
FORMULÁRIO DE ANÁLISE  DE EIV - 01

LOTEAMENTO RESIDENCIAL MOULIN MACHADO 
(REFERENTE AO PROT. 14420/2019 – SUBST. DE  PROJETO)

PROTOCOLO DE EIV:  35308/2016
TERMO DE REFERÊNCIA:   NÃO ENCONTRADO
LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO UNIF.: 14420/2019 (SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO)
LOCALIZAÇÃO: RODOVIA ES-482, KM 3 - FAZENDA MORRO GRANDE
ZONEAMENTO: ZR 01

Item Sit. Observação
1. Identificação do empreendimento
1.1 - Contexto do projeto:                                                                                                                       Pág. 07
1.2 – Identificação do empreendedor:
a) Nome; OK
b) Razão social; OK
c) End. para correspond., end. eletrônico, telef. do responsável p. empreend.; OK

d) Inscrição Estadual e CNPJ; OK

1.3 - Informações gerais do empreendimento:                                                                                  Pág. 07

a) Nome do empreendimento; OK
b) Endereço; OK
c) Inscrição Imobiliária; OK
d) Registro atualizado do imóvel; OK RETIFICAR

Obs. 01: Atualizar o registro
e) Área total do terreno; OK
f) Cópia do Espelho  Cons. Prévia, ou Diretrizes Urba. emitida pela SEMDURB; RETIFICAR

Obs. 02: Atualizar

g) Objetivo do empreendimento; OK RETIFICAR
Obs. 03: Atualizar
h)Planta  de  Situação  e  localização  do  empreendimento  em  escala  (mínima)  de
1:250, contemplando as principais vias de acesso/saída do empreendimento;

- NAO APRESENTOU

i) Valor de mercado do terreno*; - NAO APRESENTOU

j) Certidão Negativa de Débito Municipal; - NÃO APRESENTOU

k) Certidão de Demolição; - NÃO APRESENTOU

1.4 - Descrição do empreendimento:                                                                                                    Pág. 14
a) Área de construção; OK
b) Área computável; - ATUALIZAR

c) Coeficiente de aproveitamento (CA); - ATUALIZAR

d) Número de unid. previstas, caracterizando seu uso; - ATUALIZAR
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e) Número de vagas de estac. previstas, incluindo vagas especiais para pessoas com 
deficiência, carga e descarga, e embarque e desembarque;

- -

f) Número de pavimentos com descrição de usos e compartimentos; - -

g) Corte esquemático do empreendimento; - -

h) Previsão de dias e horários de funcionamento, quando não residencial; - -

i) Estimativa da população fixa e flutuante que irá utilizar o empreendimento; - ATUALIZAR

j) Volumetria; - -

k) Materiais a serem utilizados. - -

1.5 – Identificação da Equipe Técnica Responsável pela Elaboração do EIV:                               Pág. 16
a) Descrição da Equipe Técnica; - ATUALIZAR
b) Coordenador Geral da Equipe Técnica; - ATUALIZAR
c) Endereço, telefone, fax e endereço eletrônico; - ATUALIZAR

d) Registro de todos os comp. da Eq. Técnica no Órgão Fisca. da Profissão; - ATUALIZAR

e) Anotação/Reg. de R Técnica (ART/RRT) de todos os comp. da Eq. Técnica. - ATUALIZAR

 2. Área de influência direta do empreendimento (AID):                                                                 Pág. 17

a) mapa indicando os limites da vizinh. a ser afetada, direta ou indir., pelos impactos
decorrentes da implant. do empreend.

OK

 3. Caracterização do Empreendimento:                                                                                               Pág. 18
a) Fases de planej., implant., operação e desativação do empreendimento; OK

b) Etapas de expansão,  infor. detalh. nos horizontes de curto, médio e longo prazo; OK

c) Tecnologias de construção; OK
d) Gestão do empreendimento; OK
e) Mobilização de mão-de-obra nas diversas etapas de implant. do empreend.; OK

f) Logística de transp. e abastec. nas diversas etap. de implant. do empreend.; OK

g) Logística de transp. e abastecimento na fase de funci. do empreendimento; OK

h) Logística de funcionamento do empreend.; OK

i) Alternativas locacionais. OK

3.1 - Informações gerais: ATUALIZAR                                                                                                     Pág. 21
a) Tipo de atividades a serem desenvol. (principais e secundárias) -

b) público alvo -

c) faixa de renda -

d) faixa etária -

e) área de abrangência (local, municipal, etc) -
f) projetos relacionados ao empreendimento -
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g) porte do empreendimento -

 3.2 – Justificativa:                                                                                                                                       Pág. 22
a)  Importância  no contexto socioecon.  do Município  em relação à  agregação de
valor do espaço urb. e à qualidade ambiental.

