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INTRODUÇÃO  
 

Este documento apresenta o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do empreendimento de 

propriedade da Suzano S/A, situado em Cachoeiro de Itapemirim, ES, a ser constrúido pelo 

empreendedor. 
Este estudo obecerá à legislação municipal vigente (PDM), retratado no Termo de Referência 

emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro de Itapemirim, 

que define as premissas a serem analisadas, bem como  a redução de possíveis impactos gerados 

pelo empreendimento no entorno da região. 

O Estudo também apresentará os principais efeitos do empreendimento sobre o entorno do 

mesmo e as intervenções urbanas que se fizerem necessárias. Desta forma, ao longo do 

documento serão desenvolvidos os temas exigidos e expostos os resultados. 

 
Os estudos formulados também obedecem ao disposto na legislação federal, preconizada 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.”. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
 

1.1 Contexto do Projeto 

O empreendimento será desenvolvido para atender a uma demanda regional do Estado bem 

como estados vizinhos, e tem como objetivo oferecer à população produtos de qualidade. 

Além de proporcionar diretamente ao municipio de  Cachoeiro de Itapemirim e do sul do 

Estado um maior desenvolvimento econômico e social. O quadro abaixo demonstra em 

resumo o funcionamento do empreendimento, contemplando as entradas e saídas. 
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Na seção de formação e rebobinamento, é abastecida na desenroladeira (parte da máquina 

onde é colocada a bobina jumbo e faz-se o desenrolamento deste papel para enrolar 

posteriormente na rebobinadeira em pequenos rolinhos) desta máquina, uma ou duas bobinas 

jumbo de papel semi-acabado (tissue), onde passam por um sistema de gofragem (parte da 

máquina onde se comprime o papel entre um rolo de aço e outro de borracha para formação 

do relevo no papel) e colagem das folhas, posteriormente é enrolado este papel na 

Rebobinadeira. 

Após ter formado este pequeno rolo, ele passa por uma máquina cortadeira para formar os 

pequenos rolinhos, que seguem por esteiras transportadoras até o sistema de embalagem de 

pacotes e depois para uma máquina que embala estes pacotes em fardos, denominada 

enfardadeira. 

Para o sistema de paletização, teremos um sistema automatizado que acondicionará estes 

fardos em palets e depois serão envolvidos por um filme plástico, para que sejam 

acondicionados no depósito de produtos acabados e posteriormente entregues na expedição. 

 
 

1.2 Identificação do Empreendedor 
 

Razão Social Suzano S/A 
Endereço Estrada Rural S/N; KM5; Cachoeiro de Itapemirim; ES 

End Correspondência Rodovia Aracruz x Barra do Riacho, S/N Cx Postal 29197-900 
Barra do Riacho – Aracruz - ES 

E-mail: mcaliari@suzano.com.br 
Telefone 27 3270 2486 
CNPJ: 16.404.287/0001-55 

Inscrição Estadual:  083.638.33-4 
CND Municipal: 393183 
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1.3 Informações Gerais do Empreendimento 

 
Nome Suzano S/A 

Endereço Rodovia CIT; Nº 287, S/Nº - Safra 
Inscrição Imobiliária 93673 

Registro imóvel - 
Área total do terreno 102.440 m² de área  

Parecer técnico quanto a observância dos 
indices urbanisticos 

Anuência Uso e Ocupação Nº 005/2020 

Planta de situação Em anexo 
Valor de mercado  R$ 4.609.800,00 

Certidão Negativa de débitos Em anexo 

 
 

Objetivos do Empreendimento 

O objetivo do projeto é atender o mercado regional de bens de consumo, através da Implantação 

de máquinas de acabamento para a conversão de papel tissue em produtos finais (papel 

higiênico e papel toalha) e sua infraestrutura. 

A unidade terá capacidade de 30.000 toneladas/ano (2.600 toneladas/mês) em fardos formados 

por pacotes de rolos, aproximadamente 34 milhões de rolos de papel higiênico por ano. 

Oferecendo ao mercado produtos oriundos de matéria-prima de qualidade e alta tecnologia 

aplicada na sua produção.   

Os produtos além de serem comercializados no próprio estado também serão vendidos também 

para Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

 

Planta de Situação 

O empreendimento será instalado à 15 km ao sul da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 

Itapemirim, sentido Safra, via BR-482 e via local em uma estrada rural sem pavimento, com 

área total de 102.440m², matriculados sob nº 93673 (inscrição imobiliária)



8 
         

                         

  

 

Figura 1: Planta de Situação 

 

 
 

Fonte: do autor 
 

    Figura 2: Imagem áerea de Localização 
Fonte: adaptado de Google Earth 
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1.4 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A estrutura do empreendimento é detalhada conforme abaixo: 
 

a/b) Área de construção e área computável 
 

Quadro de Áreas 
Área Total do Terreno 102.440m² 

Área Construída 53.378m² 
Área de Estocagem 4.880m² 
Área computável 58258m² 

 

 
c) Coeficiente de aproveitamento 
0,569 (56,9%) 

 
d) Número de unidades previstas: 1 unidade  

e) Número de vagas previstas: 31 vagas para motos/bicicletas; 4 vagas de veículo de passeio indicadas 

para pessoas com necessidades específicas, 2 vagas de veículos de passeio classificadas como área 

de embarque e desembarque; 32 vagas para veículos de passeio; 1 ponto para parada de ônibus; 25 

vagas para veículos de carga e descarga (caminhões) 

Figura 3: Planta do Estacionamento 
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f) Pavimentos e suas Descrições 

O empreendimento é composto de pavimento único, sendo térreo com duas linhas de conversão. 

A descrição deste pavimento, bem como sua caracterização. Estão descritos nos itens que 

seguem: 

 

 1 Área de Pesagem e Estocagem de bobinas comum 

 1 Doca exclusiva para recebimento de Bobinas, ligada a área do armazém do semi acabado – Fluxo de 5 

caminhões ao longo do dia (Taxa de 1 veículo a cada 4,5 horas ) 

 1 Doca exclussiva para recebimento de matéria prima e material de embalagem, ligada a área do 

armazém do insumo – Fluxo de 4 caminhões ao longo do dia (Taxa de 1 veículo a cada 6 horas)  

 5 Desenroladores de bobinas tissue - sendo 3 na Linha 1 e 2 na Linha 2  

 2 Gofradores para dar textura; desenhar em alto relevo e unir as folhas - 1 em cada Linha  

 2 Rebobinadeiras para enrolamento do produto nos tubetes; formação dos rolos e precorte do produto 
final - 1 em cada Linha  

 6 Coladores do rabicho para abertura do produto pelo consumidor – 3 em cada linha 

 2 Acumuladores e carregadores de logs – 1 em cada linha 

 2 Cortadeiras para obtenção dos rolos de produto final na medida correta (papel higiênico ou toalha) – 1 
em cada linha 

 2 Empacotadeiras para formação de pacotes de grupos de rolos a serem vendidos no mercado 
consumidor final – 1 em cada linha  

 2 Enfardadeiras para junção dos vários pacotes em fardo – 1 em cada linha  

 2 Paletizadoras para criação dos pallets a serem transportados – 1 em cada linha 

 Sistemas auxiliares: Tubeteira (fabricação dos rolos-suporte internos do produto final) e Impressoras de 
etiquetas 

 1 Área de Estocagem de produto acabado e Expedição comum 

 1 Armazem para estocagem de produto acabado constituído por 6 Docas de expediação – Fluxo de 14 
veículo ao longo do dia (Taxa de 1 veículo a cada 1,5 horas) 

 
Além disto o empreendimento, conta com recepção (90m²), vestiários, banheiros, refeitório, 

cozinha (360m²), casa de apoio aos motorista (40m²), salas especificas e escritórios (105m²). 
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Figura 4: Planta baixa do empreendimento 
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Na figura 5 é possível observar o corte esquemático do empreendimento, nele são identificados 

os pavimentos do empreendimento. 

