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1. INTRODUÇÃO 

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

empreendimento denominado RESIDENCIAL ANTARES, localizado na Avenida 

Governador Francisco Lacerda de Aguiar, número 239 a 249, Bairro Gilberto 

Machado, Cachoeiro de Itapemirim, ES, CEP. 29.303-387, a ser edificado pela 

empresa GROUP CRETA CONSTRUÇÕES LTDA. ME., pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob número 10.601.634/0001-53, 

estabelecida na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, número 138, loja 341, 

Bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim, ES. 

O presente estudo apresenta o empreendimento RESIDENCIAL ANTARES no 

que tange as suas características urbanísticas e soluções de engenharia, 

objetivando uma compatibilização entre urbanização, geração de tráfego e 

conforto ambiental, bem como 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, 

preconizado 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 

“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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2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

2.1. CONTEXTO DO PROJETO 

 
O projeto do RESIDENCIAL ANTARES foi idealizado para atender a uma demanda 

local, identificada pelo empreendedor, cuja característica principal é a conquista da 

independência. 

 

 

2.2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 

 

 

2.3. INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

 

 

 

 

Nome GROUP CRETA CONSTRUÇÕES LTDA. ME. 

Razão Social GROUP CRETA CONSTRUÇÕES LTDA. ME. 
Endereço Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, número 138, loja 341, Bairro 

Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim, ES. 
CNPJ 10.601.634/0001-53 
Inscrição 
Estadual 

Isento 

Responsável 
Legal 

Custódio Amadeu Beça Murta 

Telefone (28) 3522.3272 
Fax (28) 3526.0245 
Endereço 
Eletrônico 

www.cretaimoveis.com.br 

Nome RESIDENCIAL ANTARES 

Endereço Avenida Governador Francisco Lacerda de Aguiar, nº 239 
a 249, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim, ES.  
CEP: 29.303-387 

Inscrição Fiscal 24.006 
Inscrição Imobiliária 801.291.0420.000 
Registro Imóvel  
Área Total Terreno 1.209,36 m² 
Espelho da Consulta 
Prévia Urbanística -  
SEMDURB 

Anexo 8.1 

Valor Total Terreno R$ 67.000,00 
CNPJ 10.601.634/0001-53 
CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBTOS 

Anexo 8.2 

http://www.cretaimoveis.com.br/
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2.4. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DO RELATÓRIO 

DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

 

 

 

2.5. OBJETIVO DO EMPREENDIMENTO 

 

O objetivo do empreendimento denominado RESIDENCIAL ANTARES é atender 

a uma demanda de imóveis funcionais, de alto padrão de qualidade, para atender 

às necessidades de profissionais liberais, solteiros, casais jovens e demais 

adquirentes que querem se adequar as condições da vida moderna, exigem 

apartamentos com moradia confortável e segura para pessoas que não dispõem 

de tempo para a rotina de uma casa, podendo ser adquirido para moradia e para 

investimento pessoal ou empresarial. 

 

2.6. PLANTA DE SITUAÇÃO 

 

O empreendimento será instalado na quadra nº 28, em uma área total de 

1.209,36 m², inscrita sob matrícula de nº localizada no bairro Gilberto Machado. 

A área total é fruto da unificação dos lotes nº 10 (Matrícula 36.791, Livro 2), nº 11 

( Matrícula nº 7633 – Livro 2 – AP), nº 12 ( Matrícula 37.456, Livro 2), e nº 13 

(Matrícula 34.730, Livro 2) . 

NOME MAURICIO MAURICIO CEOTTO BRANDÃO 

ENDEREÇO Rua Henrique Moscoso, 244, sala 105 – Praia da Costa – Vila 
Velha – ES. CEP: 29.101-330 

CREA ES-003468/D 
TELEFONE (27) 3340-6410 

 
NOME MARIANA DONATELLI FIGUEIRA 
ENDEREÇO Rua Henrique Moscoso, 244, sala 105 – Praia da Costa – Vila 

Velha – ES. CEP: 29.101-330 
TELEFONE (27) 3340-6410 
 
NOME ROSÁLIA BROSEGHINI 
ENDEREÇO Rua Henrique Moscoso, 244, sala 105 – Praia da Costa – Vila 

Velha – ES. CEP: 29.101-330 
TELEFONE (27) 3340-6410 
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Após unificação consta nos arquivos da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 

Itapemirim que o imóvel localiza-se no seguinte endereço: Av. Francisco Lacerda 

de Aguiar, nº 239 a 249, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim, ES.  CEP: 

29.303-387. 
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Figura 2.5.1 – Localização do empreendimento
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2.7. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

O RESIDENCIAL ANTARES é composto de uma torre de uso misto, residencial 

multifamiliar e comercial, dispostos conforme NBR 12.721 apresentada no Anexo 

12.2.  

 

2.7.1. Quadro de Áreas 

Tabela 2.7.1-1 – Quadro de Área do empreendimento 

QUADRO DE ÁREAS 

Parâmetro Unidade Valor 
Área do Terreno (Metro)² 1.209,36 
Coef. Aproveitamento - 4,48 
Gabarito Máximo Pavimento 10,00 
Taxa de Ocupação % 72,80 
Taxa de Permeabilidade % 12,64 
Afastamento Frontal Mínimo Metro 3,00 
Área Máxima Computável (Metro)² 5.453,420 

 

Os pavimentos são distribuídos em subsolo; térreo; garagem 01, garagem 02, 

garagem 03, garagem 04; pavimentos tipo 01-10; cobertura; caixa d’água; e 

Barrilete. 

A descrição de cada um destes pavimentos, bem como caracterização espacial, e 

compartimentação são descritas nos itens que seguem abaixo. 

 

- Pavimento Subsolo 

O pavimento subsolo está disposto em uma área de 702,27 m², disposta em cota de 

– 2,70 m (metros), inferior à calçada da Av. Governador Francisco Lacerda de 

Aguiar.  

Este pavimento é destinada à locação de 27 vagas de garagem, sendo 24 vagas 

livres e 03 vagas vinculadas, 10 vagas de moto, escada, 3 elevadores, circulação de 

garagem, rampa de acesso de veículos, cisterna, casa de bomba, gerador e hall 

escada e elevador.  

- Pavimento Térreo 

A compartimentação deste pavimento, bem como o quadro de área referente a cada 

compartimento encontra-se na Tabela 2.7.1-2, abaixo: 

Tabela 2.7.1-2 – Quadro de Áreas – pavimento Térreo 

Compartimentação e Quadro de Áreas 
Pavimento Térreo 
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Ambiente Área (m²) 
Lojão (01 e 02) 599,92 
Câmara de Pressurização 17,58 
Câmara de Transformação 20,42 
Área Técnica 105,15 
Guarita/Portaria/Hall de Elevadores 35,59 

 

- Pavimento Garagem 

Os números de vagas alocadas bem como quadro de áreas dos respectivos 

pavimentos encontram-se no Tabela 2.7.1-3, abaixo: 

Tabela 2.7.1-2 – Quadro de Áreas – Pavimento Garagem 

 VAGAS VAGAS 
LIVRES 

VAGAS 
VINCULADAS 

VAGAS 
DE 

MOTO 

ÁREA 
TOTAL 

CARROS 

ÁREA 
TOTAL 

MOTOS 

PAV. GARAGEM – G1 35 32 03  362,25M²  
PAV. GARAGEM – G2 34 31 03  351,90M²  
PAV. GARAGEM – G3 34 31 03  351,90M²  
PAV. GARAGEM – G4 28 27 01  289,80M²  
TOTAL 158 145 13 10 1.635,30M² 20,00M² 

 

- Pavimentos Tipo 

A compartimentação bem dos pavimentos tipo, bem como quadro de áreas dos 

referidos ambientes, encontram-se no Tabela 2.7.1-4, abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESIDENCIAL ANTARES  Página 11 
 

Tabela 2.7.1-4 – Quadro de áreas – Pavimento Tipo 

 

2.7.2.  Horário de Funcionamento 

 

O empreendimento A previsão de funcionamento da loja é de 8h00m às 18h00m de 

segunda a sexta feira. 

 

 

2.7.3. População Fixa e População Flutuante 

Conforme normatização vigente a população fixa é de 300 pessoas e a flutuante foi 

desconsiderada, uma vez que não se aplica ao empreendimento analisado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro de Áreas 
Pavimento Tipo 

Apartamentos Área (m²) Total 
101-201-301-401-501-601-701 56,72 07 
801-901-1001 67,07 03 
102-103-202-203-302-303-402-403 
-502-503-602-603-702-703-802-803 

54,75 16 

902-903-1002-1003 65,10 04 
104-204-304-404-504-604-704 61,96 07 

804-904-1004 72,31 03 

105-205-305-405-505-605-705-805-905-1005 54,62 10 

106-107-110-206-207-210-306-307-310-406-407-410-506-507-
510-606-607-610-706-707-710-806-807-810-906-907-910-1006-
1007-1010 

54,55 30 

108-208-308-408-508-608-708-808-908-1008 54,97 10 

109-209-309-409-509-609-709-809-909-1009 58,35 10 

111-211-311-411-511-611-711-811-911-1011 54,51 10 

112-212-312-412-512-612-712-812-912-1012 54,52 10 
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2.8. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMREENDIMENTO 

 

O empreendimento localiza-se no Município de Cachoeiro de Itapemirim, porção sul do 

Estado do Espírito Santo, como município integrante da microrregião Centro-Sul do estado, 

juntamente com os municípios de Apiacá, Atílio Vivacqua, Castelo, Jerônimo Monteiro, 

Muqui, Mimoso do Sul e Vargem Alta. 

O empreendimento será instalado na quadra nº 28, em uma área total de 1.209,36 

m², inscrita sob matrícula de nº localizada no bairro Gilberto Machado. 

A área total é fruto da unificação dos lotes nº 10 ( Matrícula 36.791, Livro 2), nº 11 ( 

Matrícula nº 7633 – Livro 2 – AP), nº 12 ( Matrícula 37.456, Livro 2), e nº 13 

(Matrícula 34.730, Livro 2) . 

Após unificação consta nos arquivos da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 

Itapemirim que o imóvel localiza-se no seguinte endereço: Av. Francisco Lacerda de 

Aguiar, nº 239 a 249, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim, ES.  CEP: 29.303-

387. 

A Área de Influência Direta do empreendimento abrange os bairros: Dr. Gilberto 

Machado, Basiléia, Recanto, Campo de Leopoldina, Amarelo, Alto Amarelo, Sumaré 

e Paraíso. 

Segue abaixo mapa com extensão da AID – Área de Influência Direta do 

empreendimento, em um raio de 700 m, conforme estipulado pela Comissão Técnica 

Consultiva – COMTEC – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano: 
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Fonte: Geobases.INCAPER 

Figura 2.8.2-1 – Área de Influência Direta – Bairros abrangidos em um raio de 700 metros – Escala 
1:10.000 
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Figura 2.8.2-2 – AID - Vista Frontal do Lote 

 

 

 
Figura 2.8.2-3 – AID - Avenida Francisco Lacerda Aguiar 
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Figura 2.8.2-4 – AID – VISTA GERAL 

 

 

2.8.1. EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS 

Segue abaixo mapeamento dos equipamentos comunitários localizados na AID do 

empreendimento: 
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Tabela 2.8.1-1 – Equipamentos Comunitários – Setor Educacional 

Instituição de ensino Estadual EEEF Bernadino Monteiro 

EEEF Dona MarIa Santana 

Escola de 1º Graus Maria Santana 

Instituição  de ensino Municipal Maria Tereza Brandão de Mello 

Professor Paulo Estellita Herkenhof 

Instituição  Privado Faculdade São Camilo 

Senai 

Itapemirim Informatica 

Instituto de pesquisas Educacionais 

Centro Universitário São Camillo - Campus II 

Escola Arco - íris 

Instituição  Privado Ilha Calazans dos Santos 

Ruth de Almeida Ramos Vieira 

Do Portinari 

Naim Nagir 

Antônio Soares 

José A. Santana 

Praça sem nome 

 

Tabela 2.8.1-2 – Equipamentos Comunitários – Setor Saúde 

Igreja/ Capela Igreja Senhora Mãe Rainha 

Igreja São José do Operario 

Capela Sagrado Coração de Jesus 

Assembléia de Deus 

Unidade de Saúde Posto de Saúde Recanto 

Sesa Sus 

Clínica Clínica De acidentados 

Med Center 

UNIMED Central de Atendimento Unimed 

 

Tabela 2.8.1-3 – Equipamentos Comunitários – Setor Social 

Posto de Gasolina Posto Senna 

Centro Comunitario Associação dos moradores do Bairro Amarelo 

Centro Comunitário 

Rodoviaria Gil Moreira 

SAAE Seerviço Autônomo de água e esgoto 
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Tabela 2.8.1-4 – Equipamentos Comunitários – Comércio 

Comércio 

Mercedez Benz Metalurgica Itabira 

Michelin Tv Sul canal 13 

Fiat Cola Jarague Tenis Club 

Restaurante Hotel Mirante 

Itapuã Calçados Castelinho Hotel 

Armando Pneus Localiza Rent Car 

Cohefi tudo em Ferragens Itacar Veículos 

Construtora Rosa Ltda Papillon Divonne Jeans 

Ferro Velho Coferro Associação Brasileira de Criadores da raça simental 

Cooperativa Laticionios  Cachoeiro de Itapemirim Colatinense Calcula e Carga 

Cooperativa Laticionios Selita Marmoraria e Serraria Paulicéia 

Farmácia Veterinária Diatribuidora de bebidas Moulin 

Veterinária Souza Transportadora Continental 

Comercial Madeira Raihol Frigorifico 

J. Azevedo SICOOB 

Tv Gazeta Purina Agrosul 

 

Tabela 2.8.1-5 – Equipamentos Comunitários – Setor Lazer 

Equipamento Comunitário Total 

Campo de Futebol 5 

Quadra de Esportes 13 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

As atividades desenvolvidas pelo empreendimento compreendem as fases de 

planejamento, instalação e operação. 

