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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1.1. DADOS GERAIS 

 

a) Nome: AMG Import Eireli 

 

b) Razão Social: AMG Import Eireli 

 

c) Endereço: Rodovia Gumercino Moura Nunes – ES 164, km 12,5, Distrito de 

Vargem Grande de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim – ES. 

    Endereço eletrônico: logistic@amgimport.com.br 

    Telefone do Responsável pelo Empreendimento: (28) 99985-1808 (Priscila) 
 

d) Inscrição Estadual: Não se aplica 

    CNPJ: 01.693.124/0001-62 

 

1.2. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

a) Nome do empreendimento: AMG Import Mármores Importados 

 

b) Endereço do empreendimento: Rodovia Gumercino Moura Nunes – ES 164, 

km 12,5, Distrito de Vargem Grande de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim – ES. 

 

c) Número de unidades previstas, caracterizando seu uso: serão ofertadas 30 

vagas de estacionamento para carros, 22 vagas para motos e 2 vagas para carga 

e descarga.   

 

d) Porte do empreendimento e tecnologia empregada: o empreendimento de 

médio porte será edificado com utilização de tecnologia nacional. 
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1.3. OBJETIVO DO EMPREENDIMENTO 

 

 O objetivo do empreendimento da AMG Import Mármores Importados é 

atender ao uso exclusivamente comercial. Possui como atividade principal o 

“comércio atacadista de mármores e granitos” (CNAE 46.79-6-02), classificado na 

categoria de uso CS3, conforme definido no anexo XI - V da lei 5.890/2006 

(PDM).   

 

1.4. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ACESSOS GERAIS 

 

 O empreendimento localiza-se na Rodovia Gumercino Moura Nunes – ES 

164, distrito de Vargem Grande de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim – ES. O 

Acesso se dá pela referida rodovia.  

 

 
Figura 1.4. – 1 – Acessos ao empreendimento 
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1.5. ÁREA, DIMENSÕES E VOLUMETRIA DO EMPREENDIMENTO 

 

a) Área de Construção: 1.220,33 m² 

 

b) Área Computável: 1.220,33 m² 

 

c) Coeficiente de Aproveitamento: 0,13 

 

d) Número de unidades previstas, caracterizando seu uso: Não se aplica.  

 

e) Número de vagas de estacionamento previstas, carga e descarga e 

embarque e desembarque: serão ofertadas 30 vagas de estacionamento para 

carros, 22 vagas para motos e 2 vagas para carga e descarga. 

 

f) Número de pavimentos com descrição de usos e compartimentos: o 

empreendimento é composto de dois pavimentos. 

 A caracterização espacial e compartimentação do pavimento estão 

descritos a seguir: 

 

• 1º Pavimento Térreo (Área total construída: 1.078,39 m²) 

 

COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 

Showroom 967,15 

Hall 24,15 

Circulação 20,57 

Sala vendas 20,13 

Depósito 12,19 

Copa 1,57 

Banheiros 5,04 

Banheiro PNE 4,40 

Sala Motoristas 8,25 

Tabela 1.5. – 1 – Compartimentação 
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• 2º Pavimento (Área total construída: 141,94 m²) 

 

COMPARTIMENTO ÁREA (m²) 

Sala Administração 17,57 

Banheiro Administração 2,50 

Copa/cozinha 21,28 

Circulação 22,23 

Lavatório 5,25 

Banheiro masculino/feminino PNE 4,00 

Depósito 7,00 

Sala vendedores 2 15,50 

Hall 28,29 

Tabela 1.5. – 2 – Compartimentação 

 

g) Corte esquemático do empreendimento:  

 

 
Figura 1.5. – 1 – Corte Esquemático 
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Figura 1.5. – 2 – Corte Esquemático 
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h) Volumetria:  

 

 De acordo com o artigo 264 da lei 5.890/2006 (P.D.M.), o distrito de 

Vargem Grande de Soturno, onde o empreendimento está inserido, possui 

permissão para uso do gabarito máximo de 4 pavimentos. No entanto o 

empreendimento possui gabarito de 2 pavimentos, não criando, dessa forma, 

barreiras físicas visuais. Concluímos portanto, que não haverá interferência 

negativa nos imóveis vizinhos. O gabarito de 2 pavimentos do empreendimento é 

compatível com as características predominantes do entorno, inclusive no 

contexto comercial.  

