francisco Lacerda de Aguiar – via principal, a Avenida 

Aristides Campos – via principal, e as Rua Agostinho Madureira e Amphilophio Braga 

com vias coletoras. (Figura abaixo)  

 

Figura: Vias de acesso ao empreendimento 
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Levando em conta que as principais vias de acesso ao empreendimento são as expostas 

na figura, o empreendimento irá gerar um impacto pouco significativo no local, visto 

que as vias são de grande circulação e suportam o volume de pedestres e veículos 

gerados pelo uso do RESIDENCIAL URCA. 

 

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

empreendimento se encontram: Posto de gasolina, clínicas, quadra de esporte e uma 

praça e escolas particulares e públicas na área de influencia indireta. Além de vários 

estabelecimentos comerciais em torno do empreendimento, que serão favorecidos pelo 

fluxo formado pela população fixa e flutuante.  

 

Todas as vias de acesso ao empreendimento se encontram pavimentadas e com suas 

respectivas drenagens implantadas. Por todo o percurso tem-se o acesso de ônibus, táxis 

e veículos de carga e descarga.  

A área de influência direta do edifício contempla várias formas de transporte rodoviário, 

como: táxis, transporte público e locais adequados para estacionamento de veículos 

privados. O ponto de táxi mais próximo do empreendimento se localiza na rodoviária de 

Cachoeiro de Itapemirim, porém pode se encontrado outro no centro da cidade. Durante 

todo o percurso existem pontos de estacionamentos e o pavimento destinado ao 

comercio contará com vagas para clientes. Já ao que tange o aspecto residencial, o 

edifício contará com 05 vagas identificadas para visitantes. 

Outra forma comumente utilizada pela população local é o transporte coletivo, assim, é 

possível contar com diversas linhas de ônibus que tem em seu trajeto vias próximas ao 

empreendimento. As principais linhas, de acordo com o site da empresa prestadora deste 

serviço no município, são: 

• Conj. Residencial IBC x Liceu via Rodoviária x Via Linha Vermelha 

• Circular Sumaré x Rodoviária x Nova Brasília x Santa Casa 

• Baixo Monte Cristo x Monte Belo 

• Alto Monte Cristo via IBC x Centro 

• Alto Coramara x Alto União via rodoviária / Vila Rica / Teixeira Leite 

• Aeroporto via Boa Vista x São Geraldo via Rodoviária 
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• BNH x Alto União via Rodoviária 

• Morro Grande x Shangrilá via Rodoviária 

• Caiçara via Agostinho Simonato x Centro 

• Cachoeiro x Gruta 

• Centro x Santa Tereza 

• Gilson Carone x Rodoviária 

• Cachoeiro x Tijuca 

• Cachoeiro x Monte Líbano 

 

Além disso, os pontos comerciais, de acordo com a Prefeitura Municipal de Cachoeiro 

de Itapemirim, devem apresentar áreas de carga e descarga, sendo essa realizada em 

horários pré-estabelecidos a fim de não congestionar o transito nas vias, e não prejudicar 

o fluxo de veículos. 

 

No raio de influência do empreendimento também são encontrados telefones públicos, 

hidrantes, bancas de revistas e alguns ambientes com arborização pública, entretanto 

essa não é muito densa, visto o alto nível de urbanização da região analisada.  

 

Na figura abaixo é possível identificar os pontos de paradas de transporte público, onde 

se encontram vagas de carga e descarga e caixas eletrônicos próximos ao 

empreendimento, além dos principais pontos de confluência no raio de influência direto 

do RESIDENCIAL URCA. 
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Figura: Pontos no raio de influência 
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2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO (AID) 

 

O empreendimento se localiza na Rua Amphilophio Braga, Gilberto Machado, 

Cachoeiro de Itapemirim – ES. CEP: 29.303-202 e têm como área de influência direta, 

considerando como raio de influência os 300,00 metros conforme indicado pelo 

COMTEC – Comissão Técnica Consultiva, os bairros: Gilberto Machado, Recanto, 

Paraíso e Amarelo, conforme pode ser observado na figura abaixo. 

 

Figura: Área de influência direta – Raio de 300,00m 

 

Fonte: adaptado do Google Maps 
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Conforme figuras abaixo, o empreendimento se localiza distante do principal rio da 

cidade: Rio Itapemirim, não causando nenhum impacto ao mesmo e as regiões 

ribeirinhas. Além disso, é possível observar os principais locais comunitários no entorno 

do empreendimento. 

 

Figura: Pontos de influencia do empreendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Jones do Santos Neves 



12 

 

Figura: Localização geográfica do empreendimento 

 

Fonte: Google Earth 

 

Ainda no que se diz respeito a infraestrutura do RESIDENCIAL URCA, de acordo com 

solicitação da COMTEC, avaliou-se a necessidade e elaboração de alterações 

geométricas, de circulação e sinalização viária em dois pontos: na confluência da Rua 

Amphilophio Braga com a Rua Padre Siro Franco e a Praça Hilda Calazans dos Santos. 