 

3.1. FASE DE PLANEJAMENTO 

 

O mercado da construção civil está cada vez mais exigente, sempre buscando a 

qualidade e o menor custo. Uma obra para ser bem executada e gerar lucros para 

construtora, necessita, antes de tudo, de um bom planejamento e gerenciamento em 

todas as suas etapas. A fase de planejamento compreende uma série de atividades 

que subsidiarão a fase executiva da obra em aspectos físicos, financeiros, logísticos 

e de mão-de-obra. 

Os produtos desta fase são os Estudos Preliminares, que englobam desde a escolha 

do local a estudos geotécnicos e topográficos, para verificar se há alguma 

interferência significativa que possa vir a trazer problemas futuros ; o Memorial 

Descritivo; o Cronograma Executivo; e a identificação da equipe de trabalho. 

O empreendimento Residencial Antares será executado em fase única, a qual está 

descrita no cronograma Físico Financeiro no Anexo 12.3. 

 

3.2. FASE DE INSTALAÇÃO 

 

A fase de instalação do empreendimento compreende os serviços de limpeza do 

terreno, com execução de capina, remoção de rochas, árvores, etc.; locação da 

obra, que consiste em marcar no terreno a exata posição do prédio, transportando 

as dimensões desenhadas no projeto arquitetônico em escala reduzida para a 

escala natural 1:1, marcando-se no terreno as posições das paredes, fundações e 

pilares, tomando-se por base a planta de locação, o projeto de fundações e o projeto 

de formas fornecido pelo projetista de estrutura; definição do layout do canteiro de 
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obras, com posterior execução das instalações provisórias necessárias ao 

funcionamento do canteiro de obras. 

Layout do canteiro é o arranjo físico de homens, máquinas e equipamentos no 

espaço disponível do canteiro de obras. O canteiro obedecerá às prescrições da 

norma NR-18 do Ministério do trabalho quanto a condições de segurança do 

trabalho. 

As ligações provisórias devem seguir projetos de profissionais especializados, que 

seguem normas técnicas e prescrições das concessionarias locais. 

 

3.3. FASE DE EXECUÇÃO 

A execução propriamente dita compreende a execução dos itens de infraestrutura, 

supraestrutura, instalações hidro-sanitárias e elétricas, acabamentos e 

revestimentos. 

3.3.1. Serviços de Infraestrutura 

A execução destas estruturas demanda a realização dos seguintes procedimentos: 

execução das contenções e escavação do terreno, para posterior abertura das 

cavas; esgotamento de lençol freático se for o caso; compactação do fundo; 

posicionamento das formas e armaduras do fundo e pilares; concretagem; retirada 

das formas; e reaterros. 

A infraestrutura compreende a execução das estruturas de fundação do edifício, as 

quais irão suportar e transmitir as cargas provenientes das lajes, forros, cargas fixas 

e flutuantes em geral, ao terreno. 

3.3.2. Serviços de Supraestrutura 

Compreende a parte superior da estrutura de um edifício que suporta as cargas dos 

diversos pavimentos e as transmite a infraestrutura. 

Nesta etapa da obra de um edifício são realizados os seguintes serviços: confecção 

e montagem de formas e escoramento; instalação de redes embutidas (agua, 

esgoto, energia elétrica, telefone, ar condicionado, drenagem pluvial, aterramento); 

corte, dobra, montagem e colocação de armadura; preparo, aplicação, cura, controle 

tecnológico de concreto; execução de alvenaria estrutural e de vedação; retirada e 

limpeza das formas; conserto de falhas e chapisco da estrutura.  
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3.3.3. Serviços de Acabamentos 

Compreende a execução dos serviços realizados após a colocação dos 

revestimentos de base, como emboço (e às vezes reboco), quando começa a 

colocação dos revestimentos de acabamentos propriamente ditos, com a aplicação 

dos azulejos e revestimentos de parede, e depois de piso. 

Nesta fase são executados os serviços de : execução de revestimento forro de 

gesso e sanca; execução de contra-piso; Impermeabilização de área molhada; 

Revestimento cerâmico de piso e azulejo de área interna; Colocação de bancadas; 

Execução de rejuntamentos; Execução de emassamento, lixamento e pintura 

interna; Colocação de esquadrias; Colocação de vidros; Colocação de aduelas, 

rodapés, alizares; Colocação de portas, batentes e fechaduras; Colocação de louça 

e mentais; e Instalações de acabamentos elétricos. 

3.4. Tecnologias de construção 

 

3.4.1. Infraestrutura 

A fundação do empreendimento será do tipo fundação direta, em função do solo do 

terreno possuir características de solo do tipo argiloso, apresentando resistência 

compatível com este tipo de estrutura de fundação. 

3.4.2. Supraestrutura / Acabamentos 

A estrutura do edifício será executada em concreto armado convencional, com a 

metodologia de sistema de lajes nervuradas, e formas tipo cumbuca. 

3.5. GESTÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento será realizado por pessoa jurídica denominada Grupo Creta 

Construções Ltda ME. A qual será responsável pelos serviços relativos à 

incorporação e construção do referido empreendimento. 

A Creta é uma empresa local, com o maior destaque para as construções, 

sobretudo, tendo como indicativo o número de obras realizadas ou em realizações – 

tanto no segmento residencial, quanto comercial. 
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Ao todo, em quinze anos foram oito obras já entregues, somente no ano de 2011 

foram lançados três empreendimentos pela Creta, Stone Office Center, Filadélfia 

Condomínio Residencial e Cavaller Maggiore. 

 

3.6. MOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS DIVERSAS ETAPAS DE 

IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O Grupo Creta Construções Ltda ME. proprietária do referido empreendimento prevê 

a contratação de mão-de-obra local, haja vista que a região possui um bom nível 

técnico e mão-de-obra qualificada provinda das universidades e cursos 

profissionalizantes.  

Não obstante a oferta de mão de obra qualificada no mercado de trabalho do 

Município de Cachoeiro de Itapemirim, o Group Creta desenvolve um trabalho de 

capacitação da mão de obra contratada, através da administração de palestras e 

cursos, sobre as tecnologias construtivas adotadas, normatização vigente no setor 

da construção civil, prezando pela qualidade do produto final e integridade física e 

mental dos funcionários contratados. 

A construção do empreendimento será executada pela própria empresa, que 

contratará empreiteiros, prestadores de serviços e fornecedores prioritariamente 

regionais. 
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RESIDENCIAL ANTARES 

CRONOGRAMA IMPLANTAÇÃO – DEMANDA MÃO DE OBRA 

MÃO DE OBRA MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Limpeza do terreno / topografia / terraplanagem 

Auxiliar 3                       

Topógrafo 1                       

Fundação / Estrutura / Fechamento / Telhado 

Armador 4 6               

Carpinteiro 5 8 2            

Pedreiro 1            

Instalações Elétricas e Hidro-sanitárias 

Técnicos 2 

Encanador    2 

Eletricista    2 

Ajudantes    3 
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RESIDENCIAL ANTARES 

CRONOGRAMA IMPLANTAÇÃO – DEMANDA MÃO DE OBRA 

MÃO DE OBRA 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Acabamentos / Paisagismo / Serviços Gerais 

Pedreiro 1 4 15 

Pintor          5 

Auxiliar        8 

Serviços Gerais 2 

Coordenação 

Encarregado 2 

Mestre de Obras 1 

Técnico de 

obras/Segurança 
1 

Engenheiro 1 

Estagiário 1 
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3.7. LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO NAS DIVERSAS ETAPAS DE 

IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

O desenvolvimento das diversas atividades correlatas à execução do Residencial 

Antares demandam o aporte de materiais e contratação de serviços, de naturezas 

diversas. 

Na fase de implantação ocorrerá o trafego de caminhões para transporte de 

materiais de construção. Este transtorno adverso, embora de ocorrência certa, será 

temporário e terá abrangência local. 

Todos os materiais a serem utilizados na execução das atividades desenvolvidas 

pelo empreendimento, com base na metodologia construtiva adotada para obra em 

questão serão alocados no canteiro de obras, em localização anteriormente 

especificada.  

Ressalta-se abaixo a logística de transporte e abastecimento dos itens críticos da 

obra supracitada. 

 

3.7.1. Movimentação de Terra 

A demanda por este tipo de serviço ocorre na fase inicial, de implantação do 

empreendimento, nos processos envolvidos na terraplanagem do terreno.  

O procedimento compreende basicamente quatro etapas: a escavação, o 

carregamento, o espalhamento e o transporte do excesso de terra, para local 

devidamente licenciado.  

A escavação ocorrerá conforme cronograma executivo, ressalvando-se ocorrência 

de imprevistos, tais como eventos naturais que impossibilitem as atividades do 

maquinário e mão de obra, greves sindicais, entre outros. 

As atividades de carregamento e transporte demandarão a utilização de caminhões, 

ocasionando, durante tempo determinado, a utilização das vias urbanas na área de 

Influência do empreendimento. 
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Estima-se que um volume de 3.000 m3 de solo seja retirado para terraplanagem do 

empreendimento. O que representa um total de 200 caminhões, por um período 

previsto de 40 dias, representará um quantitativo de 5 caminhões/dia. 

Este volume de solo retirado será transportado por empresa contratada, a qual 

destinará este volume de solo para local previamente aprovado pela Prefeitura 

Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.  

 

3.7.2. Serviços de Concretagem 

 

Os serviços de concretagem ocorrerão durante as fases de execução da 

infraestrutura, e superestrutura, uma vez que se torna necessário a concretagem 

das estruturas como sapatas, pilares, vigas, lajes e coberturas, conforme 

metodologia construtiva adotada. 

O tráfego de caminhões ocorrerá de forma esporádica, e temporária na via principal, 

localizada à frente do empreendimento, sempre que necessário a execução dos 

serviços supracitados, vide Cronograma Executivo.  

O acesso dos caminhões à obra ocorrerá pela Av. Francisco Lacerda Aguiar, uma 

vez que o porte dos veículos impossibilita a utilização de vias alternativas. 

 

3.7.3. Carga/Descarga de Materiais de Construção 

 

Os serviços de carga/descarga de materiais de construção civil ocorrerão durante 

todo período construtivo do empreendimento. 

O tráfego de caminhões ocorrerá de forma esporádica, e temporária na via principal, 

localizada à frente do empreendimento do empreendimento, sempre que houver 

necessidade de descarregamento de materiais de construção. 

O acesso dos caminhões à obra ocorrerá pela Av. Francisco Lacerda Aguiar, uma 

vez que o porte dos veículos impossibilita a utilização de vias alternativas. 