 

 
Figura 1.5. – 3 – Volumetria no entorno do empreendimento 

  

1.6. MAPEAMENTO E CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DAS REDES DE 

ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO E ENERGIA. 

 

a) Abastecimento de água: 

 

A utilização de água em empreendimentos comerciais está condicionada 

ao tipo de uso dos estabelecimentos e ao poder econômico. Sendo assim, sofre 

variações de local para local. 
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 A distribuição do consumo de água depende de inúmeros fatores, entre 

eles: 

- pressão da água (quanto maior a pressão, maior será a vazão e 

consequentemente o consumo); 

- cultura das pessoas. 

O fornecimento é realizado pela empresa BRK Ambiental – Cachoeiro de 

Itapemirim S/A. 

 

b) Esgotamento Sanitário: 

 Os efluentes gerados terão natureza doméstica. Tais efluentes serão 

direcionados para o sistema de esgotamento sanitário da empresa BRK 

Ambiental – Cachoeiro de Itapemirim S/A. 

 

c) Fornecimento de energia elétrica: 

 

A empresa responsável por este serviço é a Escelsa-EDP, que possui 

concessão para este serviço até Julho de 2025.  

Após consulta de viabilidade, a EDP informou ser tecnicamente viável o 

atendimento ao pleito para o montante contratado. 

 

d) Drenagem de Águas Pluviais: 

 

 A questão de drenagem de águas pluviais merece atenção especial, visto o 

município de Cachoeiro de Itapemirim apresentar problemas com inundação em 

anos recentes. 

 Do ponto de vista legal, o projeto atende aos requisitos do município. Está 

previsto uma área permeável de 5.528,66 m² (56,20 %). 
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1.7. SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE E CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DA 

DEMANDA GERADA PELO EMPREENDIMENTO. 

  

A metodologia aqui apresentada e que apresenta resultados plenamente 

satisfatórios na prática, foi apresentada originalmente no trabalho de Traffic Signal 

Setting de autoria de F. V. Webster, pesquisador da Inglaterra. 

 O Método Webster aborda praticamente todos os fatores que interferem 

no valor da capacidade e apresenta cálculos complementares que permitem uma 

avaliação precisa das condições encontradas, como reserva de capacidade, o 

grau de saturação e outros. 

 

• CAPACIDADE E FLUXO DE SATURAÇÃO 

 

 Ao se estudar o problema de regulagem de semáforos, é necessário 

analisar a interseção em relação a vários fatores, dentre os quais se destaca a 

capacidade de suas aproximações. 

 

CAPACIDADE DE UMA APROXIMAÇÃO – número máximo de veículos capazes 

de atravessar o cruzamento durante um período de tempo. 

 

FLUXO DE SATURAÇÃO (S) – número máximo de veículos capazes de 

atravessar o cruzamento para o período de uma hora de tempo de verde do 

cruzamento. 

  

Capacidade = S x gef (veic/h) 

                                             C 

 

Onde: 

S = Fluxo de Saturação (ceic/htv) 

C = tempo de ciclo (seg) 

Gef = tempo de verde efetivo 
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 Conforme foi definida, a capacidade horária é dada pelo produto de 

saturação e pela porcentagem de verde dedicada à aproximação, sendo, 

portanto, uma taxa e não uma quantidade. Além disso, não tem sentido a 

comparação de capacidade horária entre interseções, pois este valor pode variar 

em função do tempo verde. 