OK

b) Relação/compatibilização do empreendimento com planos, programas e projetos
de entidades governamentais, não govern. e da iniciativa privada.

- -

4. Estudos de uso e ocupação do solo na área de influência do empreendimento                 
4.1 - Do uso e ocupação do solo: ATUALIZAR                                                                                       Pág. 23
a) Da qualidade das vias de circulação de pedestres, pontos críticos de conflito entre 
pedestres e veículos;

OK

b) Caracterização e mapea. das ativi. quanto ao uso, porte e potencial de impacto*; OK

c)  Caracterização  social,  amb.,  econô.  e  cultural  da  vizinh.  afetada,  indicando  as
variáveis que podem sofrer efeitos significativos relac. ao empreend.em suas fases*;

OK

d)  Pesquisa  na  Área  de  Influência  Direta  –  AID,  procurando  identificar  as
características do local e aspectos sócio/culturais*,

- -

4.2 - Da vivência e apropriações nos espaços:                                                                                     Pág. 27

a) Avaliar a circulação de pedestres; OK
b) Pontos de concentrações de pedestres; OK
c) Presença de comércio informal*; -
d) Linhas de interesse de desenvolvimento*; -

e) Equipamentos geradores de circulação de pedestres*; -

f) Manifestações culturais*; -
g) Atividades econômicas desenvolvidas nos espaços públicos*; -

4.3 - Localização geográfica:                                                                                                                    Pág. 29

a) Planta de local. georreferenciada do empreend. em escala adequada OK

b) posição em relação ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, OK

c) principais eixos de acesso ao mesmo OK
d) Posição em relação à bacia hidrogr. (linha do leito maior dos cursos d’água). OK

4.4 - Estudos sobre a paisagem:
a) Breve caracterização e análise do conj. edificado e da paisagem constituída por este
no perímetro da AID;

-

b)  Breve  caracterização  e  análise  da  geomorfologia  e  dos  elementos  naturais
componentes da paisagem dentro da AID*;

-
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c)  Elaboração  de  cenas  visuais  internas  e  externas,  com  a  inserção  do
empreendimento; abrangendo diversas escalas de proximidade, desde a AID até o
limite da unidade geográfica identificada na prévia caracterização*.

-

4.5 - Estudos do sombreamento entorno empreend. consid. o espectro anual solstícios e equinócio:

a) Elaboração de gráficos de insolação*; -

b) Estudo de sombreamento sobre o entorno*. -

5. Da infraestrutura existente na AID do empreendimento:                                                           Pág. 31
5.1 - Sistema viário e de transporte na área de influência direta do empreendimento:
a) Caracteriz. física e operar.das vias de acesso à região e ao terreno, compreendendo: OK

b) Análise da capacidade viária e determinação do nível de serviço atual; OK

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

OK

d) Dimensionamento e localização de áreas de estacionamento no empreendimento que 
deverão atender às características específicas da população fixa e flutuante;

-

e) Determinação da área de embarque e desembarque de usuários do empreendimento; -

f) Determinação das áreas para operações de carga e descarga de mercadorias no 
empreendimento;

-

g) Dimensionamento da área de acumulação necessária para os veículos que acessam o 
empreend. de acordo com o tipo de controle de acesso a ser utilizado pelo mesmo;

-

h) Determinação das linhas de fluxo de pedestres; OK
i) Avaliação da necess. e elaboração de alterações geométricas, de circ. e sinalização viária; - ATUALIZAR
Obs 04: Apresentar o projeto do trevo de acesso aprovado pelo DER-ES.

j) Avaliação das repercussões sobre as operações de transporte coletivo e táxi; OK

k) Avaliação da circulação de pedestres no entorno imediato do empreendimento. OK

5.2 - Da infraestrutura básica, com demonstração física da rede na AID:                                         Pág. 41
a) Abastecimento de água; OK
b) Fornecimento de energia elétrica; OK
c) Redes de telecomunicações e fornecimento de dados; OK
d) Esgotamento sanitário; OK
e) Drenagem de águas pluviais; OK
f) Abastecimento de gás; OK
g) Gerenciamento de resíduos sólidos*. OK