As vias a serem utilizadas nesta fase são ilustradas na Figura 3.7.1-1, abaixo: 
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Figura 

3.7.3-1 – Acesso Viário e Área de Carga e Descarga de Caminhões
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3.8. LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO NA FASE DE 

FUNCIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO 

 

O empreendimento Residencial Antares caracteriza-se como residencial, 

multifamiliar, as atividades desenvolvidas no período de funcionamento restringem-

se somente àquelas de origem rotineiras desenvolvidas pelos moradores, 

colaboradores ou visitantes, relacionadas a lazer, cultura, educação, trabalho, entre 

outras. 

O acesso dos veículos ao empreendimento, no que tange à área comercial ocorrerá 

pela Av. Francisco Lacerda de Aguiar, e os relativos à área residencial terão como 

via de acesso a Rua Francisco Manoel Barcelos Filho, popularmente conhecida 

como Rua Carmem Prates Freire. 

Segue abaixo, na Figura 3.8- 1 dos acessos viários de veículos ao empreendimento. 
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Figura 3.8-1 – Acesso viário de veículos e pedestres – Área Comercial 
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Figura 3.8-2 – Acesso viário de veículos e pedestres – Área Residencial 
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3.9. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

Os logradouros abrangidos pela AID do empreendimento são aqueles pertencentes 

aos bairros Recanto, Gilberto Machado, Amarelo, Alto Amarelo, Paraíso, Basiléia e 

Sumaré. O sistema viário abrangido pela AID do empreendimento compreende os 

logradouros especificados em mapas ilustrativos apresentados nas figuras abaixo: 
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                                                             Fonte: Geobases INCAPER 
Figura 3.9 – 1 Sistema Viário Área de Influência Direta – Bairro Recanto. Escala 1:2.500 
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Fonte: Geobases INCAPER 
Figura 3.9– 2 Sistema Viário Área de Influência Direta – Bairro Gilberto machado. Escala 1:5.000 
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Fonte: Geobases INCAPER 

Figura 3.9 – 3 Sistema Viário Área de Influência Direta – Bairro Amarelo e Alto Amarelo. Escala 1:2.500 
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 Fonte: Geobases INCAPER 

Figura 3.9– 4 Sistema Viário Área de Influência Direta – Bairro Paraíso. Escala 1:5.000
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Fonte: Geobases INCAPER 

Figura 3.9– 5 Sistema Viário Área de Influência Direta – Bairro Basiléia. Escala 1:2.500 
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Fonte: Geobases INCAPER 

Figura 3.9– 6 Sistema Viário Área de Influência Direta – Bairro Sumaré. Escala 1:2.500 
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Figura 3.9– 7  Sistema Viário Área de Influência Direta – Classificação Viária. 

 

 

 

 



 

RESIDENCIAL ANTARES  Página 39 
 

Ocorre, porém que o maior tráfego de veículos na fase de implantação ocorrerá, na 

Av. Francisco Lacerda Aguiar, a qual é a principal via de conexão entre os bairros 

vizinhos ao empreendimento, e abastecedores de insumos necessários ao 

andamento dos serviços de construção do Residencial Antares, como ilustrado na 

Figura 3.7.1-1 – Acesso Viário e Área de Carga e Descarga de Caminhões. 

Na fase de operação, o maior tráfego de veículos ocorrerá na Rua Francisco Manoel 

Barcelos Filho, via de acesso de veículos ao empreendimento. O maior fluxo de 

veículos se dará por esta via, no sentido bairro Centro, onde se localizam os 

principais centros comerciais do Município, bem como a centros educacionais. O 

fluxo de veículos e moradores é ilustrado na Figura 3.8-1 – Acesso viário de veículos 

ao empreendimento – Área Comercial, e Figura 3.8-2 – Acesso viário de veículos ao 

empreendimento – Área Residencial. 

Considerando o porte do empreendimento estima-se que o volume de veículos e 

pedestres acrescidos ao sistema viário serão inexpressivos, uma vez que o nível de 

serviço do principal eixo viário utilizado na fase de implantação do empreendimento, 

Av. Francisco Lacerda Aguiar, segundo informações da Comissão Técnica 

Consultiva – COMTEC é de 880 veículos, demanda esta superior àquela estimada 

na construção do Residencial Antares, a qual representa um quantitativo de 5 

caminhões/dia., necessários para o transporte de um volume de 3.000 m3 de solo 

retirado para terraplanagem do empreendimento, ou seja 200 caminhões, por um 

período previsto de 40 dias. 

Foram definidos no TR 11250/2013 para este EIV, através da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano da PMCI, 01 logradouro para se realizar contagens de 

tráfego e avaliar a capacidade viária e níveis de serviço atuais e suas respectivas 

projeções futuras. 

 

- NÍVEL DE SERVIÇO ATUAL 

Conforme informações constantes no Termo de Referência- TR 11250/2013 para 

este EIV, expedido através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da PMCI, o 

nível de serviço atual da via Av. Francisco Lacerda Aguiar é de 880 veículos. 

 

- DETERMINAÇÃO DE TRÁFEGO FUTUR GERADO PELO EMPREEDIMENTO 
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As atividades de carregamento e transporte de solo, produzidos no processo de 

terraplanagem, 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. 

Na implementação do Residencial Antares estima-se, pelo porte do empreendimento 

um aporte pequeno de veículos e máquinas pesadas, estima-se que um volume de 

3.000 m3 de solo seja retirado para terraplanagem do empreendimento. O que 

representa um total de 200 caminhões, por um período previsto de 40 dias, 

representará um quantitativo de 5 caminhões/dia. 

Portanto, a demanda gerada pelo empreendimento acarreta em impacto de pequena 

magnitude ao trânsito e vias locais, fato este corroborado pelo nível de serviço atual 

da via. 

Já na fase de operação este impacto será mitigado pela localização estratégica do 

acesso de veículos ao empreendimento, que ocorrerá por logradouro com nível de 

serviço favorável, e somente uma pequena parcela do fluxo de veículos ocorrerá 

pela Av. Francisco Lacerda Aguiar, principal eixo de conexão entre os bairros da 

área de influência direta do empreendimento. Nesta fase se prevê 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 19 horas, pela tarde. 

3.9.1. ÁREA DE ESTACIONAMENTO PREVISTA 

 

Tabela 4.1.2–1 Vagas Previstas 

 VAGAS VAGAS 
LIVRES 

VAGAS 
VINCULADAS 

VAGAS 
DE 

MOTO 

ÁREA 
TOTAL 

CARROS 

ÁREA 
TOTAL 

MOTOS 

SUBSOLO 27 24 03 10 279,45M² 20,00M² 
PAV. GARAGEM – G1 35 32 03  362,25M²  
PAV. GARAGEM – G2 34 31 03  351,90M²  
PAV. GARAGEM – G3 34 31 03  351,90M²  
PAV. GARAGEM – G4 28 27 01  289,80M²  
TOTAL 158 145 13 10 1.635,30M² 20,00M² 

 

 

Tabela 4.1.2–2 Número mínimo de vagas destinadas á guarda e estacionamento de veículos 

(Plano Diretor Municipal). 
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NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS DESTINADAS Á GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 

EDIFICAÇÕES DESTINADAS A: ÁREA COMPUTADA NO 
COEFICIENTE DE 

APROVEITAMENTO 
(ÁREA UTIL) 

VAGAS POR METRO QUADRADO DE 
ÁREA COMPUTADA NO 

COEFICIENTE OU POR UNIDADE 

Lojas ou salas comerciais 
isoladas ou em conjunto e 
Atividades de comércio e 

serviço em geral não listadas 
abaixo 

Até 5.000m² 1 vaga para cada 50 m² 
Maior que 5.000m² 1 vaga para cada 25m² 

Residência multifamiliar e 
condomínio com 

características de habitação 
unifamiliar 

Com qualquer área Unidades até 100m² - 1 vaga por 
unidade 

 

 

3.9.2. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

O atual sistema de transporte público de Cachoeiro de Itapemirim engloba os 

serviços de táxi,  transporte escolar, transporte por fretamento (empresas), 

transporte coletivo distrital,  transporte coletivo urbano, transporte coletivo gratuito de 

pessoas portadoras de necessidades especiais (Ir e Vir), transporte coletivo gratuito 

de pessoas socialmente carentes (Passe Livre). 

A empresa responsável pelos serviços de transporte coletivo na região urbana do 

Município de Cachoeiro de Itapemirim é a Viação Flecha Branca Ltda. 

Segundo informações da mesma empresa a frota atual, que prestam serviços à 

população do município é de 108 veículos, sendo que no mês de maio/2013 novos 

10 ônibus entraram em circulação nas ruas de Cachoeiro de Itapemirim. A 

renovação da frota significou um investimento em torno de R$ 2,5 milhões e com 

isso, a empresa cumpre a meta de renovação de 10% ao ano. 

Na área de influência direta circulam 39 linhas de ônibus, a descrição dos itinerários 

das linhas citadas, seguem nas tabelas abaixo: 
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Fonte: Adaptado de www.flechabranca.com.br.  

Fonte: Adaptado de www.flechabranca.com.br.  

 

Fonte: Adaptado de www.flechabranca.com.br.  

 

Fonte: Adaptado de www.flechabranca.com.br.  
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3.10. SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

 

3.10.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

O abastecimento de água tratada é provido por meio da concessionária Foz do 

Brasil, e a cobertura da rede, segundo informações da mesma empresa atinge mais 

de 99,5% dos imóveis de todo o município de Cachoeiro de Itapemirim. Na área 

urbana, que concentra quase 90% da população, o abastecimento chega a 100%. 

A água é captada do Rio Itapemirim, a poucos metros da Estação de Tratamento de 

Água (ETA) da Ilha da Luz, com capacidade de 800 litros por segundo. Após o 

tratamento, a água é armazenada no Reservatório Pulmão, localizado na Ilha da 

Luz, com capacidade de 2,4 milhões de litros.(Foz do Brasil, on line).  

Quatro bombas enviam a água armazenada para os principais Centros de 

reservação da cidade, sendo distribuída por gravidade ou por bombeamento para a 

sede, Soturno, Sambra Córrego do Brás e Córrego dos Monos. (Foz do Brasil, on 

line). 

O sistema de distribuição de Cachoeiro possui 495.176 metros de redes de água e 

conta com 28 reservatórios, com capacidade para armazenar 11,6 milhões de litros 

de água, fornecendo água de acordo com o padrão de potabilidade da Portaria 

518/2004* do Ministério da Saúde. (Foz do Brasil, on line). 

A demanda de abastecimento de água potável, requerida para funcionamento das 

atividades desenvolvidas no empreendimento Residencial Antares, de acordo com 

normatização vigente NBR 5626/1998, é em torno de 60 m³/dia. 

A demanda por abastecimento de água na fase de implantação do empreendimento 

será decorrente das atividades desenvolvidas no canteiro de obras, utilizadas tanto 

na higienização e consumo de funcionários, bem como para preparo de massas e 

lavagem de ambientes e equipamentos. 

Em linhas gerais, estima-se que o consumo diário por operário não alojado seja de 

45 litros por dia, não estando inclusa a refeição. No caso da refeição ser preparada 

na obra, este número passa para 65 litros por dia. (Consumo de água no canteiro de 

obras, on line). 

3.10.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
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O sistema de esgotamento sanitário é gerenciado pela concessionária Foz do Brasil, 

a qual instalou a infraestrutura necessária para a coleta de 97% do esgoto da área 

urbana, sendo 92,5% desse total encaminhado ao tratamento.  

Com a concessão do serviço de saneamento, foi executada na cidade a primeira 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que funciona desde 2003 no Bairro 

Coronel Borges e tem capacidade de tratar 560 litros por segundo. 

Todo o efluente gerado pelo empreendimento possui características domésticas, por 

serem aquels produzidos em atividades tais como lavagem de roupas, utensílios de 

cozinha, banhos e descargas. A estimativa de vazão diária de esgoto doméstico 

gerado pelo empreendimento, calculada em função do consumo de água potável é 

aproximadamente 48,00 m³/dia. 

Os efluentes líquidos gerados na fase de instalação do empreendimento são 

aqueles provenientes das atividades de higienização e alimentação de funcionários, 

gerados nos ambientes do refeitório e sanitários; bem como da lavagem de 

ambientes. Estes efluentes são classificados, por sua origem, e características 

físico-químicas como efluentes domésticos. 