 

• TEMPOS PERDIDOS E VERDE EFETIVO 

 

 A partida de filas de veículos nos semáforos não é instantânea quando a 

luz fica verde. Existe certo tempo perdido para a fila efetivamente partir, que 

envolve o tempo de percepção e reação dos motoristas e aceleração dos 

veículos. Esse tempo depende do comportamento dos motoristas, do tipo de 

veículo, do porte da cidade, da inclinação da via, etc. Valores típicos observados 

na prática = 2 segundos. 

 O tempo amarelo dos semáforos mais o vermelho total quando existe, cuja 

somo é denominada de entreverdes: I = Y + Rt, deve ser utilizado pelos veículos 

que estão muito próximos do cruzamento quando a luz muda do verde para o 

amarelo e, por isso, não tem condições de parar antes da linha de retenção. 

 Os veículos que estão relativamente distantes do cruzamento e tem 

condições de parar sem ultrapassar a faixa de retenção devem fazê-lo. Em vista 

disso, certa parcela do tempo de entreverdes não é utilizada por questões de 

segurança, pois deve existir um intervalo de tempo entre a passagem do último 

veículo de uma fase e a passagem do primeiro veículo da fase subsequente. 

Assim, o tempo total perdido por fase semafórica, na prática é 4 segundos 

(cidades grandes) e 5 segundos (cidades de médio e pequeno porte). 

 Em razão do tempo perdido no início do verde e no fim do entreverde 

(amarelo + vermelho total), o tempo realmente disponível para travessia de 

veículos em uma determinada fase, que é denominado de verde efetivo, vale: 
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gef = g + ta – I 

 

Onde: 

 

gef = tempo de verde efetivo (seg) 

g = tempo de verde normal (seg) 

ta = tempo de amarelo (seg) 

I = tempo perdido (seg) 

 

• CÁLCULO DO FLUXO DE SATURAÇÃO PELO MÉTODO WEBSTER 

 

 O fluxo de saturação é obtido pela fórmula: 

 

S = 525 x L 

 

 Onde: 

 

S = Fluxo de saturação 

L = Largura da aproximação 

 

 Essa equação é válida  para o intervalo: L > 5,50 m e L < 18,00 m. Se L < 

5,50 m, os valores devem ser retirados da tabela a seguir: 

 

L (m) 3 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,2 

S (veq/htv) 1.850 1.875 1.900 1.950 2.075 2.250 2.475 2.700 

Tabela 1.7. – 1 – Fluxo de Saturação 

 

 Entende-se por largura de via com sendo: 

 

• para vias de mão dupla sem separação física – distância entre o meio-

fio (guia) e a linha divisória central de separação do tráfego (mesmo que 

imaginária); 
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• para vias de mão dupla com separação física – distância entre o meio-

fio e a borda de barreira física de separação do tráfego (ilhas, blocos de 

concreto, etc.). 

 

 O fluxo de saturação é definido, em termos de unidades de veículos de 

passageiros, por hora de tempo verde: isso é feito para harmonizar numa unidade 

padrão (veículo de passageiro) os vários tipos de veículos comerciais que se 

utilizam da via. 

 A cada tipo de veículo (ônibus, caminhão leve e/ou pesado, motocicleta, 

etc.) corresponde um fator de equivalência, determinado em função da relação do 

espaço ocupado entre este e o veículo padrão. A tabela a seguir fornece os 

valores de equivalência para diversos tipos de veículos. 

 

TIPO DE VEÍCULO FATOR DE EQUIVALÊNCIA (Veq) 

Automóvel de passeio 1,00 

Caminhão Médio ou Pesado 1,75 

Caminhão Leve 1,00 

Ônibus 2.25 

Caminhão Conjugado (Carreta) 2,50 

Motocicleta 0,33 

Bicicleta 0,20 

Tabela 1.7. – 2 – Fator de Equivalência entre os tipos de veículos 

 

• SITUAÇÃO ATUAL DO TRÁFEGO E PREVISÃO DE TRÁFEGO FUTURO 

GERADO PELO EMPREENDIMENTO 

 

1. Rodovia Gumercino Moura Nunes – ES 164, km 12,5. 

 

Cálculo do Fluxo de Saturação: visto a largura de aproximação ser de 

3,60 metros, o valor do fluxo de saturação é obtido pela fórmula S= 525 x L. 