 

 

 
 

 
Figura 5: Corte Esquemático do Empreendimento 
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Figura 6: Perspectiva 3D Estacionamento - aérea 

 
 

 
Figura 7: Perspectiva 3D Estacionamento - lateral 

 
 

 
Figura 8: Perspectiva 3D Estacionamento - lateral 

 

 

h) Horário de Funcionamento: Na fase de obras as atividades acontecerão em horário 

administrativo, das 7h as 17h em dias úteis.  Não há previsão de trabalhos no período notuno 

nem aos finais de semana. Na fase de operação, o  empreendimento funcionará 24h/dia de forma 

contínua. 
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i) População Fixa e População Flutuante:  

 
A população seja fixa ou flutuante se divide em dois momentos: durante a fase de obras e 

durante a operação do empreendimento.  

A população do empreendimento será composta pelos profissionais contratados para a 

construção e posteriomente execução das atividades no empreendimento. Na fase de obras está 

prevista a contratação de aproximadamente 300 (trezentos) colaboradores. Em relação à 

população flutuante durante esta fase estima-se aproximadamente 50 pessoas oriundas dos 

serviços logisticos, infra-estrutura, alimentação e afins. A partir do inicio da operação da planta, 

está prevista a presença de 90 (noventa) colaboradores diariamente executando suas atividades 

através de turno de revezamento (30 trabalhadores por turno). A população flutuante será 

composta basicamente pela parte logistica do empreendimento (transporte de insumos e produto 

acabado) que está estimada em aproximadamente 20 pessoas.  

 
j)  Volumetria: Através de um diagnóstico no entorno ao empreendimento  foi identificado que 

o mesmo está localizado em um bairro relativamente afastado do centro da cidade, próximo à 

região de acesso/saída a cidade (BR 101) e de terrenos rurais. Sendo assim, não foi constatado 

a presença relevante de imóveis residenciais familiares e comerciais na AID – Área de 

influência direta do empreendimento. Dessa forma a implantação da planta de conversão da 

Suzano não ocasionará impactos negativos no contexto comercial, ou habitacional da região. 

Pelo contrário, a implantação da unidade resultará em crescimento acentuado da economia e a 

demanda por serviços e estabelecimentos comerciais. 

 
k) Materiais utilizados: O empreendimento será construído em estrutura de concreto com 

fechamento vertical em alvenaria convencional e fechamento horizontal em laje protendida. 

Abaixo tabela dos materiais a serem utilizados nas obras: 
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1.5 Equipe Técnica Responsável pela Formulação do Estudo de Impacto de Vizinhança 
 

a) Descrição da Equipe Técnica: Eng Bruna Giacomin Bof, C.P.F. 090.907.277-95 
Genswesley Dias de Jesus C.P.F. 136.212.727-20 
 

b)  Coordenador Geral da Equipe Técnica: Eng Bruna Giacomin Bof, C.P.F. 090.907.277-95 
 
c) Endereço, telefone, fax e endereço eletrônico:  

Rodovia Aracruz x Barra do Riacho, S/Nº, Barra do Riacho, ES CEP: 23197-900 
Tel: 27 3270 2966 
E-mail: bruna.bof@suzano.com.br 
 
 d) Registro de todos os componentes da Equipe Técnica no Órgão Fiscalizador da Profissão: 
CREA BA – 67814/D -  CREA ES-041053/D 

 
 e) Anotação de Responsabilidade Técnica (RRT) de todos os componentes da equipe técnica: 
Anexo II 

 

2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO (AID) 

O empreendimento situado à aproximadamente 15 km ao sul da Prefeitura Municipal de 

Cachoeiro de Itapemirim, sentido Safra, via BR-482 e via local em uma estrada rural sem 

pavimento, Cachoeiro de Itapemirim – ES. 

Para fins de determinação dos impacto advindos das atividades, este estudo dividirá a área de 

influência em direta (AID) e indireta (AII) 

Considerando como raio de influencia 2500,00 metros, têm como área de influencia direta uma 

região majoritariamente rural, com presença de pastagens, pequena comunidade residente no 

entorno, e se caracterizando principalmente pela pouca quantidade de empreendimentos, e 

demais estruturas urbanas. 

Figura 9: Área de influência direta – raio de 2500,00m 
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É possível perceber que na AID - Área de Influência Direta do empreendimento existem áreas 

de interesse social, ambiental e ecológica.  

Existem algumas casas ao longo da estrada de acesso a região pertencentes à comunidade do 

Retiro, que apesar de relativamente distantes do empreendimento, receberão os impactos sejam 

positivos ou negativos da instalação do empreendimento na região. Desta forma pode-se 

reconhecer a existência de uma comunidade estabelecida na área de influência direta do 

empreendimento. Não foram encontrados na AID do empreendimento registros de 

estabelecimento de ensino, templos religiosos, asilos, centros comunitários, parques, praças, 

hospitais, unidades de lazer, centros culturais, prédios, monumentos artisticos, aeroportos, 

helipontos, postos de abastecimento ou terminais rodoviários. Dentre os pontos presentes no 

termo de referência deste estudo, os únicos identificados na AID foram: áreas de interesse social 

(comunidade), posto de abastecimento (BR), equipamentos de infra-estrutura urbana (linhas de 

transmissão, drenagens de águas pluviais, etc), áreas de interesse ambiental e ecológico. 

Apesar da área ser vizinha a três nascentes existentes na região, o empreendimento respeitará a 

faixa de 50 metros de distância, estabelecido pelo novo Código Florestal Brasileiro. Desta 

forma não haverá qualquer tipo de intervenção em APP – Área de Preservação Permanente. 

Vale ressaltar que a área a ser ocupada não está localizada em unidade de conservação. 

A AID do empreendimento é majoritariamente predominante de pastagens e áreas sem 

ocupação, desta forma é possível perceber que a instalação do empreendimento no local se 

traduzirá em impactos significativos apenas para a população já estebelecida no local.  

Assim, como já mencionado, este estudo se divide no estabelecimento de duas áreas distintas 

de caracterização, a área de influência direta – AID, já descrita e caracterizada neste estudo, e 

também a área de influência indireta (AII).  

A AII refere-se aos impactos indiretos gerados pelo empreendimento para o municipio de 

Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, aqueles alterações advindas de reações secundárias que 

ocorrerão no municipio em virtude da presença do empreendimento no local (cadeia de 

reações). Assim, para fins de atendimento ao termo de referência deste estudo, considerou-se 

como AII do empreendimento um raio de 9.000m. 

Nesta área foram identificados vários aspectos dos constantes no termo de referência deste 

estudo, porém como tratam-se de impactos indiretos, serão citados os principais grupos 

levantados que receberão maior influência deste impacto indireto. Sendo estes: área de interesse 

social, postos de abastecimentos, equipamentos de infra-estrutura urbana, prédios e 

estabelecimento de ensinos, hospitais. As medidas mitigadoras e compensatórias para cada um 

destes grupos identificados, serão melhor detalhados no item 8.1.  
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Figura 10: Área de influência indireta – raio de 9000,00m 

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

As atividades desenvolvidas pelo empreendimento compreendem as fases de planejamento, 

instalação e operação. 

 

a) Fases de planejamento, implantação, operação e desativação do empreendimento 
 
 

- Planejamento: Etapa atual do emprendimento, onde foram realizados os estudos iniciais, 

abrangendo a definição da localização do empreendimento, levantamento topográfico, estudo 

geotécnico, viabilidade do uso e ocupação do solo para o local, cronograma executivo, 

orçamentos  e levantamento de mão de obra.  