Como os veículos utilizados para transporte de materiais de construção serão 

realizados por empresa terceirizada, não há no canteiro de obras instalação 

destinada à lavagem e abastecimento de veículos, não sendo gerado, portanto 

resíduos de graxas, e óleos. 

 

3.10.3. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS 

De acordo com a Lei 6324/2009, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio de 

2010 a 2013 no Município de Cachoeiro de Itapemirim foi destinado um montante de 

R$ 10.019.975,80 reais a partir de fontes de operação de crédito e recursos 

próprios, para implantação, somados todos os programas, de um total de 93.548 m² 

de rede de drenagem de águas pluviais e fluviais no município. 

A implantação do empreendimento Residencial Antares não acarretará impactos à 

rede pública de drenagem e águas pluviais, uma vez que as águas de origem 

pluvial, serão captadas pelo sistema hidrossanitário de águas pluviais, e 
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posteriormente encaminhadas à rede localizada no logradouro onde localiza- se o 

terreno, no qual será instalado o empreendimento.  

 

3.10.4. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) funciona no prédio do Centro 

de Manutenção Urbana - CMU, no bairro São Geraldo. Compete a ela a realização 

das atividades relativas à manutenção da rotina da cidade, executando serviços para 

a recuperação de vias urbanas por meio de varrição, capina e recolhimento de lixo.  

O gerenciamento dos resíduos sólidos no Município de Cachoeiro de Itapemirim é 

realizado pela CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO RESÍDUO DE CACHOEIRO 

DE ITAPEMIRIM, através e contrato firmado com a municipalidade. 

Também é de responsabilidade da secretaria cuidar das árvores nas vias públicas 

da cidade, além dos parques e jardins com ações de poda e corte de árvore e de 

iluminação. 

A remoção manual ou mecanizada de entulho e grandes objetos gerados na 

capinação, lavagem de escadarias e monumentos, lavagem de espaços de feiras-

livres, pinturas e manutenção de guias (meio fio), também são prestados pela 

Semsur e, apesar de necessitarem de programação e emissão de ordens de 

serviços, são considerados rotineiros. 

A coleta de resíduos sólidos no bairro Gilberto Machado, no qual se situa o 

empreendimento Residencial Antares recebe os serviços com frequência de três 

vezes por semana, às terças-feiras, quintas-feiras e sábados. 

Os resíduos sólidos de origem domiciliar são coletados, e posteriormente destinados 

ao aterro sanitário localizado no Distrito de São Joaquim. 

Quanto aos resíduos sólidos da construção civil, segundo informações da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, o Município de Cachoeiro de Itapemirim não possui 

atualmente aterro destinado aos resíduos desta origem. Este se encontra em fase 

de estudo, para viabilização de local para este fim. Porém existem no município 

locais destinados ao descarte final destes resíduos pertencentes à iniciativa privada. 
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No período de construção do empreendimento, serão originados resíduos sólidos de 

duas naturezas diferentes, os resíduos sólidos de origem doméstica, resultantes das 

atividades de escritório e refeitórios, resíduos provenientes diretamente da obra, os 

entulhos.  

Composição média do entulho de obra no Brasil 

COMPONENTES VALORES (%) 
Argamassa 63,0 

Concreto e blocos 29,0 
Outros 7,0 

Orgânicos 1,0 
Total 100,0 

                 Fonte: USP 

 

- CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Para os efeitos da Norma ABNT NBR 1004/2004 os resíduos são classificados em:  

- Resíduos classe I – Perigosos :  Aqueles que apresentam periculosidade, 

conforme definido uma das características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade ou patogenicidade.  

– Resíduos classe II A – Não Perigoso - Não inertes: Quaisquer resíduos que, 

quando amostrados de uma forma representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e 

submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à 

temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não tiverem nenhum de seus 

constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade 

de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

– Resíduos classe II B – Não Perigosos - Inertes. 

Os resíduos sólidos de construção civil são aqueles provenientes de construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da 

preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, 

concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 

compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, 

plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de 

obras, caliça ou metralha. 
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Os resíduos da construção civil são classificados, para efeito da Resolução 

CONAMA nº 307 de 5 de julho de 2002 , a qual “Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil” , e alterações 

estipuladas pela Resolução CONAMA n° 431 de 24 de maio de 2011, que “Altera o 

art. 3º  da Resolução no  307” e Resolução CONAMA nº 448, de 18 de janeiro de 

2012, que altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução nº 307, de 5 de 

julho de 2002, da seguinte forma: 

Classe A  - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras 

de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; b) de construção, 

demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, 

blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; c) de processo 

de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, 

meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;  

Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação; 

Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como 

tintas,solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham 

amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

-  IDENTIFICAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS 

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS E CONSTRUÇÃO CIVIL POR 
PROCESSOS NO CANTEIRO DE OBRAS 

ATIVIDADE RESÍDUOS 
GERADOS 

CLASSIFICAÇÃO 
NBR 1004/2004 

CLASSIFICAÇÃO 
CONAMA 307/2002 

Demolição, 
Escavação e 
Fundação. 

Entulho, tijolos, 
cerâmicas, placas de 

revestimento, 
argamassa, solo 

escavado. 

Classe II B Classe A 
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Os resíduos produzidos pelo empreendimento na fase de operação compreendem 

aqueles gerados pela população residente, e enquadram-se como resíduos 

domésticos. 

Utilizando-se a taxa média de produção de resíduos sólidos per capita, adotada para 

o Brasil, como 0,5 kg/habitante/dia, e adotando-se dois habitantes por dormitório, e 

considerando que o referido empreendimento possui dez pavimentos, cada um com 

doze apartamentos, os quais apresentam um dormitório cada, estima-se que na fase 

de operação, o empreendimento gere uma demanda de 120 kg/dia, para o qual a 

coleta é de responsabilidade da CTRCI – Central de Tratamento de Resíduos de 

Cachoeiro de Itapemirim, através de contrato firmado com a Prefeitura Municipal de 

Cachoeiro de Itapemirim. 

 

Resíduos 
contaminados 
oriundos de 
demolição. 

Classe I Classe D 

Carpintaria Sobras de forma: 
madeira e serragem. 

Classe II B Classe B 

Armação de Aço Ferragens. Classe IIB Classe A 
Estrutura e 
Concreto 

Embalagens de 
cimento e 

argamassa, tubos, 
isopor, fios, papel, 

vidro. 

Classe II B Classe A e B 

Alvenaria, 
Revestimento, 
Acabamentos. 

Blocos, tijolos, 
concreto, 

argamassa. 

Classe II B Classe A 

Papel, papelão, 
isopor, mangueiras 

de PVC, isopor, 
madeira, vidro, latas 

. 

Classe II B Classe B 

Latas de tinta, 
solventes, óleos. 

Classe I Classe D 

Instalações 
Elétricas 

Mangueiras, fios de 
cobre, papel, metal. 

Classe IIB Classe B 

Alvenaria Classe IIB Classe A 

Limpeza Final e 
Entrega da Obra 

Recipientes de 
material de limpeza. 

Classe I Classe D 
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3.10.5. GERAÇÃO DE RUÍDOS 

A alteração de níveis de pressão sonora e vibração ocorrerão pela circulação de 

veículos e equipamentos diversos na etapa de construção da obra, porém este 

passivo deve ser mitigado pela circulação na área de influência direta do 

empreendimento de uma grande quantidade de veículos, em consequência da 

instalação no entorno de equipamentos comunitários, de educação, saúde, 

transporte, bem como a presença de serviços e comércio. 

3.10.6. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

A emissão de poluentes atmosféricos, material particulado e gases de motores a 

combustão, decorrente do tráfego de veículos, equipamentos, poderá gerar impactos 

sobre a qualidade do ar. Os principais poluentes associados a este impacto se 

devem à emissão de gases dos motores e às partículas totais em suspensão, 

levantadas do solo pela movimentação de veículos e equipamentos. 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

A emissão de poluentes atmosféricos, material particulado e gases de motores a 

combustão, decorrente do tráfego de veículos, equipamentos, poderá gerar impactos 

sobre a qualidade do ar. Os principais poluentes associados a este impacto se 

devem à emissão de gases dos motores e às partículas totais em suspensão, 

levantadas do solo pela movimentação de veículos e equipamentos. 

 

3.11. ASPECTOS BIÓTICOS 

 

3.11.1. FAUNA E FLORA 

O empreendimento será implantado em zona com processo de urbanização 

consolidado, não haverá, portanto nenhuma alteração significativa tangente à fauna 

e flora locais. 
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Quanto ao zoneamento ambiental, verificou-se que não há nenhuma unidade de 

conservação no raio de influência direto das obras do referido empreendimento 

 

3.12. ASPECTOS ANTRÓPICOS 

 

3.12.1. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

O setor da construção civil, que pode ser definido como os diversos tipos de obras 

e/ou serviços realizados nas áreas de edificações residenciais, edificações 

comerciais, plantas industriais, entre outros serviços (IBGE, Pesquisa Anual da 

Indústria da Construção, 2004), é um dos mais importantes setores na cadeia 

produtiva nacional.  

No Brasil, a construção civil respondeu por cerca de 15% do PIB (Produto Interno 

Bruto) nacional nos últimos anos, segundo estudo publicado pela Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP, 2008).  

Os investimentos em construção civil são fundamentais como instrumento de 

políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda, dada sua magnitude de 

contribuição para o crescimento e desenvolvimento econômico do país. O forte 

poder de encadeamentos na economia atesta o seu potencial como atividade 

geradora de complementaridades e externalidades positivas em toda a cadeia 

produtiva, tanto sobre os setores fornecedores de insumos como os setores 

consumidores. (SANTOS, et al, 2011).  

Segundo Francisco Amorim presidente do SINTRACONST (Sindicato dos 

Trabalhadores da Indústria de Cimento, Construção Civil, Terraplanagem e 

Pavimentação do Sul do ES),em entrevista à Zippinotti (2012) ,até o ano de 2012 o 

sindicado contava com cerca de 1000 trabalhadores filiados que trabalhavam na 

construção civil somente em Cachoeiro.  

Na implantação do Conjunto Residencial Antares é previsto a contratação de um 

quantitativo de 80 funcionários diretos, incluindo mão de obra técnica qualificada, 

além da contratação de serviços terceirizados, ligados à construção civil. 
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Há ainda a expectativa de geração de empregos através da parte comercial 

presente no empreendimento, representado por duas lojas, com metragem e 

compartimentação descritas em tópicos anteriores. 

 

3.12.2. VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 

Informações coletadas na Secretaria de Habitação e Trabalho indicou ser o setor da 

construção civil uns dos que mais recebe investimentos em Cachoeiro atualmente, 

movimentando cerca de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), com 

investimentos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal 

ligados ao programa Minha Casa, Minha Vida. ( Zippinotti,2012).  

O Group Creta Construção e Incorporações é uma das empresas dentro da indústria 

da construção civil (setor imobiliário) que mais se destacam em Cachoeiro, tanto 

pelo volume significativo de empreendimentos para a cidade quanto o porte destes. 

A construção da cidade verticalizada ou horizontal, como marcas de seu processo 

de expansão, aumenta o valor pressuposto na propriedade imobiliária. A essa 

valorização do capital imobiliário associa-se o trabalho diretamente incorporado ao 

terreno através da produção imediata da construção. (PEREIRA, 1988,p.16). 

Passando a analisar a legislação brasileira, segundo a Constituição Federal 

Brasileira de 1988, dentro dos direitos e garantias fundamentais, “é garantido o 

direito de propriedade”; “a propriedade atenderá a sua função social” (Artigo 5º, 

incisos XXII e XXIII). O Código Civil Brasileiro não deixa de impor ao direito de 

propriedade a obrigação do atendimento à sua função social, eis que em seu artigo 

1228, § 1º impõe: 

O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 

finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 

conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 

naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como 

evitada a poluição do ar e das águas. 

Tendo em vista que a condição atual do terreno, relativa à ausência de infraestrutura 

habitacional produz dentre outros aspectos, prejuízo da qualidade paisagística, 

devido ao aspecto de terreno “abandonado”, sem cobertura vegetal; a implantação 

do empreendimento fruto deste EIV, proporcionará consequências positivas no 
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tocante à valorização do espaço urbano nesta localidade, pela implementação de 

infraestrutura compatível, para o assentamento populacional. 