6. Análise dos impactos sobre a vizinhança:                                                                                       Pág. 45
a) congestionamentos que provocam o aumento do tempo de deslocamento dos usuários do
empreendimento e daqueles que estão de passagem pelas vias de acesso ou adjacentes, além
do aumento dos custos operacionais dos veículos utilizados;

OK
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b) deterioração das condições físicas e ambientais da área de influência do pólo gerador de
tráfego,  a  partir  do  aumento  dos  níveis  de  poluição,  da  redução  do  conforto  durante  os
deslocamentos e do aumento do nº de acidentes, compro. a qualidade de vida dos cidadãos;

OK

c) conflitos entre o tráfego de passagem e o que se destina ao empreendimento e dificuldade
de acesso às áreas internas destinadas à circulação e ao estacionamento, com implicações nos
padrões de acessib. da área de influência imediata do empreendimento;

OK

d) influência sobre as atividades econômicas locais; OK

e) influência sobre as atividades sociais e culturais locais; OK

f) impactos sobre a saúde e o bem estar da vizinhança, advindos de emissões atmosféricas,
líquidas e de ruídos, em todas as fases do empreendimento;

OK

g) impactos socioambientais possíveis com a desativação ou não funcionamento do 
empreendimento conforme previsto.

OK

7. Empreendimentos Similares em Outras Localidades:                                                                   Pág. 49

8. Conclusão e recomendações:
8.1 - Conclusão sobre a realização do empreendimento:                                                                   Pág. 50
8.1.1 - Medidas mitigadoras dos impactos de vizinhança negativos
(em caso de recomendação a favor do empreendimento)

Medidas capazes de minimizar os impactos de vizinhança negativos identificados e analisados, indicando:

a) fase do empreendimento em que as medidas devem ser adotadas OK

b) fator socioambiental a que se relaciona OK

c) prazo de permanência de sua aplicação OK

d) responsabilidade de sua aplicação (órgão, entidade, empresa). OK

8.1.2 - Medidas otimizadoras dos impactos de vizinhanças positivos (em caso de recomendação a
favor do empreendimento):
Medidas capazes de tornar mais eficazes, maiores, melhores ou mais eficientes os 
impactos de vizinhança positivos identificados e analisados.

OK

8.1.3 - Medidas compensatórias 
(contrapartida: em caso de recomendação a favor do empreendimento):
A contrapartida deve se relacionar ao impacto que o empreendimento exercerá:
a) Sobre o mercado de trabalho: podem ser exigidas unidades de trabalho dentro do 
empreend., ou iniciativas de recolocação profiss.para os segmentos ou grupos afetados;

-

b) Sobre a infraestrutura viária: podem ser exigidos investimentos em sinalização, 
transportes coletivos, mobiliário urbano, entre outros;

-

c) Adensamento populacional: pode ser exigido o aumento de áreas verdes e de 
equipamentos comunitários, como escolas, creches, entre outros;

-
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Obs 05: PARECER TE& CNICO ANEXADO AO PROT. 14420/2019. (FOLHAS 87/88/89)

8.1.4 - Plano de acompanhamento e monitoramento dos impactos de vizinhança:

Apresentar plano de acompanhamento das medidas a serem adotadas, indicando, no mínimo:

a) parâmetros e métodos para avaliação e sua justificativa OK

b) periodicidade das amostragens para cada parâmetro OK

c) organismos responsáveis pela efetivação de cada ação ou atividade do plano OK
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PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE EIV  

REF. AO PROT. 14420/2019 (SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO)

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

1. Trata-se  o  presente  EIV,  referente  a  proposta  de  implantaça/o  de  LOTEAMENTO
RESIDENCIAL, referente ao  Prot. nº 14420/2019 – SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO;

2. O  presente  EIV necessita  de  retificaço/ es,  conforme  as  observaço/ es  da  ANÁLISE
TÉCNICA;

3. O empreendimento esta2  situado nas margens da Rod. Cachoeiro x Alegre (ES 482);

4. A  ATA  Nº  117  do  CPDM  de  27/10/2016, registra  a  votaça/o  e  a  aprovaça/o  do
ZONEAMENTO DO LOTEAMENTO MOULIN MACHADO, adotando-se  “os  crite2rios  do
distrito  de  SA; O  JOAQUIM”,  para  a  ANA& LISE  DOS  INDI&CES  URBANI&STICOS  pela
GEREA NCIA  DE  LICENCIAMENTO  da  SEMDURB  e  tambe2m  a  aprovaça/o  do  EIV
apresentado ao plena2 rio:

Figura 1

5. Na/o  ha2  na  ATA  117 nenhuma  mença/o  ao  LOTEAMENTO  RESIDENCIAl,  apenas  a
citaça/o do Presidente do CPDM, da apresentaça/o do EIV dos dois loteamentos;

6. Na/o  foi  encontrado  no  EIV  aprovado  pelo  CPDM,  a  ANÁLISE  TÉCNICA dos
LOTEAMENTOS RESIDENCIAL E O COMERCIAL DE 95 LOTES, constando apenas a ATA
117, com a mença/o a referida aprovaça/o do loteamento comercial, a destacar:

7. A  posteriori,  a ATA  Nº147  do  CPDM  de  22/08/2019, aprova  a  mudança  de
ZONEAMENTO para ZR 01;

8. AF  pedido do SPUR/GPUR, para complementaça/o de informaço/ es, foi anexado ao Prot.
nº  14420/2019   o  CAR  –  CADASTRO  AMBIENTAL  RURAL da  propriedade  para
ana2 lise e informaço/ es complementares (folha 98 a 107 Prot. nº 14420/2019);
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9. AF  pedido do SPUR/GPUR, foi anexado tambe2m o RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL
do DER/ES e o OFÍCIO Nº 0589/2019 – DER-ES/DIROP, de 11 de junho de 2019 com
a informaça/o de que “há necessidade de serem atendidas as condicionantes que se
encontram detalhadas no RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL”,  (folha 91 a 94 do
Prot. nº 14420/2019) ; 

10. O requerente anexou CERTIDÃO Nº 033/2016 de 04 de agosto de 2016, da GereLncia
de  Geoprocessamento  da  SEMDURB,  de  que  “  o  referido  imóvel  se  encontra
localizado dentro do Perímetro Urbano da Sede do Município de Cachoeiro de
Itapemirim...” (folha 95 a 97 do Prot. nº 14420/2019).

QUADRO SINTÉTICO  ATUALIZADO DO PROJETO DE LOTEAMENTO:

Prot. nº 14420/2019 – LOTEAMENTO RESIDENCIAL e COMERCIAL

1. O QUADRO DE A& REAS : 

2. O empreendimento possui  295 lotes (233 Residencial + 62 Comercial),  conforme
documento anexado ( folha 277 do Prot. nº 14420/2019);

3. A via de acesso principal projetada ao LOTEAMENTO e2  VIA COLETORA, de acordo com
Artigo 295, para2grafo u2 nico:
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RECOMENDAÇÕES  ATENDIDAS  NO  PARECER  TÉCNICO  (FL.87/88/89
DO PROT. 14420/2019):

1. O   “layout” do  ACESSO  (rotato2 ria)  do  sistema  via2 rio  do  projeto  urbaní2stico  do
empreendimento  foi submetido aO  ana2 lise do DER-ES, para aprovaça/o;

2. Adoça/o do ZONEAMENTO ZR-01, folha 87/88/89 do Prot. Nº 14420/2019:

“Como o novo Projeto de Substituição do Loteamento (Prot. Nº 14420/2019) apresenta 307 lotes (243 Residencial +
62 Comercial), ou seja possui características de ocupação direcionadas a unidades residenciais,  o enquadramento
ZR 01 é  o mais  indicado e  também restritivo,  preservando assim a ocupação futura das outras áreas do
entorno do empreendimento (sem zoneamento definido),  considerando ainda estar em curso a revisão do
Plano Diretor Municipal – PDM.”

A ATA 147 do CPDM, linha292/293, aprova a mudança de zoneamento para ZR 01.