Nessa ultima foi sugerido que seja executada uma rotatória a fim de melhorar o fluxo no 

local e garantir a segurança e informação dos veículos que circulam pela via. Assim, 

segue abaixo localização do ponto de conflito e de futura instalação da rotatória. 
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3. IMPACTOS AMBIENTAIS PROVÁVEIS  

Durante o processo de construção do empreendimento será observado o aumento do 

nível de ruídos, calor e vibração na área. Porém, assim que finalizada a etapa de obra, 

não haverá mais esse tipo de poluição sonora e visual. 

 

Quanto aos aspectos naturais, o empreendimento será implantado em uma área em que o 

processo de urbanização já se encontra consolidado, não havendo assim, nenhuma 

alteração significativa no que se diz respeito à fauna e flora locais. Além disso, foi 

verificado, de acordo com o zoneamento, a não existência de unidades de conservação 

compreendidas no raio de influencia direto. 

 

Dessa forma, o principal impacto proveniente da instalação do empreendimento será o 

aumento no fluxo de veículos, que pode ocasionar no aumento dos congestionamentos, 

que provocam o aumento do tempo de deslocamento dos usuários do empreendimento e 

daqueles que estão de passagem pelas vias de acesso ou adjacentes, além do aumento 

dos custos operacionais dos veículos utilizados.  

 

O principal ponto de conflito seria na Praça Hilda Calazans dos Santos, porém, 

conforme  exposto, de acordo feitos pela Prefeitura Municipal, poderá ser executada 

uma rotatória que organizará o fluxo dos veículos e garantirá uma maior segurança e 

agilidade aos motoristas.  

 

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

de veículos circulante na região, ocasionará a degradação progressiva das vias e danos 

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

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, a fim de prevenir possíveis acidentes 

ocorridos devido ao desgaste das vias.  

 

No que se diz respeito aos impactos sobre a saúde o bem estar da vizinhança, advindos 

das emissões atmosféricas, líquidas e de ruídos serão mais significantes na fase de 

construção do empreendimento. Assim que finalizadas as obras, o empreendimento 

resultará em pouco impacto levando em conta os fatores citados. 
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4. MEDIDAS MITIGADORAS 

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

negativos identificados e analisados nas diversas fases de instalação do 

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

empreendimento será realizado um trabalho de conscientização dos trabalhadores de 

forma a promover um consumo reduzido e que atenda as necessidades, sem 

desperdícios. Tais ações preventivas terão caráter de orientação. Além disso, através da 

utilização de materiais de qualidade satisfatória, garantia das condições de serviço e 

aplicação do melhor layout ao canteiro de obras espera se que os gastos com aquisição 

de materiais sejam reduzidos, e que a prevenção contra vazamentos e pressões 

inadequadas do sistema hidráulico minimizem o consumo de água. Já na fase de 

funcionamento, as ligações à rede pública devem seguir projetos previamente 

elaborados, que se encontrarão em conformidade com as normas técnicas e prescrições 

da concessionária local. 

 

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

volume de resíduo possível durante a construção do RESIDENCIAL URCA e tudo que 

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

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

caçambas, coletado e transportado nos caminhões adequados para os chamados “bota-

foras”. 

 

Para minimizar os resíduos serão realizados alguns procedimentos como revisão do 

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

servidores para aperfeiçoarem as atividades e reduzirem o desperdício e rever o 

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

construção civil serão encaminhados para os aterros presentes na cidade devidamente 

licenciados pelo IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

 

Do ponto de vista de trânsito, no raio de influencia direto do empreendimento será 

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

descarga, embarque e desembarque a fim de permitir o fluxo contínuo na via de 

principal acesso ao empreendimento.  
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5. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

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

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

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

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

principalmente das áreas mais afetadas do empreendimento. Aos que forem 

selecionados, serão oferecidos treinamentos e capacitações com a finalidade de 

qualificação e crescimento profissional. 

 

No que tange a infraestrutura viária, existe a proposta de ser executada a rotatória na 

Praça Hilda Calazans dos Santos, para que a mobilidade urbana no local melhore e com 

ela o fluxo se mantenha constante, com o mínimo possível de interrupções e 

congestionamentos. 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DA COMTEC:  Em atendimento, de acordo com estudos já 

realizados pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, a respeito da 

intersecção existente na Praça Hilda Calazans, entre as Ruas Amphilophio Braga e 

Agostinho Madureira, é proposto que seja executada uma rotatória a fim promover 

melhoria no fluxo dos veículos e segurança de todos no local. O projeto da rotatória, 

proposto pela PMCI, será apresentado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano (SEMDURB) em acordo e aprovação da Secretaria Municipal de Defesa Social 

(responsável por coordenar e gerenciar ações de segurança pública e trânsito no 

município). 
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6.  CONLUSÃO 

Conclui-se então, por meio deste EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança, a viabilidade 

técnica da implantação do RESIDENCIAL URCA na Rua Amphilophio Braga, Gilberto 

Machado no Município de Cachoeiro de Itapemirim. Isso, através dos estudos 

realizados que constataram benefícios como melhoria da qualidade de vida, geração de 

empregos, geração de renda, movimentação do mercado e valorização da região em 

questão. 

 

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

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

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

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

positivos, respectivamente, do empreendimento em sua área de influência. Demonstra-

se então, com base nas questões acima, que a operação do RESIDENCIAL URCA pode 

ser considerada viável dos pontos de vista técnico, econômico e socioambiental. 
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