 

3.12.3. SOBRECARGA AO TRANSPORTE PÚBLICO 

Os bairros abrangidos pela área de influência direta do empreendimento são 

contemplados pelos serviços de transporte público, segundo informações da Fecha 

Branca, empresa responsável pela realização dos serviços na região metropolitana 

de Cachoeiro de Itapemirim, as linhas de circulação nos bairros da AID foram 

previamente identificadas. 

A utilização desse meio de transporte por parte da mão de obra envolvida na 

construção do Empreendimento Residencial Antares, bem como pela demanda 

proveniente dos moradores não acarretará em sobrecarga para o sistema público. 

Ressalta-se ainda que a implementação do empreendimento, por sua localidade 

próxima de polos comercias e educacionais do Município de Cachoeiro de 

Itapemirim permite que os moradores e usuários do empreendimento realizem os 

itinerários rotineiros, por meios de transporte alternativos, ou até mesmo 

deslocamento a pé, diminuindo, portanto a demanda por transporte público, oque 

contribui para o conforto ambiental ao local, pela diminuição da emissão de 

poluentes atmosféricos, provenientes dos escapamentos de veículos automotores. 

3.12.4. GERAÇÃO DE TRÁFEGO 

As atividades de carregamento e transporte de solo, produzidos no processo de 

terraplanagem, 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. 

O aumento do número de veículos e, em especial, de veículos de carga, trafegando 

por vias já transitadas, deverá pressionar essas vias pelo aumento do fluxo de 

veículos, gerando transtornos no sistema e na infraestrutura viária e um aumento do 

risco de acidentes rodoviários. O incremento do tráfego de veículos ocasiona 

também o desgaste físico das vias.  
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Porém no caso específico da implementação do Residencial Antares estima-se, pelo 

porte do empreendimento um aporte pequeno de veículos e máquinas pesadas, 

oque acarreta em impacto de pequena magnitude ao trânsito  e vias locais , e de 

ocorrência temporária. 

Já na fase de operação este impacto será mitigado pela localização estratégica do 

acesso de veículos ao empreendimento, que ocorrerá por logradouro com nível de 

serviço favorável, e somente uma pequena parcela do fluxo de veículos ocorrerá 

pela Av. Francisco Lacerda Aguiar, principal eixo de conexão entre os bairros da 

área de influência direta do empreendimento. Nesta fase se prevê 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 19 horas, pela tarde. 

3.12.5. FOMENTO À ECONOMIA LOCAL 

A geração de empregos e da respectiva massa salarial, auferida pelos trabalhadores 

e suas famílias, residentes no condomínio, vão contribuir para que vários setores 

econômicos locais, especialmente as atividades de comércio (alimentação, 

vestuário, calçados, móveis e utensílios do lar e farmácias), bem como setores de 

serviços (higiene pessoal, lazer) sejam diretamente beneficiados. 

Também o fornecimento de insumos básicos e serviços necessários para o 

andamento do projeto, tais como máquinas, equipamentos, combustíveis, cimento, 

brita, argamassas, ferro e aço, entre outros, serão setores beneficiados pelo 

aumento da demanda durante a fase de construção. 

3.12.6. GERAÇÃO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS COMUNITÁROS 

- SERVIÇOS DE SAÚDE 

Estima-se que a nova demanda de usuários dos equipamentos comunitários, 

população fixa de 300 pessoas, na AID do empreendimento ocorrerá principalmente 

no tocante aos serviços prestados pela iniciativa privada, no que diz respeito ao 

setor de saúde, uma vez que a população alvo do empreendimento é um público 

pertencente às classes B e C, com renda mensal a partir de R$ 3.800,00 (três mil e 

oitocentos reais). 
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- SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

Pelo perfil das acomodações do empreendimento, inserem-se como público-alvo, 

principalmente executivos, pessoas solteiras, pessoas sem filhos, aposentados, 

entre outros com este perfil. 

Justifica-se, a partir deste pretexto, a geração de demanda no setor educacional 

voltada exclusivamente para instituições de ensino de nível técnico ou superior. 

Apresentados na AID como faculdades, e institutos profissionalizantes, descritos em 

tópico anteriormente apresentado. 
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4. MEDIDAS MITIGADORAS E POTENCIALIZADORAS 

 

4.1. ASPETCOS ABIÓTICOS 

 

4.1.1. CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL 

As ligações à rede pública devem seguir projetos de profissionais especializados, 

estes em conformidade com normas técnicas e prescrições da concessionaria local. 

Sendo que a solicitação deve ocorrer mediante requerimento à empresa publica de 

fornecimento de agua tratada e coleta de esgoto, a saber, Foz do Brasil. 

Deve priorizar pela efetuação das ligações à rede de abastecimento de forma 

definitiva, evitando possíveis transtornos no decorrer da obra. 

A ligação definitiva na rede pública de abastecimento de água deve ocorrer 

mediante solicitação de viabilidade técnica, perante concessionaria prestadora dos 

serviços. 

A relevância do consumo de água na construção de empreendimentos aponta para 

a necessidade de se implantar Programas para Economia de Água nos Canteiros 

este poderia prever diversas ações, visando à redução do consumo de água nos 

canteiros de obra, tais como, a conscientização dos funcionários, com relação à 

fonte finita de recursos naturais. 

- Programa de Uso Racional de Água no Canteiro de Obras ( REIS, et. Al, 2004) 

- Instalações Provisórias: Ações Preventivas 

O índice de desperdício em instalações hidráulicas executadas de forma precária em 

canteiros de obras pode ocasionar elevação do consumo de água a níveis muito 

altos. Em programas como o PURA (OLIVEIRA & GONÇALVES, 1999) foram 

constatadas edificações com índices de desperdício de água que chegavam a 94%, 

devido à existência de vazamentos na rede hidráulica. 

As ações preventivas de caráter de orientação devem ser trabalhadas em conjunto 

pelos profissionais responsáveis pela execução das instalações provisórias e o 

responsável técnico da obra ou consultoria contratada. A utilização de materiais de 

qualidade satisfatória, a garantia das condições de serviço de execução e a adoção 

de critérios de dimensionamento e de estudos criteriosos de layout implicarão em 
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menores gastos com aquisição de materiais, prevenção de vazamentos e também 

de pressões inadequadas além de garantir um menor consumo de água. 

Um exemplo de adoção de técnicas preventivas é a utilização de procedimentos 

para a realização de cortes retilíneos em tubos, garantindo, assim, estanqueidade 

nos pontos de encaixe com as conexões. Um corte não retilíneo restringe o tamanho 

da área de soldagem entre o tubo e a conexão, criando um ponto vulnerável ao 

aparecimento de vazamentos. 

- Instalações Provisórias : Ações Tecnológicas 

Atualmente existem no mercado diversos componentes que propiciam a economia 

de água para o consumidor, sendo vários deles voltados para estabelecimentos 

públicos ou residenciais; entretanto, alguns podem ser implantados em canteiros de 

obras com a finalidade de redução de consumo de água. 

No caso de canteiros de obras recomenda-se, antes de se cogitar a adequação do 

sistema, realizar uma avaliação técnica e econômica sobre os possíveis locais de 

implantação e reais benefícios que estes dispositivos economizadores podem trazer.  

A economia gerada durante a vida útil do canteiro de obras, proporcionada pela 

utilização de componentes redutores de consumo de água pode compensar o 

investimento inicial, principalmente se a empresa construtora pensar em termos de 

aproveitamento desses componentes em obras futuras.  

Os tópicos a seguir apresentam características técnicas e econômicas de alguns dos 

componentes economizadores de água e soluções tecnológicas que podem ser 

adotadas em instalações hidrossanitárias de canteiros de obras com a finalidade de 

racionalizar o consumo: 

- a instalação de torneiras hidromecânicas pode gerar uma economia acima de 29% 

no consumo de água nos pontos de utilização, quando comparado com as torneiras 

convencionais ; 

- o emprego de arejadores com vazão constante em torneiras, pode limitar o fluxo de 

água em 6 l/min, 8 l/min ou 14 l/min, dependendo do modelo, enquanto que uma 

torneira sem esse componente pode gerar um fluxo aproximado de 20 l/min 

(ARANHA, 2002); 
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- em casos de utilização de torneiras de pia e lavatórios em bancadas, pode-se 

empregar um registro regulador de vazão, que permite ajustar a vazão mais 

econômica em função da pressão disponível; 

Segundo estudos realizados pelo departamento de Hidráulica e Saneamento da 

Universidade Federal de Santa Maria (DOCOL, 2004) o uso de válvulas de descarga 

automáticas para mictórios pode reduzir em aproximadamente 60% o consumo de 

água quando comparado a mictórios com descarga de água contínuas de 0,05 l/s ou 

controlados por registro de pressão; 

O uso de bacias turca, que funcionam tanto como bacia sanitária e como mictório, 

também permite economia já que a vazão de água necessária para a limpeza não é 

de fluxo contínuo; 

Segundo a Universidade Federal de Santa Maria (DOCOL, 2004), a utilização de 

válvulas hidromecânicas em chuveiros proporcionou uma redução de 

aproximadamente 60% no consumo de água, devido a seu funcionamento, limitado 

a intervalos de 30 minutos; 

Em caso de utilização de bacias sanitárias, deve-se preferir a adoção de bacias com 

caixa de volume reduzido, como as de 6 litros, ou, ainda, as bacias com 

acionamento seletivo, que permitem a regulagem de 3 ou 6 litros por acionamento. 

Estas bacias podem gerar uma redução considerável no consumo de água quando 

comparadas com os modelos convencionais; 

A adoção de bicos tipo gatilho nas pontas de mangueiras, também, contribui para 

reduções de consumo de água em atividades de limpeza, como, por exemplo: a 

limpeza de fôrmas por um período de 30 minutos, com uma torneira medianamente 

aberta, pode consumir algo em torno de 216 Litros de água e até 560 Litros se 

estiver totalmente aberta. Um bico tipo gatilho de fechamento automático, acoplado 

à ponta da mangueira, poderia reduzir bastante o volume de água consumido 

durante a realização desta atividade, pois eliminaria os intervalos de ociosidade com 

vazamento constante. 

O aproveitamento de água de chuva também vem surgindo como solução para a 

redução do consumo de água tratada em canteiros e execução de edifícios. 
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Sendo o processo de cura do concreto uma atividade que gera elevado consumo de 

água, o emprego de sacos de tecidos ou de qualquer outro material que retenha 

certo volume de água, pode proporcionar economia de consumo devido a menor 

necessidade de ciclos de molhagem. 

 - Utilização de Banheiros químicos 

Outra solução que pode proporcionar redução de consumo de água nos canteiros de 

obras é a utilização de banheiros químicos. Um banheiro químico, com bacia 

sanitária e mictório, consome aproximadamente 20 litros de água a cada intervalo de 

manutenção, além disso, não necessita que sejam executadas redes de água e 

esgoto, prevenindo os constantes problemas de funcionamento das instalações 

provisórias de água, tais como vazamentos e excessos de pressão. 

No canteiro de obras, os banheiros químicos, além de proporcionarem economia de 

água, também, possibilitam uma maior produtividade da mão-de-obra, pois podem 

ser distribuídos em diversos pavimentos da construção, diminuindo assim o tempo 

de acesso dos funcionários ao mesmo. 

Segundo Januário Fabrim, diretor da Planeta Saneamento (TÉCHNE 84, 2004), a 

locação de uma cabine modelo standard, com manutenção semanal de coleta de 

dejetos, assepsia, aplicação de bactericida e aromatização, custa aproximadamente 

o equivalente a um salário mínimo por mês, para uma construtora da Grande São 

Paulo. 

Os banheiros químicos funcionam através de tanques de armazenamento e coleta 

de dejetos, que possuem produtos químicos biodegradáveis que inibem a 

proliferação de bactérias e odores desagradáveis. Sua aplicação, em canteiros de 

obras, deve seguir as mesmas recomendações estabelecidas pela NR-18 para 

banheiros convencionais, e os intervalos entre manutenções. 

- Ações sociais 

Ao se executar um plano de redução de consumo de água é indispensável que 

programas de educação e campanhas de conscientização do usuário sejam 

implementadas. As ações sociais devem atuar no âmbito da informação de todos os 

usuários do sistema e devem abordar tópicos como os seguintes: 
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- o motivo do uso racional da água; 

- a importância da redução de volume de água consumido; 

- a importância da identificação, informação e correção de vazamentos; 

- informações sobre procedimentos de racionalização em atividades que consomem 

água; 

- vantagens da utilização de dispositivos economizadores de água.  