  Figura 2

           

CONCLUSÃO:

Apo2 s a ana2 lise de toda a documentaça/o agregada referente aO  esta proposta de LOTEAMENTO
RESIDENCIAL  e  do  respectivo  EIV  (PROT.  35308/2016),  chegou-se  aO s  seguintes
concluso/ es:

1. Importante considerar de iní2cio que, na mesma a2 rea que foi aprovado o LOTEAMENTO
COMERCIAL  (95  LOTES  –  ATA  117),  o  requerente  apresenta  novo  projeto  de
LOTEAMENTO  PREDOMINANTEMENTE  RESIDENCIAL,  inclusive  NOVO  EIV  –
ANEXADO AO PROT. N° 35308/2016 ;

Figura 3
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2. Na/o foi encontrado no documento do presente em ana2 lise  EIV  (Prot. 35308/2016) e
dos anteriores, a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do estudo (CREA)
ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica (CAU), dos te2cnicos responsa2veis
pelo EIV;

3. Em relaça/o ao EIV- Estudo de Impacto de Vizinhança com mença/o de aprovaça/o no
Plenário  do  CPDM,  era  referente  ao  projeto  de  licenciamento  do  LOTEAMENTO
COMERCIAL (95 LOTES) E RESIDENCIAL,  passando a ser agora preferencialmente
RESIDENCIAL (233 LOTES) e    com    LOTES COMERCIAIS     (62 LOTES)   apenas na VIA  
COLETORA e no perí2metro da RODOVIDA BR 482 , totalizando   295 LOTES  ;

4. A adoça/o do ZONEAMENTO ZR 01, para a presente proposta de LOTEAMENTO  com
predominaLncia  RESIDENCIAL,  e2  menos  impactante  do  que  a  implantaça/o  de
LOTEAMENTO COMERCIAL (INDUSTRIAL) com 95 lotes aprovado na ATA 117;

5. A conclusa/o total  da obra de duplicaça/o da BR 482 (Cachoeiro x Alegre), a posteriori
da  aprovaça/o  do  EIV,  trouxe  uma  melhoria  significativa  nas  condiço/ es  de
acessibilidade ao empreendimento, sendo fato positivo a favor do mesmo e tambe2m a
predominaLncia residencial;

6. A  questa/o  das  MEDIDAS  COMPENSATÓRIAS  DE  IMPACTO,  e2  importante  fazer  as
seguintes ressalvas:

I. A  SEMDURB  tem  utilizado  TABELA  DE  CALCULO  DE  IMPACTO,  adotada  para
mensurar  o  valor  do  desembolso  do  empreendedor  para  as  medidas
compensato2 rias de impacto dos empreendimentos;

II. Que o valor apurado no ca2 lculo das medidas compensato2 rias de impacto, na/o pode
ser  utilizado  totalmente  para  obras  de  infraestrutura  interna  do  pro2 prio
empreendimento, sendo destinadas para investimentos na AID – A& rea de InflueLncia
Direta, em melhorias urbanas, podendo ter a seguinte composiça/o;

 50  %  para  investimentos  em  melhorias  urbanas  na  AID  –  ÁREA  DE
INFLUÊNCIA DIRETA do empreendimento;

 50% para investimentos em obras de infraestrutura no sistema viário de
ligação  ao  acesso  principal  do  empreendimento,  como  Construça/o  de
Rotato2 rias / Trevo / Sinalizaça/o Semafo2 rica Digital / Implantaça/o de Rede de
Drenagem  /  Outros  investimentos  em  melhorias  urbanas  indicadas  pela
SEMDURB.
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PARA CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE EIV E CALCULO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DE
IMPACTOS,  É  NECESSÁRIO  A  COMPLEMENTAÇÃO  DAS  INFORMAÇÕES  SOLICITADAS
NESTA ANÁLISE DE EIV.

 RELATO& RIO FOTOGRA& FICO EM ANEXO;

 SOLICITAÇA; O DO REQUERENTE, QUE FOI RESPONDIDA NO PARECER TÉCNICO 02
(FOLHAS 285 a 289 do PROT. 14420/2019)

Cachoeiro de Itapemirim, 15/07/2020.

Jose2  Gomes Rangel Netto

Arquiteto e Urbanista – SPUR/GPUR
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 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

FOTO 01: LAYOUT DO  LOTEAMENTO RESIDENCIAL
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FOTO 02: LAYOUT DO ACESSO DO  LOTEAMENTO RESIDENCIAL

APROVADO PELO DER-ES
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FOTO 03:  RODOVIA  ES-482

FOTO 04:  LOCAL DO ACESSO  DO LOTEAMENTO
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FOTO 05:   RODOVIA ES – 482 -  SENTIDO CACHOEIRO
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SOLICITAÇÃO DO REQUERENTE 
(Fl.231 a 245 do Prot. 14420/2019)
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