Além dos projetos de arquitetura e engenharia do empreendimento, e seus detalhamentos. 
- Fase de Instalação: Período em que são realizados os serviços inciais para implantação do 

empreendimento, tais como: limpeza do local, demarcação do terreno, terraplanagem, 

compatação do solo, instalação do canteiro de obras. 
- Fase de Operação: Período que abrange a execução dos itens de infraestrutura, instalações 

hidro-sanitárias e elétricas, acabamentos e revestimentos. Essa etapa trata-se da execução da 

obra propriamente dita . 

 
b) Etapas de Expansão 

A principio o empreendimento não apresentará etapas de expansão após sua conclusão, tendo 

apenas para sua finalidade o uso fabril. A área direta de influencia do empreendimento está 

propicia a se estabilizar, visto a não existência áreas de interesse social, ambiental e ecológica 

ou qualquer tipo de estrutura/empreendimento na AID. 
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c) Tecnologias de Construção 
 
As tecnologias adotadas na fase de infraestrutura serão: execução de fundações do tipo direta, em 

função do tipo de solo encontrado no realizada em concreto armado, de modo convencional, com a 

cobertura dos galpões de material metálico. A construção será realizada com tecnologias sustentáveis, 

de forma a minimizar possíveis impactos ambientais. Entre as tecnologias utilizadas durante a fase de 

construção destacam-se o uso de maquinas e equipamentos modernos  A construção será realizada de 

acordo com o que preve a política de sustentabilidade da SUZANO, em linha com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) – 17 metas globais estabelecidas pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 2015. Como destaques, ressalta-se a instalação de sistema de tratamento de 

efluentes do tipo UASB, substação elétrica, filtro de mangas. 

 
d) Gestão do Empreendimento 

 
O empreendimento será gerido seguindo a regulamentação da ABNT, sob acompanhamento técnico 

do Engenheiro Hugo Schafer de Castro. Sendo realizado por pessoa jurídica denoninado Suzano S/A. 

 

 
e) Mobilização de Mão de Obra nas Diversas Etapas de Implantação do 

Empreendimento 

A Suzano será responsável pela contratação dos prestadores de serviços, além de selecionar os 

fornecedores dos materiais necessários a cada fase de execução da obra. 

Preferencialmente serão contratados colaboradores locais para a construção do 

empreendimento, visando o aproveitamento da mão de obra disponível na região. Se necessário 

será realizado um trabalho de capacitação dessa mão de obra através de treinamentos sobre as 

tecnologias construtivas que serão adotadas, normatização vigente da construção civil e a 

respeito da saúde e segurança dos trabalhadores. Também serão contratados preferencialmente 

fornecedores locais, de forma a fomentar o desenvolvimento da economia no municipio. A 

contratação das empresas prestadoras dos serviços, ocorrerá através de processo concorrencial, 

onde os fornecedores serão convidados a apresentar suas propostas técnicas e comerciais para 

avaliação da Suzano. Uma vez apresentada  em condições de igualdades técnicas e comerciais 

para fornecimento de materiais/serviços, as empresas do municipio serão as escolhidas. Vale 

ressaltar que este processo encontra-se em execução, inclusive com contratação efetivada de 

empresa da região para as atividades de terraplanagem.  

.Este processo ocasionará a geração de diversas vagas de emprego para profissionais das 

diferentes classes, tais como: pedreiros, técnicos, encanadores, eletricistas, ajudantes, pintores, 

auxiliares, mestre de obras e encarregados. Além de técnico de obra/segurança e outros que 

forem requisitados no decorrer do processo de construção. Vale ressaltar que todos os 
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profissionais envolvidos no empreendimento serão contratados através de vinculo empregaticio 

obedecendo as normas legais vigentes (CLT), tanto as contratações efetivadas pela Suzano, 

tanto seus prestadores de serviços. 

A previsão de implantação é de um período de 8 meses a partir da obtenção de todos os 

documentos legais pertinentes (licenças ambientais, alvarás, etc). Esta implantação prevê a 

utilização de mão de obra de até 270 colaboradores (pico de obra)  durante este período.  

O deslocamento deste time de colaboradores seguirá o determinado em contrato com a empresa 

SUZANO, que prevê veículos fretados. Medida que para o colaborador garante maior facilidade 

e segurança no acesso, além de minimizar qualquer tipo de impacto ao sistema atual de 

transporte público utilizado pela comunidade em seu sistema de trafego atual. 

 

Quando concluído o período de obras, o empreendimento então deverá iniciar as operações com 

um efetivo de aproximadamente 90 funcionários. Estes colaboradores serão contratados 

diretamente pela Suzano em regime CLT, com jornadas de trabalhos administrativa e também 

turnos de revezamento. Em março de 2020 foi anunciado nas rádios e jornais do Município, o 

início do processo de recrutamento incluindo a maneira que os interessados utilizariam para 

enviarem  Curriculuns. Um  e-mail: genteegestãoes@suzano.com.br, fora criado de maneira  

exclusiva para processo. Mais de 800 documentos foram recebidos e cadastrados na base de 

dados. Desta base serão selecionadas 45 pessoas que se tornarão os primeiros Treinandos 

Industriais da  Unidade de Cachoeiro de Itampemirim. Essas pessoas contarão com mais 450 

horas de treinamento, que ocorrerá no SENAI do município. Iniciativa que faz parte do primeiro 

projeto parceiro entre SUZANO e SENAI de Cachoeiro de Itapemirim, firmado em Fevereiro 

de 2020. Após essa fase, os 45 Treinandos Industrias, vivenciarão suas funções operacionais na 

Unidade de MUCURI/BA por mais 2 semanas. Por fim, retornarão para Unidade de Cachoeiro 

e acompanharão o processo de comissionamento e start up. Cumprida todas as etapas, 

assumirão  suas funções que juntas as outras que compõe o site, produzirão a abastecerão a 

região sudeste com papel higênico da marca MIMMO. 
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f) Logística de Transporte nas Diversas Etapas de Implantação do Empreendimento 

Durante a fase de implantação do empreendimento será realizada à compra de materiais e 

contratação de serviços. Assim, será executado um  planejamento da logística de entrega dos 

insumos do processo construtivo de forma a minimizar impactos no sistema viário de transporte. 

Os veículos que transportarão os insumos para a execuação do empreendimento utilizarão tanto  

a BR 101 quanto a BR 482, pois há planos em utilizar forncedores da região na aquisição de 

parte deste material. De forma a evitar complicações no escoamento do fluxo rodoviário local, 

as entregas serão realizados em janelas de horários fora dos picos de veículos nas vias. Para o 

período matutino a janela logística destes veículos pesados está fixada entre as 9h e 11h. Já para 

o período vespertino os veículos se apresentarão entre 13h e 15h. Com isso a população poderá 

manter sua agenda de horários inalterada em relação as atividades que listam nos seguitens 

exemplos: Ida ao trabalho e a escola, deslocamento no horário de almoço, retono do trabalho e 

da escola, entre outros.  

Além disso, o curto prazo de implantação da obra (8 meses), reduz significativamente os 

impactos sobre o sistema viário e de transportes na AID do empreendimento. Os materiais 

recebidos serão alocados no próprio canteiro de obras, não utilizando vias  de circulação para 

tal fim. 

Para a conversão BR 482 x estrada de acesso ao terreno, será utilizado a rotatória existente a  4 

km do local (rotatória KAKI MUDAS), de forma a possibilitar a conversão das vias. Em relação 

ao início de áreas com maior concentração comercial e residencial, a mesma rotatória encontra-

se a uma distância de 0,5km. Deste modo, garante-se que todo veículo com origem da BR -101 

apenas chegue até a área periférica do Bairro Alto União. Esta rotatória já possui infra-estrutura 

adequada, pistas largas e principalmente pista de aceleração para os veículos.  