Pesquisadores como (OLIVEIRA, 1999) afirmam que esta pode ser uma das 

melhores maneiras de se obter resultados de economia através da redução de 

consumo de água. Em muitos casos uma campanha bem planejada pode gerar 

resultados melhores do que a implantação de ações tecnológicas, além do mais, não 

se impõem formas ditatórias de mudanças bruscas nos hábitos dos usuários, não 

gerando índices de descontentamento. Entretanto, é importante ressaltar que as 

campanhas de conscientização devem ser realizadas de forma contínua) 

4.1.2. GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

Segundo informações da Concessionária de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirim – Foz do Brasil, o logradouro, 

onde será implantado o empreendimento é provido de sistema de coleta de 

efluentes líquidos. 

Os efluente, portanto deverão ser encaminhados à rede pública de esgotamento 

sanitária, e posteriormente encaminhados para devido tratamento, antes do 

lançamento no corpo hídrico. 

A ligação definitiva na rede de esgotamento sanitário deve ocorrer mediante 

solicitação de viabilidade técnica, perante concessionaria prestadora dos serviços. 

Para minimizar o impacto da água oriunda da lavagem da betoneira no solo, ou na 

rede de esgoto, sugere-se a instalação de um filtro de decantação de simples 

construção. O filtro constitui-se de um buraco em torno de 1,50 m a 1,70 m de 

profundidade, com uma camada de brita de 50 cm a 70 cm no fundo. Na boca do 

buraco pode ser colocada uma peneira para coar a água antes de ser colocada no 

filtro. 
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A limpeza do filtro deve ser feita periodicamente e os seus resíduos são depositados 

em conjunto com os resíduos classe A, pois são resíduos de cimento. 

 

4.1.3. GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A construtora deverá ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, 

secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final dos 

mesmos. 

Os entulhos deverão ser devidamente armazenados em caçambas, e 

posteriormente coletados e transportados em caminhões de caçamba com 

carroceria coberta por lonas até e acomodadas em estações “bota-fora”, segundo as 

especificações técnicas da Prefeitura Municipal.  

 

- MINIMIZAÇÃO DE DESPERDÍCIOS 

 

A minimização na geração deste tipo de resíduo pode ser efetivada pela adoção de 

procedimentos, tais como: melhora nos processos produtivos por meio de correto 

manejo dos materiais durante o transporte e execução das tarefas; condições 

contratuais formalizando o compromisso de empreiteiras e fornecedores com o 

cumprimento dos procedimentos propostos; e, treinamento dos procedimentos de 

execução de serviços. 

 

Tabela 4.1.3-1 – Taxas de Desperdício de Materiais 

Materiais Taxa de Desperdício (%) 

 Média Mínimo Máximo 
Concreto usinado 9 2 23 
Aço 11 4 16 
Bloco e tijolos 13 3 48 
Placas cerâmicas 14 2 50 
Revestimento têxtil 14 14 14 
Eletrodutos 15 13 18 
Tubos para sistemas 
prediais 

15 8 56 

Tintas 17 8 24 
Condutores 27 14 35 
Gesso 30 14 120 

Fonte: Guia para projeto elaboração PGRDC 
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- TRANSPORTE INTERNO 

 

No transporte interno dos resíduos, ou seja, no canteiro de obras, deve-se 

considerar o uso de equipamentos que facilitem a vida do trabalhador ( carrinhos de 

mão ou jericas), para posterior depósito no local de armazenamento. 

Os tubos para condução vertical dos resíduos, em obras verticais, são instrumentos 

eficientes para disposição rápida em contêineres estacionados estrategicamente 

para recebê-los, e uma vez cheios deverão ser coletados por transportadores de 

entulho. 

 

- ACONDICIONAMENTO INICIAL 

 

Os resíduos deverão ser acondicionados o mais próximo possível de seus locais de 

geração, e segregados conforme classificação previamente apresentada. 

Os resíduos devem ser armazenados no canteiro até serem coletados por empresas 
coletoras e/ou agentes recicladores. Para as áreas de armazenamento devem ser 
considerados os acessos para coleta, principalmente dos resíduos gerados em 
maior volume.  

 

Os resíduos classe A, e os resíduos classe B, como madeiras e metais 
(principalmente em obras que não utilizam estrutura pré-cortada e montadas), são 
os resíduos que tendem a ocupar mais espaço na obra. 

 

Essas áreas de armazenamento devem ser instaladas com a preocupação de evitar 

o acúmulo de água, não ser de fácil acesso às pessoas externas e permitir a 

quantificação adequada dos resíduos que serão coletados. 

 

Após a segregação e ao término da tarefa ou do dia de serviço, os RCC devem ser 

acondicionados em recipientes estrategicamente distribuídos até que atinjam 

volumes tais que justifiquem seu transporte interno para o depósito final de onde 

sairão para a reutilização, reciclagem ou destinação definitiva. 

 

Os dispositivos de armazenamento mais utilizados na atualidade são as bombonas, 

bags, baias e caçambas estacionárias, que deverão ser devidamente sinalizados 

informando o tipo de resíduo que cada um acondiciona visando à organização da 

obra e preservação da qualidade do RCC. 

 

- As bombonas são recipientes plásticos, geralmente na cor azul, com capacidade 

de 50L 
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que servem principalmente para depósito inicial de restos de madeira, sacaria de 

embalagens plásticas, aparas de tubulações, sacos e caixas de embalagens de 

papelão, papéis de escritório, restos de ferro, aço, fiação, arames etc. 

 

- As bags se constituem em sacos de ráfia com quatro alças e com capacidade 

aproximada de 1m3. As bags geralmente são utilizadas para armazenamento de 

serragem, EPS (isopor), restos de uniformes, botas, tecidos, panos e trapos, 

plásticos, embalagens de papelão etc. 

 

- Baias são depósitos fixos, geralmente construídos em madeira, em diversas 

dimensões 

que se adaptam às necessidades de espaço. São mais utilizadas para depósito de 

restos 

de madeira, ferro, aço, arames, EPS, serragem etc. 

 

- As caçambas estacionárias são recipientes metálicos com capacidade de 3 a 5m3 

empregadas no acondicionamento final de blocos de concreto e cerâmico, 

argamassa, telhas cerâmicas, madeiras, placas de gesso, solo e etc. 

 

Recomenda-se que os resíduos classe B, (papel, papelão, metal e madeira), 

possuam um espaço adequado, devidamente identificados e segregados, conforme 

Resolução CONAMA Nº 275  DE 25 DE ABRIL DE 2001, que “Estabelece o código 

de cores para os diferentes tipos de  resíduos, a ser adotado na identificação de 

coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta 

seletiva”,  para possível comercialização a agentes recicladores. 

 

Para o armazenamento do papelão é importante que seja feita proteção da chuva, 

visto que o resíduo seco é mais facilmente escoado. Como a maioria do papelão 

gerado em canteiros de obra é oriunda de embalagens de materiais de revestimento, 

nesta etapa da obra é mais fácil alocar locais de armazenamento protegidos. 

  

 

 Tabela 4.1.3-2– Acondicionamento de Resíduos no Canteiro de Obras 

 

 

TIPOS DE RESÍDUOS ACONDICIONAMENTO FINAL 
Blocos de concreto, blocos cerâmicos, argamassas, 
outros componentes cerâmicos, concreto, tijolos e 
assemelhados. 

Preferencialmente em caçambas estacionárias. 

Madeira Preferencialmente em baias sinalizadas, podendo ser 
utilizadas caçambas estacionárias. 

Plásticos (sacaria de embalagens, aparas de 
tubulações etc.) 

Em bags sinalizados. 

Papelão (sacos e caixas de embalagens dos insumos 
utilizados durante a obra) e papéis (escritório) 

Em bags sinalizados ou em fardos, mantidos ambos 
em local coberto. 

Metal (ferro, aço, fiação revestida, arames etc.) Em baias sinalizadas. 
Serragem Baia para acúmulo dos sacos contendo o resíduo. 
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Gesso de revestimento, placas acartonadas e artefatos. Em caçambas estacionárias, respeitando condição de 
segregação em relação aos resíduos de alvenaria e 
concreto 

Solos Em caçambas estacionárias, preferencialmente 
separados dos resíduos de alvenaria e concreto. 

Telas de fachada e de proteção Dispor em local de fácil acesso e solicitar 
imediatamente a retirada ao destinatário. 

EPS (poliestireno expandido) – exemplo: isopor Baia para acúmulo dos sacos contendo o resíduo ou 
fardos. 

Resíduos perigosos presentes em embalagens 
plásticas e de metal, instrumentos de aplicação como 
broxas, pincéis, trinchas e outros materiais auxiliares 
como panos, trapos, estopas etc. 

Em baias devidamente sinalizadas e para uso restrito 
das pessoas que, durante suas tarefas, manuseiam 
estes resíduos. 

Restos de uniformes, botas, panos e trapos sem 
contaminação por produtos químicos. 

Em bags para outros resíduos. 

Resíduos não oriundos da atividade construtiva 
TIPOS DE RESÍDUOS ACONDICIONAMENTO FINAL 
Restos de alimentos e suas embalagens, copos 
plásticos usados e papéis sujos (refeitório, sanitários e 
áreas de vivência). 

Cestos para resíduos com sacos para coleta 
convencional 

Resíduos de ambulatório. Acondicionar em dispositivos, conforme normas 
específicas. 

Fonte: Cartilha SINDUSCON -SP :  Gestão Ambiental de Resíduos da Construção Civil. 

 

- COLETA 

Alguns resíduos não recicláveis, classificados pela NBR 1004/2004, como classe II 

A, tais como restos de alimentos, suas embalagens, copos plásticos, papéis 

oriundos de instalações sanitárias, devem ser acondicionados em sacos plásticos e 

disponibilizados para a coleta pública. 

Os resíduos passíveis de serem reciclados, assim que possível, devem ser 

devidamente segregados, para possível comercialização a agentes recicladores.  

- DESTINAÇÃO FINAL 

O Art. 10 da Resolução 307 do CONAMA indica que os  RCD de Classe A devem 

ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados. Em último caso, podem ser 

encaminhados para áreas de aterro de resíduos da construção civil. 

Contudo, quanto aos resíduos das Classes B, C e D, a Resolução não especifica 

formas de reciclagem ou reutilização para cada tipo de resíduo, apenas indica que 

devem ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas. 

Assim, a seguir estão dispostas algumas sugestões para a destinação final de 

componentes de obras ( SINDUSCON,2011) : 
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• O entulho de concreto, se não passar por beneficiamento, pode ser utilizado na 

construção de estradas ou como material de aterro em áreas baixas. Caso passe 

por britagem e posterior separação em agregados de diferentes tamanhos, pode ser 

usado como agregado para produção de concreto asfáltico, de sub-bases de 

rodovias e de concreto com agregados reciclados; artefatos de concreto, como 

meio-fio, blocos de vedação, briquetes, etc. 

• A madeira pode ser reutilizada na obra se não estiver suja e danificada. Caso não 

esteja reaproveitável na obra, pode ser triturada e usada na fabricação de papel e 

papelão ou pode  ser usada como combustível; 

• O papel, papelão e plástico de embalagens, bem como o metal podem ser doados 

para cooperativas de catadores; 

• O vidro pode ser reciclado em novo vidro, em fibra de vidro, telha e bloco de 

pavimentação ou, ainda, como adição na fabricação de asfalto;  

• O resíduo de alvenaria, incluindo tijolos, cerâmicas e pedras, pode ser utilizado na 

produção de concretos, embora possa haver redução na resistência à compressão, 

e de concretos especiais, como o concreto leve com alto poder de isolamento 

térmico. Pode ser utilizado também como massa na fabricação de tijolos, com o 

aproveitamento até da sua parte fina como material de enchimento, além de poder 

ser queimado e transformado em cinzas com reutilização na própria construção civil; 

• Os sacos de cimento devem retornar à fábrica para utilização com combustível na 

produção do cimento; 

• O gesso pode ser reutilizado para produzir o pó de gesso novamente ou pode ser 

usado como corretivo de solo; 

Na destinação final dos resíduos da obra, será apresentada documentação que 

ateste o recebimento do material pelo aterro responsável, devidamente 

acompanhado da cópia da licença ambiental mesmo. 

