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1 CACHOEIRO DE IATAPEMIRIM 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento apresenta o 

empreendimento denominado 

Rodovia do Contorno de Cachoeiro 

a ser edificado pelo empreendedor 

 

Esse estudo apresenta o empreendimento 

que tange suas características urbanísticas e soluções de

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

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

da população residente ou usuária das áreas no entorno 

 

Os estudos formulados condicionam

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

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

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

Estudo de Impacto de Vizinhança 

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

consorciadas e dá outras providências.
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O presente documento apresenta o Relatório de Impacto de Vizinhança (R

dimento denominado PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL LTDA

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

empreendedor Portifor Pedras do Brasil Ltda. 

a o empreendimento PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL LTDA 

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

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

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

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

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

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

Plano Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, e ao 

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

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

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

consorciadas e dá outras providências.”.  
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Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) do 

PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL LTDA, localizado na 

, Cachoeiro de Itapemirim, ES, 

PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL LTDA no 

engenharia, objetivando uma 

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

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

se ao disposto na legislação federal, preconizada 

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

Plano Diretor Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, e ao 

obrigatoriedade da apresentação do 

EIV, para concessão de licenças, autorizações e 

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

 

A empresa Portifor Pedras do Brasil Ltda

situada na Rua Evandro Almeida Riguete

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

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

Itapemirim/ES. No local serão

rochas ornamentais, tais como desdobramento e polimento.

 

2.1 Informações Gerais do Empreendimento

Nome 

Endereço 

Área total do terreno 

Certidão negativa de débitos

Parecer final da análise de 

projeto arquitetônico 

 

2.2 Objetivos do Empreendimento

 

A Portifor Pedras do Brasil 

consolidando sua marca no mercado.

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

mais exigente. Expandindo para o comércio ext

  

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

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

está sendo feito investimentos em melhores equipamentos, 

treinamentos. Buscando a diferença entre seus concorrentes.

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

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

sede serão executados os servi

polimento das rochas ornamentais
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IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

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

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

A empresa pretende ampliar suas atividades em um terreno situado 

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

serão executados serviços relacionados ao beneficiamento de 

tais como desdobramento e polimento. 

nformações Gerais do Empreendimento 

Portifor Pedras do Brasil Ltda - ME

Rodovia do Contorno de Cachoeiro, BR 482 

20.8, Cachoeiro de Itapemirim, ES 

66.336,00  m² 

Certidão negativa de débitos ANEXO 02 

Parecer final da análise de ANEXO 03 

Objetivos do Empreendimento 

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

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

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

mais exigente. Expandindo para o comércio exterior. 

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

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

está sendo feito investimentos em melhores equipamentos, infraestrutura

treinamentos. Buscando a diferença entre seus concorrentes.  

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

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

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

polimento das rochas ornamentais 
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ME., atua no setor de rochas ornamentais, 

nº1 Bairro Aeroporto, Município de Cachoeiro 

A empresa pretende ampliar suas atividades em um terreno situado 

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

serviços relacionados ao beneficiamento de 

ME 

Rodovia do Contorno de Cachoeiro, BR 482 – KM 

 

está no segmento de rochas ornamentais desde 2000, 

Nos últimos anos temos crescido e ampliado 

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

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

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

infraestrutura, tecnologia e 

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

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

ços desde o desdobramento das rochas ornamentais até o 
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2.3 Localização Geográfica e Acessos Gerais

 

O empreendimento será instalado 

BR 482, KM 20.8, na cidade de 

do livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis
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Localização Geográfica e Acessos Gerais 

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

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

do livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis. 

Figura 1: Planta de Situação 

Fonte: do autor 
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Rodovia do Contorno de Cachoeiro, 

, matriculado sob nº 2468 
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Figura 2: Planta de Localização 

 

Fonte: adaptado de Google Earth 

 

 

Rua Gladistone Rubin 
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2.4 Dimensões e Áreas Do Empreendimento

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

realizar os processos de beneficiamento de rochas ornamentais

 

- Área de Construção 

 

Área Total do Terreno 

Área Útil 

Área do Galpão 01  

Área do Galpão 02 

Área total da construção 
 

 

 

2.5 Pavimentos e suas Descrições

 

O empreendimento é composto de 

atividades relacionadas ao beneficiamento de rochas ornamentais.