De forma a minimizar qualquer tipo de impacto advindos deste transporte, os carregamentos e 

entregas serão realizados estratégicamente em horários diferentes dos horários de picos de 

veículos nas vias, em horários pré-determinados de forma que contribuam com a fluidez do 

trânsito. 
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Figura 11: Rota Logistica do empreendimento 

 

O acesso ao local não possui grandes recursos de infra-estrutura existente. A estrada é de terra 

sem a presença de pavimentação asfaltica. Por este motivo, em paralelo as atividades de 

instalação do empreendimento, também ocorrerá o trabalho de alargamento desta estrada e novo 

revestimento com pavimento de saibro. Com o trabalho de alargamento o via passará a ser apta  

para o fluxo de mão dupla de carretas com até 2,60m de largura. 

Na fase inicial será necessário realizar movimentações de terra no local do empreendimento. O 

procedimento compreende basicamente no serviços de terraplenagem com execução de corte e 

aterro para a definição de platôs. O volume de solo retirado será utilizado internamente no 

terreno não sendo previsto área de bota-fora no empreendimento, portanto sem logistica externa 

para tal fim que será utilizada apenas para o descarte dos resíduos gerados pela obra e consumos 

que ocorrerão no canteiro. 

Mesmas preocupações e processos lógisticos também servirão para as fases que seguem da 

execução do empreendimento: Estaqueamento, fundação, edificação, pavimentação, instalação 

do maquinário de conversão, instação eletromecânica e dos equipamentos auxiliares. 

Já em relação à operação do empreendimento, a logistica de entrega de insumos e escoamento 

do produto final ocorrerá somente entre a BR 101 x BR 482 x Suzano, sendo assim, não terá 

incidência de veículos trafegando até o centro de Cachoeiro de Itapemirim. O detalhamento 

desta fase encontra-se descrito no próximo item. 
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g/h) Logística de Transporte e Funcionamento do Empreendimento 

Trata- se de um empreendimento de uso industrial para a conversão de papel higiênico, que 

receberá insumos e escoará sua produção pela BR-101 sua totalidade. Um dos motivos os quais 

levou o terreno escolhido, ter seu acesso da BR-482 localizado  apenas a 1 km da BR-101.  A 

partir da fase de operação, o horário de funcionamento será ininterrupto (24 horas), com uma 

frequência de acesso de aproximadamente 20 caminhões por dia (10 veículos entregando 

matéria prima / 10 veículos escoando produto acabado) o que resulta na frequencia de menos 

de 1 veículo por hora. 

Sobre os tipos de veículos: 

Bobinas:  Graneleiro com dois implementos, totalizando 24 toneladas. Dimensões: Máximo 

30m de comprimeto com 2,6m de largura. Número de veículos por dia: 5 

Demais insumos: Carreta com 2 eixos, totalizando 33 toneladas. Dimensões: Máximo 18m de 

comprimento com 2,6m de largura. Número de veículos por dia: 4 

Produto Acabado: Carreta com 2 eixos, totalizando 33 toneladas. Dimensões: Máximo 18m de 

comprimento com 2,6m de largura. Número de veículos por dia: 14 

Para a organização da grade de entrega e carregamento, a Unidade Industrial contará com o 

software chamado Fila H. Esse programa, que faz interface com os sistemas operacionais das 

Trasnportadoras, estabelece as agendas de acordo com a disponibilidade das janelas 

operacionais de recebimento e expedição. E as janelas são determinadas de acordo com os 

limites operacionais estandardizados para cada processo que leva em consideração as restrições 

de segurança para o colaborador, prestador de serviço e vizinhança. 

Vale ressaltar que essa será a quinta Unidade Industrial de Papel Higiênico que a SUZANO 

estará implementado no país, além das demais de Papel e Celulose que totalizam dez no Brasil. 

Concluíndo, são diversos exemplos e anos de muitos aprendizados e vivência. O que 

possibilitou a coleta e padronização de processos, que desde a etapa da execução do 

empreendimento estará em prática a favor da empresa e consequentemente da comunidade que 

está integrada. 

 

Alternativas locacionais:  

Foi realizado um estudo prévio através de uma consulta quanto à anuência de uso e ocupação 

do solo e índices urbanísticos para o local pretendido. Assim fica evidente a permição qunanto 

à implantação do empreendimento. Desta forma não foi previsto alternativa locacional 
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3.1 Informações Gerais 
 

A atividade principal a ser denvolvida no empreendimento trata-se da conversão de papel tissue 

em produtos finais (papel higiênico e papel toalha)., através das máquinas de acabamento.  

Abaixo estão as imagens do projeto final acabado (layout): 

 

 

Figura 12: Perspectiva da Nova Unidade de Conversão de Papel de Cachoeiro de Itapemirim 
 

 

Figura 13: Vista da Área de Expedição da Nova Unidade de Conversão de Papel de Cachoeiro de Itapemirim 
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O empreendimento pode ser considerado de porte médio. Uma vez instalado o mesmo atenderá 

além do municipio  de Cachoeiro de Itapemirim, à demandas do mercado regional do Espirito 

Santo e até outros estados, como Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

O público alvo do empreendimento é do tipo B2B (bussines to bussiness), de forma a abastecer 

grandes centros comerciais, supermercados e atacadistas, e então alcançar o consumidor final. 

Trata-se de comercialização de um produto do setor de higiene, considerado de necessidade 

basica, por isso tem a perspectiva de alcança de todas as classes sociais e diferentes faixas de 

renda. 

 
3.2 Justificativas 

A implantação do empreendimento promoverá efeitos positivos, tais como: a geração de 

emprego e renda para a população local, arrecadação de impostos para o municipio, valorização 

do espaço, aquecimento da economia, entre outros. Estes fatores por sí só justificam a 

importância de um empreendimento como este para o municipio, pois fomenta a movimentação 

de recursos ao município, que se convertem em melhorias para a cidade, e consequente 

promoção da qualidade de vida da comunidade. Vale ressaltar que a implantaçao do  

empreendimento  está de acordo com o PDM – Plano de Diretor Municipal de Cachoeiro de 

Itapemirim  e demais politicas publicas  do municipio. 
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4. ESTUDOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO 

EMPREENDIMENTO 

4.1 Do uso e ocupação do solo 

a) Da qualidade das vias de circulação de pedestres, pontos críticos de conflitos 

entre pedestres e veículos: 

Conforme já mencionado neste documento o empreendimento será executado em um 

distrito distante do centro da cidade de Cachoeiro de Itapemirim sem grande movimentação 

de pedestres e veículos, inexistindo pontos críticos entre pedestres e veículos. Tanto na fase 

de obras quanto na de operação os impactos são semelhantes neste quesito, conforme já 

mencionado neste documento serão necessárias melhorias infra-estruturais na estrada de 

acesso entre a BR 482 e a Suzano, tais como: pavimentação, sinalização, alargamento. Desta 

forma ficará garantido a segurança de pedestres e demais veículos ao dividirem as vias com 

os caminhões e demais veículos que estarão atendendo a demanda do empreendimento. 

b) Caracterização e mapeamento das atividades quanto ao uso, porte e potencial de 

impacto: 

Por se tratar de um local sem a presença de imóveis, estruturas, estabelecimentos, pode-se 

considerar um empreendimento de médio impacto na região. Durante a fase de obras 

ocorrerão os maiores impactos na região, advindo no trafégo de veículos, circulação de 

pessoas, a própria construção civil do empreendimento e impactos inerentes a estes. Abaixo 

estão descritos os potenciais aspectos e impactos do empreendimento tanto na fase de 

instalação quanto na fase de operação, e as medidas de controle: 

 

Matriz dos Impactos Gerados pelo Empreendimento à Vizinhança 

Impacto Fase Medidas de controle  

Processos Erosivos Implantação Instalação de sistema de drenagem / pavimentação do área 

Geração de Poeira Implantação Umectação periódica de áreas sujeitas a ventos 

Emissão de gases Implantação Controle de fumaça preta / Utilizaçao equipamentos modernos 

Utilização recursos Implantação Utilização de insumos cujo a atividade esteja legalizada 

Viário (trânsito) Implantação 

e Operação 

Utilização de veículos em horários pré-estabelecidos, melhorias 

estruturais e de sinalização em vias. 