Segue abaixo listagem de aterros sanitários, devidamente licenciados no Município 

de Cachoeiro de Itapemirim, segundo informações do Instituo Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA: 
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Tabela 4.1.3-3 – Listagem de aterros licenciados no Município de Cachoeiro de Itapemirim 

Nº DA 
LICENÇA 

Nº DO 
PROCESSO 

ATIVIDADE LICENCIADA CPF/CNPJ DO 
EMPREENDEDOR 

NOME DO 
EMPREENDEDOR 

LOCALIZAÇÃO MUNICIPIO SITUAÇÃO 

LI 350/2010 29396379 ATERRO INDUSTRIAL 
CLASSE II PARA LAMA DO 

BEEFICIAMENTO DE 
ROCHAS ORNAMENTAIS 

(LBRO). 

07.075.391/0001-52 SÃO JOAQUIM 
DEPOSITO DE 
RESIDUOS DE 

MARMORES DE 
GRANITOS LTDA ME 

FAZENDA SÃO 
FELIPO – S/Nº- 

LOCALIDADE DE 
SÃO JOAQUIM 

CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM/ES 

VÁLIDA 

LO 444/2010 29396379 ATERRO INDUSTRIAL 
CLASSE II PARA LAMA DO 

BEEFICIAMENTO DE 
ROCHAS ORNAMENTAIS 

(LBRO). 

07.075.391/0001-52 SÃO JOAQUIM 
DEPOSITO DE 
RESIDUOS DE 

MARMORES DE 
GRANITOS LTDA ME 

FAZENDA SÃO 
FELIPO – S/Nº- 

LOCALIDADE DE 
SÃO JOAQUIM 

CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM/ES 

VÁLIDA 

LO 060/2010 40555798 ATERRO INDUSTRIAL 
CLASSE II PARA LAMA DO 

BEEFICIAMENTO DE 
ROCHAS ORNAMENTAIS 

(LBRO). 

04.926.399/0001-97 TRANSPORTE C.R.A 
LTD 

RODOVIA 
CACHOEIRO X 

ALEGRE- KM 14- 
DISTRITO DE 

DUAS BARRAS 

CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM/ES 

VÁLIDA 

LO 259/2012 41150074 ATERRO INDUSTRIAL 
CLASE II PARA LAMA DO 

BENEFICIAMENTO DE 
ROCHAS ORNAMENTAIS 
(LBRO), ASSOCIADO AO 

USO DA LBRO COMO 
SUBPRODUTO FASE II 

 
 
 

08.531.293/0001-45 AAMOL – 
ASSOCIAÇÃO 

AMBIENTAL MONTE 
LIBANO 

RODOVIA DO 
CONTORNO – ES 

488-KM 03- 
FAZENDA 

MONTE LÍBANO – 
MORRO GRANDE 

CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM/ES 

VÁLIDA 

Nº DA 
LICENÇA 

Nº DO 
PROCESSO 

ATIVIDADE LICENCIADA CPF/CNPJ DO 
EMPREENDEDOR 

NOME DO 
EMPREENDEDOR 

LOCALIZAÇÃO MUNICIPIO SITUAÇÃO 

LO 461/2010 41364090 ATERRO INDUSTRIAL 
CLASSE II PARA LAMA DO 

BEEFICIAMENTO DE 
ROCHAS ORNAMENTAIS 

(LBRO). 

32.488.264/0001-22 GRAMARCAL – 
GRANITOS, 

MÁRMORES E 
CALCÁRIOS LTDA 

RUA VITÓRIO 
RAVERA – S/Nº- 

VARGEM 
GRANDE DE 

SOTURNO – VILA 
SAMBRA 

CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM/ES 

VÁLIDA 

LO 6/2011 41412354 ATERRO INDUSTRIAL 
CLASSE II PARA LAMA DO 

BEEFICIAMENTO DE 
ROCHAS ORNAMENTAIS 

(LBRO). 

08.513.339/0001-01 ASERFA – 
ASSOCIAÇÃO DE 
EMPRESAS DE 

ROCHAS DO FRADE 

RODOVIA BR 
101- KM 399- SN- 

ZONA RURAL- 
LOCALIDADE DE 

ITAPECOÁ 

ITAPEMIRIM/ES VÁLIDA 
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Nº DA 
LICENÇA 

Nº DO 
PROCESSO 

ATIVIDADE LICENCIADA CPF/CNPJ DO 
EMPREENDEDOR 

NOME DO 
EMPREENDEDOR 

LOCALIZAÇÃO MUNICIPIO SITUAÇÃO 

LP 85/2013 46211187 ATERRO INDUSTRIAL 
CLASSE II PARA LAMA DO 

BEEFICIAMENTO DE 
ROCHAS ORNAMENTAIS 

(LBRO)- FASE I 

09.651.331/0001-66 CONDOMÍNIO 
ITAPECOÁ – 

ADIMINISTRAÇÃO 
DE RESÍDUOS DE 

ROCHA 
ORNAMENTAL 

DISTRITO DE 
ITAPECOÁ – 

ZONA RURAL 

ITAPEMIRIM/ES VÁLIDA 

LI 097/2010 46811443 ATERRO INDUSTRIAL 
CLASSE II PARA LBRO – 

LAMA DE 
BENEFICIAMENTO DE 

ROCHAS ORNAMENTAIS 

09.686.741/0001-42 ASSOCIAÇÃO 
AMBIENTAL SAFRA 

ESTRADA 
CACHOEIRO X 

TIJUCA – KM 03 – 
BAIRRO TIJUCA – 

ZONA RURAL 

CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM/ES 

VÁLIDA 

LP 102/2010 46811443 ATERRO INDUSTRIAL 
CLASSE II PARA LBRO – 

LAMA DE 
BENEFICIAMENTO DE 

ROCHAS ORNAMENTAIS 

09.686.741/0001-42 ASSOCIAÇÃO 
AMBIENTAL SAFRA 

ESTRADA 
CACHOEIRO X 

TIJUCA – KM 03 – 
BAIRRO TIJUCA – 

ZONA RURAL 

CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM/ES 

VÁLIDA 

LO 243/2011 46811443 ATERRO INDUSTRIAL 
CLASSE II PARA LAMA DO 

BENEFICIAMENTO DE 
ROCHAS ORNAMENTAIS 

(LBRO) – FASE 01. 

09.686.741/0001-42 ASSOCIAÇÃO 
AMBIENTAL SAFRA 

ESTRADA 
CACHOEIRO X 

TIJUCA – KM 03 – 
BAIRRO TIJUCA – 

ZONA RURAL 

CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM/ES 

VÁLIDA 
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FASE DE OPERAÇÃO 

Os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento deverão ser devidamente 

acondicionados, e dispostos em local de fácil acesso para a coleta . 

A coleta dos resíduos sólidos domiciliares é de responsabilidade da CTRCI – Central 

de Tratamento de Resíduos de Cachoeiro de Itapemirim, através de contrato firmado 

com a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. 

A coleta de resíduos sólidos no bairro Gilberto Machado, no qual se situa o 

empreendimento Residencial Antares recebe os serviços com frequência de três 

vezes por semana, às terças-feiras, quintas-feiras e sábados. 

Os resíduos sólidos de origem domiciliar são coletados, e posteriormente destinados 

ao aterro sanitário localizado na Fazenda São Felipo - S/Nº - localidade de São 

Joaquim. 

4.1.4. GERAÇAÕ DE RUÍDOS 

Este tipo de passivo ambiental é inevitável, em obras ligadas à construção civil, mas 

podem ser minimizados, pela adoção de medidas mitigadoras. 

Para mitigar o incômodo causado por estes ruídos, serão observados a totalidade 

dos itens da NBR 10151/2000 que regulamenta o controle da emissão de ruídos. 

Serão ainda observadas as Normas Regulamentadoras de números 5, 7, 9 e 18 do 

Ministério do Trabalho, que se referem às condições de meio ambiente do trabalho 

na construção civil. 

O estaqueamento e a betoneira serão constantemente regulados e, em regra, não 

funcionarão nos períodos noturnos nem finais de semana; a serralheria e a 

carpintaria serão acusticamente isoladas e serão localizadas em local confinado. 

Sempre que possível, adotar as seguintes medidas: 

- Reduzir as emissões empregando máquinas, equipamento e veículos menos 

ruidosos, implantando silenciadores em escapamentos e mantendo-os desligados 

quando não estiverem sendo utilizados; 

- Localizar as áreas de produção de ruídos e vibrações (compressores, betoneiras, 

vibradores, bombas, etc.) de tal forma a minimizarem os impactos na vizinhança, 
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trabalhadores; essa minimização muitas vezes se dá localizando as áreas próximas 

aos locais mais ruidosos já existentes na vizinhança; o aumento da distância entre 

emissor e receptor é uma solução minimizadora eficiente, e deve ser empregada 

quando possível. 

- Prever o uso de walkie-talkie para comunicação entre pessoal da obra; 

- Organizar a circulação de veículo de modo a que evitem zonas sensíveis a ruídos; 

prever áreas de manobras de veículos, para evitar que dêem marcha-à-ré e acionem 

o aviso sonoro; exigir que motores sejam desligados quando o veículo não estiver 

em movimento ou o equipamento em uso; 

- Sensibilizar funcionários próprios e de terceiros atuando no canteiro quanto aos 

problemas de ruído, informá-los quanto às sua origens e riscos de exposição e 

capacitá-los quanto às formas de minimizá-los. 

 

4.1.5. EMISSÃO DE GASES E MATERIAL PARTICULADO  

 

· Prever a umectação moderada e periódica de áreas sujeitas a ventos que possam 

gerar poeiras, principalmente em períodos de estiagem; manter as vias internas do 

canteiro de obra em condições adequadas. 

- Cobrir ou molhar os materiais armazenados que emitem partículas. 

- Exigir que motores á diesel sejam desligados quando o veículo não estiver em 

movimento ou o equipamento em uso. 

- Zelar pelo estado de manutenção de equipamentos, máquinas e veículos que 

possam emitir material particulado. 

- Antes de transportarem materiais que possam emitir poeira para a atmosfera, as 

caçambas dos caminhões deverão se protegidas com lonas. Além de reduzirem as 

emissões de material particulado, esta medida reduz também a queda do material 

nas vias de tráfego, minimizando o material a ser carregado pelos ventos. 
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Atividade: Limpeza superficial do terreno 

Veículos transportando material que possa desaprender partículas devem ser 

adequadamente cobertos. 

Atividade: Fundações 

Onde for possível, prever a molhagem moderada e periódica do solo. 

Atividade: Escavações e contenções 

Veículos transportando material que possa desaprender partículas devem ser 

adequadamente cobertos. 

Atividade: Estrutura 

Materiais finos, pulverulentos, como areia usada em concretos, devem ser 

estocados ao abrigo dos ventos; devem igualmente ser cobertos, principalmente em 

períodos de estiagem.  

Atividade: Revestimento vertical 

Os trabalhadores devem usar constantemente proteção para os olhos e nariz. Evitar 

raspagens. 

Atividade: Pintura 

Evitar as atividades de raspagem e assegurar que os funcionários utilizem 

equipamentos de proteção adequados. 

Atividade: Piso 

Cuidados devem ser dispensados à poeira gerada na raspagem de pisos de 

madeira. 

Atividade: Redes aéreas e enterradas 

Se for possível, realizar a molhagem moderada do solo durante a execução de redes 

enterradas. 
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Atividade: Terraplenagem 

Prever a molhagem moderada e periódica de vias e áreas sujeitas a ventos que 

possam gerar poeiras, principalmente em períodos de estiagem. Veículos 

transportando material que possa desaprender partículas devem ser 

adequadamente cobertos. 

 

 

4.2.  ASPECTOS ANTRÓPICOS 

 

4.2.1. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

O Group Creta, proprietário do referido empreendimento, prevê a contratação de 

mão-de-obra local, haja vista que a região possui um bom nível técnico e mão-de-

obra qualificada provinda das universidades e cursos profissionalizantes. 

A construção do empreendimento será executada pelo Group Creta, que deverá dar 

prioridade à subcontratação de empreiteiros, prestadores de serviços e fornecedores 

regionais. 