 

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

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

ÍNDICES URBANÍSTICOS

Taxa de ocupação 

Taxa de permeabilidade 

Coeficiente de Aproveitamento

Vagas de estacionamento 
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Áreas Do Empreendimento 

PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL será composta de dois galpões utilizados para 

realizar os processos de beneficiamento de rochas ornamentais. 

QUADRO DE ÁREAS 

 

Pavimentos e suas Descrições 

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

atividades relacionadas ao beneficiamento de rochas ornamentais. 

coberto por telhas metálicas suportadas por estrutura de concreto 

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

ÍNDICES URBANÍSTICOS EXIGIDO PROJETADO

68,00% (45.108,48m²) 22,50

21,00% (13.930,56 m²) 93,20% (

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

 

Caminhão 1 vaga / 1.000m² 

Carro 1 vaga / 50m²  

Moto 
70 m² p/ 1.000m² 

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

66.336,00 m² 

9.653,00 m² 

2.250,00 m² 

2.250,00 m² 

4.500,00 m² 

dois galpões que serão utilizados para realização de 

coberto por telhas metálicas suportadas por estrutura de concreto 

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

PROJETADO 

22,50% (4.500,00m²) 

% (61.836,00 m²) 

0,22 (4.500,00 m²) 

05 vagas 

90 vagas 

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

mármores/granitos. 

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

armado destinado ao armazenamento e estocagem das chapas polidas.

 

Figura 3
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politriz automática de 20 cabeças, responsável pelo polimento de chapas de 

alpão coberto por telhas metálicas suportadas por estrutura de concreto 

destinado ao armazenamento e estocagem das chapas polidas. 

Figura 3: Corte Esquemático do empreendimento 
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politriz automática de 20 cabeças, responsável pelo polimento de chapas de 

alpão coberto por telhas metálicas suportadas por estrutura de concreto 
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-  Mapeamento Da Capacida

E Energia  

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

implantada a PORTFOR PEDRAS DO BRASIL e consulta às concessionárias EDP 

Escelsa e Odebrecht, responsáveis pelo fornecimento de e

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

área indicada.  

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

e águas pluviais, visto que essas serão captadas

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

 

      2.6  Sistema Viário Existente

 

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

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

com as normas do DNIT (Figura 4).

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

44 horas semanais de funcionamento.

F
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Mapeamento Da Capacidade De Atendimento Das Redes De água Pluvial, Esgoto 

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

implantada a PORTFOR PEDRAS DO BRASIL e consulta às concessionárias EDP 

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

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

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

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

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

Sistema Viário Existente 

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

través de um acesso na Rodovia do Contorno, devidamente projetado de acordo 

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

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

de funcionamento.    

Figura 4: Via de acesso ao empreendimento 
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gua Pluvial, Esgoto 

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

implantada a PORTFOR PEDRAS DO BRASIL e consulta às concessionárias EDP 

nergia elétrica e água 

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

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

pelo sistema hidrossanitário de águas 

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

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

través de um acesso na Rodovia do Contorno, devidamente projetado de acordo 

de segunda à quinta 

das 7 h ás 11 h e das 12 h ás 17 h, na sexta das 7 h ás 11 h e das 12 h ás 16 h, perfazendo 
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No raio de influencia do empreendimento pode ser identificada a BR 482, além disso, 

ela é a principal via de acesso ao loca

 

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

de veículos, por sugestão do DNIT 

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

PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL, conforme pode ser observado no 
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Figura 5: Acesso ao empreendimento 

Fonte: do autor 

 

 

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

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

 

Figura 6: Mapa Rodoviário 

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

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

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

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

PORTIFOR PEDRAS DO 
BRASIL 
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No raio de influencia do empreendimento pode ser identificada a BR 482, além disso, 

 

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

Departamento Nacional de Infraestrutura e 

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

anexo 05.  
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No que se diz respeito às atividades comunitárias atingidas pela zona de influencia do 

empreendimento, pode-se di

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

saúde, de gasolina, clínicas, etc. 

 

 

2.7  Empreendimentos Similares

 

Tanto na região em que se encontra o 

do Espírito Santo podem ser encontradas empresas similares de beneficiamento de 

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

Simbraex Mármores e Granitos e Jaciguá Mármores e Gra

 

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

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

reconhecido internacionalmente pela qualidade e eficiência na prestação de serviç

 

 

 

 

 

3. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO (AID)

 

O empreendimento que se localiza na

20.8, Cachoeiro de Itapemirim 

considerado como raio de influencia 

– Comissão Técnica Consultiva
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No que se diz respeito às atividades comunitárias atingidas pela zona de influencia do 

se dizer que os únicos estabelecimentos atingidos são duas 

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

saúde, de gasolina, clínicas, etc.  