Socioeconômico Operação Elaboração de dianóstico social e potencialização medidas  

Ruídos Implantação 

e Operação 

Utilização de equipamentos modernos / Monitoramendo 

periódicos de ruídos no entorno do empreendimento 
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Figura 14: Vias de acesso ao empreendimento 

 

 
 
 

 

c) Caracterização Social, ambiental, econômica e cultural da vizinhança afetada, 

indicando as variáveis que podem sofrer efeitos significativos relacionados ao 

empreendimento em todas as suas fases:  

 

De acordo com o IBGE, o municipio de Cachoeiro de Itapemirim no censo de  2017 

apresentou dados como: salário médio mensal de 2.0 salários mínimos, proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total de 24.9%. Na comparação com os outros 

municípios do estado, ocupava as posições 22 de 78 e 11 de 78, respectivamente. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por 

pessoa, tinha 33.3% da população nessas condições, o que a colocava na posição 63 de 

78 dentre as cidades do estado. Neste contexto, a instalação do empreendimento, poderá 

proporcionar um crescimento de renda a comunidade local, de forma direta ou indireta, 

seja com a contratação de mão de obra e serviços ou através do aquecimento do 

comércio local. O empreendimento em todas as suas fases não apresenterá quaquer tipo 

impactos cultural negativo. 

 Ainda segundo o IBGE (2017), o Municipio de Cachoeiro de Itapemirim apresenta 

89.3% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 74.9% de domicílios 

urbanos em vias públicas com arborização e 32.1% de domicílios urbanos em vias 

públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-
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fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 2 de 78, 

18 de 78 e 28 de 78, respectivamente.  

Sobre a área de influência direta do empreendimento, a comunidade existente no local 

pratica majoritariamente atividades de pecuária leitera. Grande parte dos moradores da 

comunidade do Retiro são aposentados e trabalhadores rurais.  

O empreendimento em si  não traz alterações entre a situação atual e futura, no entorno. 

Trata-se de um aspecto positivo, devido a manutenção dos bons resultados do 

municipio.  

Vale ressaltar, a Suzano executará um diagnóstico social da comunidade estabelecida 

na AID do empreendimento e virá a propor medidas potencializadoras de 

desenvolvimento social e econômico para a região. 
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4.2 Da vivência e apropriação no espaço 

A via de acesso ao empreendimento não se encontra pavimentada, não possui definição para o 

trafego de veículos e a passagem de pedestres. Também não possui presença de comércio, 

semáforos, sinalização vertical e sinalização horizontal. Tais fatos devem-se pelo forma de 

utilização da estrada que é sub utilizada devido a caracteristica “rural” do entorno.  Entretanto, 

com  a instalação do empreendimento serão necessárias adequações as quais serão propostas no 

Item 8.1.3. 

A circulação de pedestres na AID do empreendimento acontece majoritariamente na região da 

BR 482 e BR 101. Em observação em campo evidenciou-se a maior circulação de pedestres em 

pontos de ônibus, na concessionária Orvel Caminhões,  logo no acesso a BR 482 e também no 

posto de abastecimento Santa Gema próximo a rotatória da BR 101. Na estrada de acesso ao 

empreendimento raramente se encontram pedrestes utilizando a pista, isto devido a distância da 

comunidade estabelecida no local, até a BR 482. Para todos os pontos observados, é notável 

que à implantação do empreendimento não se configura em um ponto de impacto em relação 

ao espaço atualmente utilizado por pedestres.  

Não foram identificados comércios informais na AID do empreendimento. É possível observar 

a presença de comércio informal mediante o avanço em direção ao centro do municipio de 

Cachoeiro de Itapemirim (AII). Neste sentido foram registrados: Floricultura Kaki Mudas, 

Lanchonete Nunes, Lanchonete Baixada União, Borracharia do Sidney.   

 

Em relação a possíveis impactos na zona de influencia do empreendimento, a Suzano executará 

um Inventário Social da comunidade residente na AID do empreendimento, bem como 

levantará as áreas de influência direta da AII do empreendimento. Para este trabalho está 

prevista visita a campo, entrevistas, levantamentos quali-quantitativos de dados secundários. A 

partir deste Inventário serão conhecidos detalhes como: aspectos culturais, sociais, econômicos 

e ambientais da região. Uma vez conhecidos, a empresa fará a proposição de medidas de forma 

a fomentar as potencialidades encontradas na região. Assim, espera-se promover a valorização 

e o fortalecimento da comunidade local. As principais linhas de investimento social da Suzano 

são: geração de renda, fortalecimento do capital humano (projetos culturais e esportivos), 

fortalecimento da educação pública e desenvolvimento local, sendo o inventário o balizador da 

linha de investimento que mais se aproxima da realidade local. 
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4.3 Localização Geográfica 
 

Conforme figura 6, o empreendimento se localiza adjacente a BR 482, com acesso através de 

estrada não pavimentada. É possível notar que  o empreendimento localiza-se a 

aproximadamente 1,5 km do Rio Itapemirim, não causando nenhum impacto ao mesmo e as 

regiões ribeirinhas. 

 

Figura 15: Localização geográfica do empreendimento  
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Abaixo a figura  espacializando a posição do empreendimento em relação ao primeiro núcleo habitacional do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim. 

 

 
Figura 16: Localização geográfica do empreendimento 

4.4 Estudo sobre paisagem 
 

a) Breve caracterização e análise do conjunto edificado e da paisagem constituída por este no 

perímetro da AID; 

O local da  área de influência direta do empreendimento localiza-se em uma zona urbana, com 

registro  de poucas habitações consolidadas na região, possuindo muitos terrenos vagos. Do ponto de 

vista de alteração de paisagem na área de influência do empreendimento, tratam-se de alterações 

não significativas, uma vez que majoritariamente a área de influência permanecerá da mesma forma. 

Vale ressaltar que o empreendimento trata-se de uma construção horizontal , sendo portanto 

pavimento único. Neste contexto, as principais alterações de paisagem dizem a respeito da 

pavimentação asfáltico da estrada de acesso ao empreendimento, que será realizado previamente à 

operação do mesmo. 
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b) Breve caracterização e análise da geomorfologia e dos elementos naturais componentes da 

paisagem dentro da AID 

Segundo Machado Filho et al. (1983), a cidade de Cachoeiro de Itapemirim localiza-se  no contexto 

das faixas de dobramentos remobilizados, no domínio geomorfológico Mantiqueira Setentrional, e 

subdomínio dos Patamares Escalonados do Sul Capixaba. Trata-se de um relevo caracteristico de 

colinas rebaixadas com caráter tipico de dissecação. A altitude média do distrito sede é de 

aproximadamente 40 metros, porém a região apresenta um relevo ondulado, com picos que atingem 

até 600 metros. A AID do empreendimento é composta de áreas descampadas e terrenos rurais, apesar 

disso, também possui regiões com rica vegetação e ainda três nascentes de água vizinhas ao local da 

planta. Também possui aclives naturais e formação de rochas volumosas.  

 

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. 

Conforme Item 3.1, estão apresentados os layouts do projeto (versão acabada). Vale ressaltar que a 

implantaçãodo empreendimento não se traduzirá em impactos visuais, culturais e ambiental da região. 