4.2.2. GERAÇÃO DE TRÁFEGO 

 

- Determinação de horários limites para deslocamento de caminhões e máquinas 

pesadas.  

- Controle da velocidade dos veículos; 

-Colocação de placas de sinalização nos locais de maior tráfego e, 

consequentemente, de maior risco; 

- Fiscalização das vias de acesso; 

- Com a finalidade de diminuir os riscos de acidentes, a empresa deverá exigir que 

sejam aplicadas, pelos seus fornecedores, as normas de segurança cabíveis a cada 

atividade a ser executada. 

 

4.2.3. FOMENTO À ECONOMIA LOCAL 

 

- Dar prioridade para a contratação de empresas instaladas na AID do 

empreendimento, quando capacitadas para tal, da AII e dos estados. Da mesma 
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forma, priorizar a compra de equipamentos, materiais e produtos junto ao mercado 

local, regional e estadual. 

- Prioridade de contratação de MOL na fase de operação do empreendimento, desde 

que disponível dentro do requerido, com maior prioridade para os residentes da AID. 

 

4.2.4. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIO 

 

– Estabelecer e aplicar, junto com as secretarias de saúde, municipais e estaduais, 

programa preventivo em DST- Doenças Sexualmente Transmissíveis, para os 

trabalhadores do canteiro de obras, evitando assim o aumento da demanda dos 

equipamentos comunitários, por agravos a saúde advindos dessa massa salarial. 

– Montar, dentro de cada alojamento, toda a infraestrutura necessária para as 

demandas por parte destes trabalhadores, evitando pressionar em demasia os 

serviços e a infraestrutura social existente na região, reduzindo, desta forma, os 

efeitos sobre a qualidade de vida da população local. 

- Recomendação para que a prefeitura local invista parte dos recursos gerados com 

tributos e impostos a partir do empreendimento na oferta de maior estrutura de 

atendimento social. 
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4.3. MATRIZ DE IMPACTOS 

ATIVIDADE 
DESENVOLVIDA 

ASPECTOS FASE
* 

CATEGORIA* MAGNITUDE* DURAÇÃO* ABRANGÊNCIA* INEXISTENTE MEDIDA MITIGADORA / 
POTENCIALIZADORA P N P M G T P L R 

A
S

P
E

C
T

O
S

 

A
B

IÓ
T

IC
O

S
 

IM
P

L
A

N
T

A
Ç

Ã
O

 D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 E

 O
B

R
A

S
 

C
IV

IL
 

CONSUMO DE 
ÁGUA POTÁVEL 

I  X  X  X  X   IMPLANTAÇÃO PROGRAMA DE 
REDUÇÃO CONSUMO ÁGUA NO 
CANTEIRO DE OBRAS 

GERAÇÃO DE 
EFLUENTES 
LÍQUIDOS 

I  X  X  X  X   DIREIONAMENTO ADEQUADO DE 
EFLUENTES LÍQUIDOS. 

GERAÇÃO DE 
RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

I  X  X  X   X  SERÁ  
IMPLANTADO O PLANO DE 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS. 

AUMENTO NOS 
NÍVEIS DE RUÍDO 

I  X  X  X  X   IMPLANTAÇÃO MEDIDAS 
REDUÇÃO DE 
RUÍDOS,CONFORME ITEM 8.1.4. 

EMISSÃO DE 
GASES E 

MATERIAL 
PARTICULADO 

I  X X   X  X   IMPLANTAÇÃO MEDIDAS 
REDUÇÃO DE MP,CONFORME 
ITEM 8.1.5. 

O
C

U
P

A
Ç

Ã
O

 R
E

S
ID

E
N

C
IA

L
 E

 

IN
S

T
A

L
A

Ç
Ã

O
 C

O
M

E
R

C
IA

L
 

ALTERAÇÃO 
PADRÕES DE 

VENTILAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

O          X - 

CONSUMO DE 
ÁGUA POTÁVEL 

O  X  X       UTILIZAÇÃO DE APARELHOS 
HIDROSANITÁRIOS COM 
TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE 
CONSUMO. 

GERAÇÃO DE 
EFLUENTES 
LÍQUIDOS 

O  X  X       DIREIONAMENTO ADEQUADO DE 
EFLUENTES LÍQUIDOS. 

GERAÇÃO DE 
RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

O  X  X       SERÁ  
IMPLANTADO O PLANO DE 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS. 

EMISSÃO DE 
GASES E 

MATERIAL 
PARTICULADO 

O  X        X - 

(*) FASE: I – IMPLANTAÇÃO O- OPERAÇÃO/ CATEGORIA: P – POSITIVO N – NEGATIVO / MAGNITUDE: P – PEQUENA M – MÉDIA G – GRANDE / 

DURAÇÃO: T – TEMPORÁRIA P – PERMANETNTE / ABRANGÊNCIA : L- LOCAL R- REGIONAL 
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(*) FASE: I – IMPLANTAÇÃO O- OPERAÇÃO/ CATEGORIA: P – POSITIVO N – NEGATIVO / MAGNITUDE: P – PEQUENA M – MÉDIA G – GRANDE / 

DURAÇÃO: T – TEMPORÁRIA P – PERMANETNTE / ABRANGÊNCIA : L- LOCAL R- REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 
DESENVOLVIDA 

ASPECTOS FASE
* 

CATEGORIA* MAGNITUDE* DURAÇÃO* ABRANGÊNCIA* INEXISTENTE MEDIDA MITIGADORA / 
POTENCIALIZADORA P N P M G T P L R 

A
S

P
E

C
T

O
S

 

B
IÓ

T
IC

O
S

 

- PERTUBAÇÃO DE 
FAUNA 

          X - 

- PERTUBAÇÃO 
FLORA 

 
 

          X - 
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ATIVIDADE 
DESENVOLVIDA 

ASPECTOS FASE* CATEGORIA* MAGNITUDE* DURAÇÃO* ABRANGÊNCIA* MEDIDA MITIGADORA / 
POTENCIALIZADORA P N P M G T P L R 

A
S

P
E

C
T

O
S

 A
N

T
R

Ó
P

IC
O

S
 

IM
P

L
A

N
T

A
Ç

Ã
O

 D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 E

 

O
B

R
A

S
 C

IV
IS

 
GERAÇÃO DE 
EMPREGO E 

RENDA 

I X   X   X  X RECOMENDAÇÃO PARA QUE CONSTRUTORAS 
E EMPREITEIRAS 
CONTRATEM MÃO DE OBRA E EMPRESAS 
LOCAIS. 

FOMENTO À 
ECONOMIA 

I X   X   X  X RECOMENDAÇÃO PARA QUE CONSTRUTORA 
E EMPREITEIRAS 
CONTRATEM MÃO DE OBRA E EMPRESAS 
LOCAIS. 

GERAÇÃO DE 
TRÁFEGO 

I  X X   X  X  RECOMENDAÇÃO PARA QUE CONSTRUTORA, 
EMPREITEIRAS,HABITACIONAIS CONTRATEM 
MÃO DE OBRA E EMPRESAS LOCAIS. 

O
C

U
P

A
Ç

Ã
O

/ 
C

O
M

E
R

C
IA

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 D
A

S
 U

N
ID

A
D

E
S

 

H
A

B
IT

A
C

IO
N

A
IS

 

SOBRECARGA 
TRANSPORTE 

PÚBLICO 

O  X X    X X  RECOMENDAÇÃO PARA PREFEITURA E 
CONSTRUTORA SUBSIDIAREM A 
IMPLEMETAÇÃO DE CICLOVIAS, E OBARS DE 
MELHORIA URBANA PARA INCENTIVO DE 
UTILIZAÇÃO DE MEIOS DE TRSNPORTE 
ALTERNATIVOS. 

GERAÇÃO DE 
TRÁFEGO 

O  X X    X X  RECOMENDAÇÃO PARA PREFEITURA E 
CONSTRUTORA SUBSIDIAREM A 
IMPLEMETAÇÃO DE CICLOVIAS, E OBARS DE 
MELHORIA URBANA PARA INCENTIVO DE 
UTILIZAÇÃO DE MEIOS DE TRSNPORTE 
ALTERNATIVOS. 

AUMENTO 
DEMANDA 

EQUIPAMENTOS 
COMUNITÁRIOS 

O  X X    X X  RECOMENDAÇÃO PARA QUE A PREFEITURA 
LOCAL INVISTA PARTE DOS RECURSOS 
GERADOS COM TRIBUTOS E IMPOSTOS A  
PARTIR DO EMPREENDIMENTO NA OFERTA 
DE MAIOR ESTRUTURA DE ATENDIMENTO 
SOCIAL. 

FOMENTO À 
ECONOMIA 

O X   X   X X  RECOMENDAÇÃO PARA QUE E 
COMPRADORES DE UNIDADES 
HABITACIONAIS CONTRATEM MÃO DE OBRA E 
EMPRESAS LOCAIS. 

VALORIZAÇÃO 
IMOBILIÁRIA 

O X   X   X X  RECOMENDAÇÃO PARA QUE E 
COMPRADORES DE UNIDADES 
HABITACIONAIS CONTRATEM MÃO DE OBRA E 
EMPRESAS LOCAIS. 

(*) FASE: I – IMPLANTAÇÃO O- OPERAÇÃO/ CATEGORIA: P – POSITIVO N – NEGATIVO / MAGNITUDE: P – PEQUENA M – MÉDIA G – GRANDE / 

DURAÇÃO: T – TEMPORÁRIA P – PERMANETNTE / ABRANGÊNCIA : L- LOCAL R- REGIONAL 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Por meio deste Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) foi possível conhecer a 

viabilidade técnica da implantação do Empreendimento Residencial Antares. 

Com base nos estudos realizados constatou-se que haverá benefícios para a 

qualidade de vida das populações da região, sobretudo quando se considera a 

geração de emprego e renda e a possibilidade de reverter os impostos arrecadados 

em melhorias aos moradores dessas áreas.  

A ocupação do Empreendimento irá ocorrer em área prioritariamente já urbanizada, 

respeitando a legislação em âmbito municipal, que disciplina o uso e a ocupação do 

solo.  

A adoção de medidas mitigadoras e potencializadoras serão capazes de atenuar a 

intensidade dos impactos negativos e potencializar os positivos. 

Conclui-se, com base nas prerrogativas acima que a operação do Empreendimento 

pode ser considerada viável dos pontos de vistas técnico, econômico e 

socioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESIDENCIAL ANTARES  Página 76 
 

6. ESTUDOS DE CASO 

 

Dados Gerais do Empreendimento 
Município Braganca Paulista 
Empreendimento Loteamento RESIDENCE EUROVILLE II 

Características do 
empreendimento 

Lotes residenciais Unifamiliares, residenciais 
multifamiliares e misto ( residencial  e comercial). 

Endereço Fazenda Bom Jardim – Av. Comunidade Europeia – 
Bairro Caete 
– Braganca Paulista – SP. Macrozona Urbana – MUR – 
Z7. 

Área Total 465.007,69 m² 
Total de Lotes 239.888,0196m² 
Responsável Técnico Eng°. Civil Luiz Roberto Lisa Sanchez. CREA-SP 

060095003-5 
Acessos Principais 1.)Av. Comunidade Europeia e 2.)Continuacao da Rua 

Arthur 
Siqueira. 

 

 

Dados Gerais do Empreendimento 

Município Blumenau - Bairros 
Empreendimento Condomínio morada dos Pássaros  

Característica do 
empreendimento 

Residencial 

Endereço Rua Johann G.H. Hadlich - Bairro Passo Manso - 
Blumenau/SC 

Área Total 386.042,54 m² 
Área Computavel 68.731,81 m² 
Empresa Responsável  Fabrício Wilbert, Cintia Regina Veiga 
Acessos Principais Rua Johann G. H. Hadlich, localizada no Bairro Passo 

Manso 

 

 

Dados Gerais do Empreendimento 

Município Araucaria 
Empreendimento Avenida das Araucarias 

Característica do 
empreendimento 

Comercial ou Industrial 

Endereço Av. das Araucarias,2060/2162- Bairro Thomaz Coelho 
– Araucaria-PR 

Área Total 60.643,69M² 
Área Computavel 24.020,53M² 
Empresa Responsável  Construtora Andrade Ribeiro ltda. 
Acessos Principais Av. das Araucarias 
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