Empreendimentos Similares 

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

do Espírito Santo podem ser encontradas empresas similares de beneficiamento de 

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

Simbraex Mármores e Granitos e Jaciguá Mármores e Granitos. 

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

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

reconhecido internacionalmente pela qualidade e eficiência na prestação de serviç

 

 

ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO (AID)  

O empreendimento que se localiza na Rodovia do Contorno de Cachoeiro, BR 482, KM 

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

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

Comissão Técnica Consultiva, o que segue na figura 3: 
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No que se diz respeito às atividades comunitárias atingidas pela zona de influencia do 

zer que os únicos estabelecimentos atingidos são duas 

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

empreendimento como por todo o Sul do Estado 

do Espírito Santo podem ser encontradas empresas similares de beneficiamento de 

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

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

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

reconhecido internacionalmente pela qualidade e eficiência na prestação de serviços. 

Rodovia do Contorno de Cachoeiro, BR 482, KM 

tem como área de influencia direta, se 

conforme indicado pelo COMTEC 
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Figura 
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igura 7: Área de influência direta – raio de 500,00m 

 

 

Fonte: adaptado do Google Maps 
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A PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL 

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

interno quanto externo. 

 

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

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

transforma em desenvolvimento para a cidade. 

 

Dessa forma, com a implantação do empreendiment

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

 

Conforme pode ser observado na 

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

presente na região.   

Figura 
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A PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL será um empreendimento de grande porte 

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

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

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

transforma em desenvolvimento para a cidade.  

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

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

pode ser observado na figura 6, o empreendimento se localiza

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

 

Figura 7: Localização Geográfica do Empreendimento 

Figura 6: Google Earth 
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de grande porte 

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

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

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

o ocorrerá a valorização imobiliária 

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

, o empreendimento se localiza afastado do 

centro da cidade e também do Rio Itapemirim, principal efluente da bacia hidrográfica 
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4. IMPACTOS AMBIENTAIS PROVÁVEIS

 

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

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

além do aumento dos custos operacionais dos veículos utilizados.

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

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

 

Na fase de construção do empreendimento 

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

demolição e possível escavação do terreno.

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

visto que são de ocorrência temporária.

 

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

veículos pesados circulante na região, ocasiona

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

manutenção da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

possíveis acidentes ocorridos devido ao desgaste das vias

 

Quanto aos aspectos naturais, ambientais, 

área em que o processo de 

grandes massas de vegetação

a não existência de unidades de conservação compreendidas no raio de influencia direto.
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4. IMPACTOS AMBIENTAIS PROVÁVEIS   

congestionamentos provocam o aumento do tempo de deslocamento dos usuários do 

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

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

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

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

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

caminhões utilizados no transporte de terra que será retirado na 

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

determinados, não acarretarão impacto de grande magnitude, 

ência temporária. 

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

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.  

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

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

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

ão existência de unidades de conservação compreendidas no raio de influencia direto.
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congestionamentos provocam o aumento do tempo de deslocamento dos usuários do 

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

Como consequência 

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

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

a circulação de caminhões com 

caminhões utilizados no transporte de terra que será retirado na 

Como esses veículos transitarão em horários 

determinados, não acarretarão impacto de grande magnitude, 

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

a degradação progressiva das vias e 

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

, a fim de prevenir 

o empreendimento será implantado em uma 

industrialização se encontra em expansão, não existindo 

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

ão existência de unidades de conservação compreendidas no raio de influencia direto. 
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5. MEDIDAS MITIGADORAS

 

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

negativos identificados e analisados nas diversas fases de instalação do 

empreendimento.  

 

No que se diz respeito ao consumo de água, 

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

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

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

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

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

prevenção contra vazamentos e pressões inadequadas do sistema hidráulico minimizem 

o consumo de água. Já na fase de funcionamento, 

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

normas técnicas e prescrições da concessionária local

 

Em relação aos resíduos sólidos gerados, o objetivo primei

volume de resíduo possível durante a construção da 

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

destinado adequadamente. O que for classificado como entulho dever

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

“bota-foras”. 