 

4.5 Estudos do sombreamento no entorno do empreendimento / Gráficos de insolação 

 
Conforme corte do empreendimento, representado pela figura abaixo, o edifício em relação ao piso 

interno possui 13,7m de altura (cumieira). No ponto mais alto da cobertura metálica a altura em 

relação ao piso interno é de 17,25m. Em relação ao asfalto 18,75m.  

Figura 17: Altura do empreendimento 
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Mediante as informações destacadas acima, por não se tratar de um empreendimento vertical, somado 

ao fato da inexistência de atividade no entorno próximo do empreendimento (área rural), entende-se 

que não seja necessário a realização de um estudo de sombramento / gráficos de insolação. 

 
5 DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE NA AID DO EMPREENDIMENT O 

 
 

5.1 Sistema viário e de transporte na área de influência direta do empreendimento:  

 

a) Caracterização das Vias de Acesso ao Empreendimento 

A BR 482 possui pavimentação asfáltica desde o trevo de acesso até o inicio da cidade. Por ser uma 

rodovia contempla várias formas de transporte rodoviário, como: taxis, carros, onibus, 

caminhões e etc. Durante o percurso da rodovia existem pontos de acostamento nas laterais 

garantindo uma parte diferenciada da pista destinada a parada de veículos em casos de 

emergência, e a utilização por pedestres e ciclistas quando da não existência de local apropriado 

para tal. Na área de influência direta do empreendimento  são encontrados os seguintes pontos 

comerciais: Vitória Diesel, Orvel Veículos, Ki Delicia Lanchonete e Café, Itacar Motos, além 

de várias industriais de mármore e granito. Há ainda a existência de dois pontos de ônibus e 

áreas de estacionamento próximos a Orvel Veículos.  

No raio de influencia do empreendimento não são encontrados telefones públicos, hidrantes, 

bancas de revistas e ambientes com arborização pública. 

 
b)Análise da Capacidade Viária e Determinação do Tráfego 
 

Mediante a localização do empreendimento foram definidos 3 (três) pontos para observação e 

contagem de trafego, de forma a avaliar a utilização atual da via e a utilização futura com o 

acréscimo dos veículos pertinentes a atividade a ser instalada. Desta forma é possível mensurar 

os impactos do empreendimento ao tráfego da região e a infra-estrutura existente atualmente. 

Abaixo encontram-se os pontos escolhidos para contagem de trafego, escolhidos 

estratégicamente devido a possibilidade de impacto uma vez instalado o empreendimento. 
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Interseção 1:   BR 482, Estrada de acesso ao empreendimento (sem pavimentação) 

Interseção 2:   Rotatória próxima ao Posto da Policia Rodoviaria (BR 101 x BR 482) 

 

Determinação do tráfego gerado segundo a distribuição modal 

Para determinarmos o tráfego, distribuídos em cada meio de transporte, foi feito a medição in loco, 
em uma quinta-feira, apresentando os seguintes resultados abaixo: 
 
Medição 01 - Interseção 01  
 

Saída da BR 482, Estrada de acesso ao empreendimento (sem pavimentação) 

Sentido duplo (entrada e saída do empreendimento) 

Data: 09/01/2020 – Quinta Feira 

 
Horário Automóveis Motocicletas Ônibus Caminhões/Carretas Volume Total 

10:00 / 11:00 0 4 0 0 4 
12:00 / 13:00 4 2 0 0 6 
15:00 / 16:00 3 0 0 0 3 

Data: 15/05/2020 – Sexta Feira 

Horário Automóveis Motocicletas Ônibus Caminhões/Carretas Volume Total 
10:00 / 11:00 2 1 0 1 4 
12:00 / 13:00 5 0 0 0 5 
15:00 / 16:00 3 2 0 1 6 

 

Data: 18/05/2020 – Segunda Feira 
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Horário Automóveis Motocicletas Ônibus Caminhões/Carretas Volume Total 
10:00 / 11:00 1 1 0 2 4 
12:00 / 13:00 1 1 0 0 2 
15:00 / 16:00 3 0 0 1 4 

 
 
Desta forma, é possível perceber que na interseção 01 o fluxo de veículos é relativamente pequeno, 
apresentando uma média de 4 veículos por hora.  
 
Medição - Interseção 02  
 
Rotatória próxima ao Posto da Policia Rodoviaria (BR 101 x BR 482) 
 
Saída da BR 101 e sentido à Cachoeiro de Itapemirim 
 

Data: 09/01/2020 – Quinta Feira 

Horário Automóveis Motocicletas Ônibus Caminhões/Carretas Volume Total 
10:00 / 11:00 248 40 8 36 332 
12:00 / 13:00 228 28 8 48 312 
15:00 / 16:00 228 36 10 36 310 

 

Data: 15/05/2020 – Sexta Feira 

Horário Automóveis Motocicletas Ônibus Caminhões/Carretas Volume Total 
10:00 / 11:00 228 24 6 54 312 
12:00 / 13:00 192 30 6 53 281 
15:00 / 16:00 222 12 6 55 283 

 

Data: 18/05/2020 – Segunda Feira 

 
Horário Automóveis Motocicletas Ônibus Caminhões/Carretas Volume Total 

10:00 / 11:00 276 42 6 12 336 
12:00 / 13:00 222 72 6 54 354 
15:00 / 16:00 156 24 0 48 228 

 

Saída de Cachoeiro de Itapemirim sentido a BR 101  

Data: 09/01/2020 – Quinta Feira 

Horário Automóveis Motocicletas Ônibus Caminhões/Carretas Volume Total 
10:00 / 11:00 280 28 8 60 376 
12:00 / 13:00 292 28 12 52 384 
15:00 / 16:00 444 36 12 93 585 

 

Data: 15/05/2020 – Sexta Feira 

Horário Automóveis Motocicletas Ônibus Caminhões/Carretas Volume Total 
10:00 / 11:00 192 36 7 60 295 
12:00 / 13:00 228 18 0 36 282 
15:00 / 16:00 162 24 5 48 239 
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Data: 18/05/2020 – Segunda Feira 

 
Horário Automóveis Motocicletas Ônibus Caminhões/Carretas Volume Total 

10:00 / 11:00 210 30 6 18 264 
12:00 / 13:00 222 54 6 48 330 
15:00 / 16:00 252 30 0 78 360 

 

Sentido Duplo Vitória x Rio de Janeiro / Rio de Janeiro x Vitória (Permanência na BR 101) 

Data: 09/01/2020 – Quinta Feira 

Horário Automóveis Motocicletas Ônibus Caminhões/Carretas Volume Total 
10:00 / 11:00 468 28 16 128 640 
12:00 / 13:00 446 14 12 130 602 
15:00 / 16:00 420 12 6 132 570 

 

Data: 15/05/2020 – Sexta Feira 

Horário Automóveis Motocicletas Ônibus Caminhões/Carretas Volume Total 
10:00 / 11:00 108 6 6 138 258 
12:00 / 13:00 78 6 7 96 185 
15:00 / 16:00 108 6 12 180 306 

 

Data: 18/05/2020 – Segunda Feira 

 
Horário Automóveis Motocicletas Ônibus Caminhões/Carretas Volume Total 

10:00 / 11:00 114 12 6 78 210 
12:00 / 13:00 156 6 2 102 266 
15:00 / 16:00 144 13 7 210 374 

 
Com base nos dados acima expostos, a rotatória existente possui uma alta movimentação de veículos 

em sua estrutura. Em média 305 V/H utilizam a rotatória para sair da BR 101 e acessar o Município 

de Cachoeiro de Itapemirim.  Já o sentido contrário apresentou dados de cerca de 346 V/H deixando 

o município e seguindo em direção a BR 101. 

Outro ponto analisado, foi a permanência de veículos na BR 101 utilizando a rotatória existente 

 no local, foram observados aproximadamente 379 V/H trafegando e utilizando  esta interseção. 