 

Para minimizar os resíduos serão realizados alguns procedimentos como revisão do 

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

servidores para aperfeiçoarem

acondicionamento dos materiais no canteiro de obras. 

construção civil serão encaminhados para os aterros presentes na cidade devidamente 

licenciados pelo IEMA – Instituto Estadual de Me

 

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

são as medidas capazes de minimizar os impactos de vizinhança 

negativos identificados e analisados nas diversas fases de instalação do 

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

abalho de conscientização dos trabalhadores de forma a promover 

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

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

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

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

prevenção contra vazamentos e pressões inadequadas do sistema hidráulico minimizem 

na fase de funcionamento, as ligações à rede pública devem 

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

normas técnicas e prescrições da concessionária local. 

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

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

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

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

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

Para minimizar os resíduos serão realizados alguns procedimentos como revisão do 

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

aperfeiçoarem as atividades e reduzirem o desperdício e rever o 

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

construção civil serão encaminhados para os aterros presentes na cidade devidamente 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

trânsito, no raio de influencia direto do empreendimento será 
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são as medidas capazes de minimizar os impactos de vizinhança 

negativos identificados e analisados nas diversas fases de instalação do 

na fase de construção do empreendimento 

abalho 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 

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

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

prevenção contra vazamentos e pressões inadequadas do sistema hidráulico minimizem 

as ligações à rede pública devem 

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

ramente é gerar o menor 

PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL 

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

á ser armazenado 

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

Para minimizar os resíduos serão realizados alguns procedimentos como revisão do 

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

as atividades e reduzirem o desperdício e rever o 

Dessa forma, os resíduos da 

construção civil serão encaminhados para os aterros presentes na cidade devidamente 

io Ambiente e Recursos Hídricos. 

trânsito, no raio de influencia direto do empreendimento será 
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implantada ações de melhoria da sinalização viária e vagas de estacionamento e 

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

empreendimento.  

 

 

6. MEDIDAS OTI MIZADORAS

 

As medidas otimizadoras são 

mais eficientes os impactos de vizinhança positivos identificados e analisados nesse 

Estudo de Impacto de Vizinhança.                  

 

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

influencia como uma área industrial

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

população local e de todo sul do estado.

 

 

7. 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

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 

qualificação e crescimento profissional.

 

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

raio de 500 metros do empreendimento, conforme 

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

possível de interrupções e congestionamentos.
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implantada ações de melhoria da sinalização viária e vagas de estacionamento e 

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

MIZADORAS  

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

mais eficientes os impactos de vizinhança positivos identificados e analisados nesse 

Estudo de Impacto de Vizinhança.                   

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

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

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

local e de todo sul do estado. 

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS  

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

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

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

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

principalmente das áreas mais afetadas do empreendimento. Aos que forem 

selecionados, serão oferecidos treinamentos e capacitações com a finalidade de 

qualificação e crescimento profissional. 

infraestrutura viária será realizado uma recuperação da sinalização num 

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

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

possível de interrupções e congestionamentos. 
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implantada ações de melhoria da sinalização viária e vagas de estacionamento e carga e 

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

as capazes de tornar mais eficazes, maiores, melhores ou 

mais eficientes os impactos de vizinhança positivos identificados e analisados nesse 

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

. Assim, o empreendimento vem para agregar valor 

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

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

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

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 

capacitações com a finalidade de 

infraestrutura viária será realizado uma recuperação da sinalização num 

, para que a mobilidade 

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



 

15 CACHOEIRO DE IATAPEMIRIM 

 

Conclui-se então, por meio deste R

viabilidade técnica da implantação da

do Contorno de Cachoeiro, BR 482, KM 20.8

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 q

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

econômico e socioambiental.
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se então, por meio deste RIV – Relatório de Impacto de Vizinhança, a 

técnica da implantação da PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL

do Contorno de Cachoeiro, BR 482, KM 20.8 no Município de Cachoeiro de 

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. 

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

pode ser considerada viável dos pontos de vista técnico, 

econômico e socioambiental. 

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

 
 
 
 
 

Fábio de Queiroz Di Giorgio 
OAB/RJ 183442 

Eng. Civil em Formação 
 
 
 
 
 

Patrícia Clemasco 
Eng. de Produção em Formação 
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de Impacto de Vizinhança, a 

PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL na Rodovia 

no Município de Cachoeiro de 

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

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

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

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

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.  

uestões acima, que a operação da PORTIFOR 

pode ser considerada viável dos pontos de vista técnico, 
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ANEXO 01 – MELHORIA DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
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MELHORIA DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA  
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