Em suma a distribuição de utilização deste ponto está caracterizada nos gráficos abaixo: 
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Se somadas as médias horárias medidas neste ponto, temos aproximadamente 1370 veículos 

utilizando a rotatória existente para trafegar. Durante as medições foi possível notar que em 

momentos de pico de veículos ocorreram geração de filas e trânsito para saída da BR 482 e  

Entrada na BR 101, no entanto essas filas são dissolvidas com um tempo médio de um minuto. 

 

Desta forma, o bom desempenho do tráfego, em termos de fluidez, está diretamente relacionado 

 com a capacidade de escoamento através da interseção existente no sistema viário. 

 
No que diz respeito a alocação de trafego futuro a logisitica do empreendimento prevê o trânsito 

20 caminhões por dia o que equivale a praticamente a menos que 1 caminhão/hora.  

Desta forma, a implantação do empreendimento não implicará em impacto negativo ao tráfego da 

região, somente será registrado o minimo acréscimo de 1 caminhão/hora a mais no fluxo já existente. 

Pode-se então afirmar que a estrutura viária existente possui capacidade plena de atendimento a 

logistica do empreendimento, sem necessidade de alterações significativas. 

Ressalta-se que o ponto de interseção 01, que possui baixissimo nível de utilização devido a 

inexistência de estruturas, empreendimentos ou comunidades estabelecidas no local, necessitará de 

melhorias de infra-estrutura para trânsito dos veículos.  

Outro ponto a ser mencionado neste estudo, trata-se das medições realizadas durante época de 

restrição de mobilidade devido ao enfrentamento ao COVID 19. Desta forma, acredita-se em um 

fluxo superior ao contado como “média normal” de veículos utilizando as vias. Tal fator corrobora 

premissa de que o impacto de 1 v/h se traduz um impacto minimo na malha viária existente. 

Abaixo encontram-se descrito os principais empreendimentos da região presente na rota dos veículos: 

Vitória Diesel – Orvel Caminhões – Itacar Motors – Sermagral – Santo Antônio Granitos – Empório 

do Marmore – Hospital Unimed – Vitória Stone – Kaki Mudas. 

30%

33%

37%

Média de Utilização Rotatória - BR 101

Acesso à cidade Saíde da cidade Permanência na BR
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d/e/f/g/h/i/j/k) Dimensionamento e Localização de Áreas de Estacionamento, 

Embarque e Desembarque, Carga e Descarga e Área de Fluxo de Pedestres. 

O empreendimento apresentará área especifica para estacionamento. Essas vagas atenderão à 

população fixa e flutuante do empreendimento. Ao todo são contabilizadas 32 vagas soltas para 

carros e 31 vagas independentes para motos. 

 
Não será necessário a utilização de áreas no entorno do empreendimento para estacionamento, 

uma vez que a área preparada no próprio local é capaz de suprir as necessidades de locais para 

alocação dos carros das pessoas que frequentarão o empreendimento. 

 

O projeto também prevê uma área exclusiva de carga e descarga no interior da unidade, 

minimizando qualquer tipo de impacto na via de acesso ao empreendimento (gargalos). 

                  

 
Figura 18 – Vagas de Carga e Descarga e Embarque e Desembarque 

 

Quanto ao sistema de transporte público coletivo, a prestadora de serviços de viação do 

municipio possui em sua frota linhas que compreendem a BR 482 em rua rota e possibilitam a 

chegada e a saída do fluxo de pessoas ao empreendimento. 

 
Em relação ao acesso dos pedestres a principal via é também a BR 482, visto que por ela 

circulam os ônibus coletivos municipais e os taxis. Por se tratar de uma rodovia, ao longo do 

percurso não encontram-se calcadas, e sim áreas de acostamento usualmente utilizada por 

pedestres e ciclistas.  
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Não haverá impactos sobre o sistema de transporte existente no municipio, uma vez que todo o 

transporte dos funcionários será realizado através de transporte fretado contratado pela Suzano. 

Quanto à circulação de pedestres no entorno do empreendimento, raramente são encontradas 

pessoas próximas ao empreendimento se não utilizando algum meio de transporte (veículo). 

Portanto, entende-se como minima a presença de pedestres no local, sem impacto associado. 

 

 

 

5.2 INFRAESTRUTURA BÁSICA 
 

a/b) Abastecimento de água / Fornecimento de Energia Elétrica: O  empreendimento 

utilizará a rede pública ( duto de água que leva água a Comunidade do Retiro) para o 

abastecimento de sua caixa de água dimensionada em 100m³. Desta forma a Unidade estará 

apta para interrupções na rede de até 5 dias e/ou ao combate emergencial a focos de 

incêndio. O consumo estimado é de aproximadamente 20m³/dia. A unidade  também 

contará com sistema próprio de tratamento de água visando sua potabilização. Este sistema 

será composto de: tanque de contato, filtração em midia porosa, filtração em carvão ativado, 

dosagem quimica e desinfecção. 

Já o fornecimento de energia elétrica será realizado pela rede distribuidora EDP Escelsa  e  

transformador para as conversões necessárias será instaldo na sala elétrica conforme 

representação abaixo. 

 
Figura 19 –  Planta da sala elétrica do empreendimento 

 

Todos os projetos serão executados de acordo com as normas vigentes.  
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c) Redes de telecomunicação e fornecimento de dados: Mediante as diversas opções deste 

tipo de serviços disponiveis no mercado atualmente, tal serviço será avaliado de acordo com 

a possibilidade de atendimento e condições de atendimento necessários para o 

funcionamento do empreendimento. 

 
d/e) Drenagem de águas pluviais e esgotamento sanitário: O empreendimento contará 

com sistema próprio de drenagem de águas pluviais, e sistema de tratamento de efluentes 

sanitários, uma vez que a planta não possui geração de efluentes industriais. Este sistema 

terá capacidade de tratamento de 1250 L/H, concebida sob a forma de associação em série 

de processos composto por reator anaeróbio, biofiltro aerado submerso, decantador 

secundário, sistema de cloração e sistema de desaguamento de lodo. Vale ressaltar que este 

sistema está previsto para a operação do empreendimento, e até que seja realizado a 

instalação deste sistema e o pleno funcionamento do mesmo, os efluentes sanitários gerados 

no canteiro de obras serão coletados e dispostos de forma ambientalmente adequada em 

estações de tratamento devidamente licenciadas e aptas para este tratamento. 

 
Figura 20 –  Projeto Drenagem de Águas Pluviais 

 
f). Abastecimento de gás: O empreendimento prevê área especifica para armazenamento de 

gás para abastecimento das empilhadeiras, área denominada como pit stop. 
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Pelo baixo consumo de gás da unidade (apenas a empilhadeira contrabalançada de 7t para 

movimentação de bobina) a área contará com 20 botijas de gas (P20 – 20kg) cheias e 20 

botijas vazias. O fornecimento ocorrerá por forma de contrato e o abastecimento ocorrerá 

sob demanda. 

 

 
Figura 21 –  Área de armazenamento de gás 

 

g)  Gerenciamento de resíduos sólidos: Na fase de implantação do empreendimento serão 

gerados resíduos sólidos de duas naturezas diferentes: de origem doméstica e os gerados das 

atividades de construção. De acordo com a Norma ABNT NBR 1004/2004 os resíduos 

podem ser classificados em classes: I, IIA, IIB. 
Os resíduos da classe I são considerados perigosos, ou seja, são aqueles que apresentam 

periculosidade, pois tem características como: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxidade ou patogenicidade. Já os de classe II A não são perigosos e não são inertes, não 

apresentam nenhum de seus componentes em concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, excetuando aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

 
Já os resíduos da classe II B são considerados não perigosos, porém inertes. Assim como os  

resíduos da construção civil, são também resíduos dessa classe o que é gerado por preparação 

 e escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas,  

metais, resinas, colas, tintas, madeiras, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico,  

vidros, plásticos e etc. 

 
O empreendimento contará com área especifica de acondicionamento e armazenagem de resíduos  
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devidamente segregados  de acordo com sua tipologia e classe, composta de baias de separação 

 e caçambas,  além de equipamentos de compactação  quando aplicáveis. Eventuais resíduos líquidos 

serão captados e separados para envio à ETE, se possível. Caso contrário, será feita coleta e  

destinação específica.  

 

É de suma importância ressaltar que todos os resíduos gerados no empreedimento terão 

destinação ambientalmente adequada e obedecerão as premissas básicas de redução, 

reutilização, reciclagem e quando não passível nenhum destes conceitos, a destinação final 

ambientalmente correta. 

 
6 ANÁLISE DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANÇA 

 

Uma vez já mencionada neste documento a inexistência de vizinhança significativa na área de 

influência do empreendimento, levando em consideração que a atual estrada de acesso ao 

empreendimento é sub utilizada e a BR 482 possui capacidade significativa de escoamento do 

fluxo de trafego na regiao. É possível concluir que o aumento do fluxo de veículos na BR 482, 

devido a circulação de caminhões com matérias para a obra e caminhões utilizados no transporte 

de insumos e produtos, não se configuram como potenciais impactos a estrutura existente. Esses 

veículos transitarão em um pequeno trecho da rodovia e não acessarão o centro da cidade ou 

áreas de trafego intenso, não acarretando impacto de grande magnitude, visto que o efeito é 

estritamente local ao empreendimento. 

Desta forma, o principal impacto do empreendimento diz respeito a logistica do mesmo, sendo 

assim, podemos afirmar que a comunidade do retiro será a mais afetada devido a localização 

próxima ao empreendimento. Sendo assim, o empreendimento prevê medidas compensatórias 

a serem propostas na conclusão deste estudo. 

Em relação aos aspectos naturais, ambientais, o empreendimento não contempla nenhuma 

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

de acordo com o zoneamento do municipio, a não existência de unidades de conservação no 

raio de influencia direta. 

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

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

empreendimento. Assim que finalizadas as obras, o empreendimento resultará em impacto 

minimo levando em conta os fatores citados. Os possíveis impactos advindos das fases de 

implantação e operação, bem como as medidas de controle, estão descritos no item 4. B. 
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7 ESTUDO DE CASO: EMPREENDIMENTOS SIMILARES  

 

Não há registros de empreendimentos similares no municipio de Cachoeiro de Itapemirim 

Ou estado do Espirito Santo. Em anexo estamos apresentando detalhamente da unidade  

Similar existente na Bahia. 
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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

8.1 Conclusão sobre a realização do empreendimento 

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

da implantação do empreendimento no municipio de Cachoeiro de Itapemirim, ES 

 
Mediantes as análises realizadas que constataram benefícios como melhoria da qualidade de 

vida, geração de empregos, geração de renda, aquecimento do mercado e valorização da região. 

 
O empreendimento será implantado distante do centro urbano e respeitando a legislação 

municipal, que define a respeito do uso e ocupação do solo. Serão adotadas  medidas 

mitigadoras e otimizadoras com objetivo de minimizar os impactos de vizinhança negativos 

ampliar  os impactos positivos, respectivamente, do empreendimento em sua área de influência. 

 
Demonstra-se então, com base no exposto acima, que não existem obstáculos para a 

implantação do empreendimento, sendo considerada viável nos âmbitos, econômico, técnico, 

ambiental e social. 

 
8.1.1 Medidas Mitigadoras 

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

identificados e analisados nas diversas fases de instalação do empreendimento. 
No que se diz respeito ao consumo de água, na fase de construção do empreendimento será 

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

reduzido e que atenda as necessidades, sem desperdícios. Tais ações preventivas terão caráter 

de orientação.  

Em relação aos efluentes liquidos, durante a fase de obra serão utilizados banheiros quimicos 

com destinação ambientalmente adequada dos liquidos residuais deste processo. Já na operação 

do empreendimento o mesmo contará com sistema de tratamento de efluentes próprio. 

 

Sobre as emissões atmosféricas durante a fase de obras, a empresa realizará a umectação das 

vias de forma a minimizar a possibilidade de ocorrêcias de aerodispersóides em elevação.  

Outra medida mitigadora diz a respeito da geração de ruídos durante a fase de obras do 

empreendimento, para mitigar este impacto a empresa reduzirá as emissões empregando 

máquinas, equipamentos e veículos menos ruidosos, e mantendo-os desligados quando não 
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estiverem sendo utilizados. 

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

resíduo possível durante a construção do empreendimento e tudo que for gerado, se possível, 

reaproveitado e reciclado e o que restar deverá ser destinado adequadamente.  

 
Para minimizar os resíduos serão realizados alguns procedimentos como revisão do manejo dos 

materiais durante o transporte e execução de tarefas, e treinamento dos servidores para 

aperfeiçoarem as atividades e reduzirem o desperdício e rever o acondicionamento dos 

materiais no canteiro de obras. Dessa forma, os resíduos da construção civil serão encaminhados 

para reciclagem (trituração) e re-incorporação na cadeia produtiva ou como alternativa os 

aterros presentes na cidade devidamente licenciados pelo IEMA – Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos que façam a destinação ambientalmente adequada. 

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

ações de melhoria da sinalização viária e estrada de acesso a fim de permitir o fluxo contínuo 

na via de principal de acesso ao empreendimento. 

Conforme já mencionado neste estudo, o principal impacto do empreendimento diz respeito ao 

impacto viário na estrutura existente, tanto na fase de instalação quanto na fase de operação. 

Desta forma a empresa destaca as seguintes ações de mitigação: 

 
1. Pintura das faixas contínuas e faixas de pedestres na região de acesso ao empreendimento. 

 
2. Sinalização da estrada de acesso ao empreendimento até a comunidade mais próxima, 

incluindo placas de orientação / sinalização. 
 

3. Construção de abrigo nos pontos de onibus localizados próximos ao empreendimento (trevo 
de acesso). 

 
4. Melhoria em estrada de acesso à fábrica (cascalhamento) 

 
5. Implantação de dois redutores de velocidade nas proximidades da via de acesso ao 

empreendimento. 
 
 
Em caso de necessidade de alteração de medidas compensatórias acima listadas, a empresa 

permancece à disposição da secretaria para debater as possibilidade de medidas a serem 

realizadas 
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8.1.2 Medidas Otimizadoras 

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

eficientes os impactos de vizinhança positivos identificados e analisados nesse Estudo de 

Impacto de Vizinhança. 

 
O principal impacto positivo do empreendimento é a valorização da região, com a geração de 

emprego e renda, valorização imobiliaria, aquecimento econômico, desenvolvimento do 

comércio local e bem estar e qualidade de vida da população. As medidas otimizadores já foram 

descritas neste documento e se traduzem  na preferencia ao municipio na contratação de bens , 

serviços, mão de obra e etc. 
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8.1.3 Medidas Compensatórias 

 

Abaixo as medidas compensatórias propostas pela empresa: 

 
1. Priorização de  contratação de obra local. 

 
2. Realizar Inventário Social da comunidade residente na AID do empreendimento em 2020. 

 

3.    Implantação de projeto Social com a Comunidade Retiro em 2021, com base nas aptidões 
apontadas no inventário social, como exemplo: programa Desenvolvimento Rural Territorial, 
ou programa Colmeias, ou programa de conselhos comunitários, entre outras possibilidades 

 

Abaixo alguns exemplos de ações sociais desenvolvidas pela empresa em seus empreendimentos 

 

https://www.suzano.com.br/sustentabilidade/comunidades/ 
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. 

 

8.1.4 Plano de monitoramento e acompanhamento dos impactos de vizinhança 
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