Portanto temos S = 1.900. 
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Em uma (1) hora, observamos seguinte fluxo no sentido Vargem Alta. 

 

DATA HORÁRIO FLUXO 

PEDESTRES 

FLUXO VEÍCULOS 

23/04/2018 8:00 hs às 

9:00 hs 

3 310 

25/04/2018 16:30 hs às 

17:30 hs 

0 213,66 

27/04/2018 11:30 hs às 

12:30 hs 

1 205 

Tabela 1.7. – 3 – Fluxo de Saturação 

 

Em uma (1) hora, observamos seguinte fluxo no sentido Cachoeiro de 

Itapemirim. 

 

DATA HORÁRIO FLUXO 

PEDESTRES 

FLUXO VEÍCULOS 

23/04/2018 8:00 hs às 

9:00 hs 

0 324 

25/04/2018 16:30 hs às 

17:30 hs 

5 235 

27/04/2018 11:30 hs às 

12:30 hs 

1 273 

Tabela 1.7. – 4 – Fluxo de Saturação 

 

• Nível de serviço das vias.  

 

Com base nos dados obtidos pelo levantamento realizado no item anterior, 

concluímos o seguinte: 

 

I. Rodovia Gumercino Moura Nunes – ES 164, km 12,5: nível de serviço A 

(Fluxo livre, liberdade de manobra e de seleção de velocidade). 
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TABELA DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

A Fluxo livre, liberdade de manobra e de seleção de velocidade 

B A presença de outros usuários já se faz notar, mas ainda está dentro do fluxo 

estável; a seleção de velocidade é praticamente livre, mas a liberdade de manobra 

é menor que no nível de serviço A 

C A seleção de velocidade já é afetada pela presença de outros veículos e as 

manobras requerem perícia por parte dos motoristas 

D Registra-se fluxo de alta densidade, mas ainda estável; a seleção de velocidade e 

as manobras são muito restritas 

E As condições operacionais se encontram na capacidade ou próximas dela; as 

velocidades são reduzidas, porém relativamente uniformes; estas condições 

operacionais são instáveis 

F O fluxo é forçado ou congestionado em relação ao sistema atual, no horário de pico 

da manhã, ponto crítico das vias, sentido Centro e Centro / Bairros 

 

• Tráfego futuro gerado pelo empreendimento (tráfego diário). 

 

Origem Fluxo Equivalência 

(Saturação) 

População Fixa (carro) 7 7 

População Fixa (moto) 2 0,66 

População Flutuante 

(carro) 

3 3 

População Flutuante 

(moto) 

1 0,33 

Carga e Descarga 4 10 

TOTAL 112 20,99 

Tabela 1.7. – 5 – Tráfego gerado pelo empreendimento 

 

 O empreendimento será gerador de um tráfego de 20,99 diário, ou 2,10 por 

hora. Concluímos que a via comporta o tráfego futuro sem prejudicar os atuais 

usuários. 
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• Sinalização Viária e alteração geométrica:  

 

Verificamos a necessidade de sinalização vertical próximo as empresas 

que realizam carga e descarga, indicando entrada e saída de veículos.  

 

• Determinação do tráfego gerado segundo a distribuição modal, e 

definição do nível de serviço futuro: 

As atividades de carregamento de materiais de construção e concretagem 

demandaram a utilização de caminhões. O trânsito desses veículos ocorreu 

durante o período de 07 às 17 horas.  

Já na fase de operação, o tráfego será composto por automóveis, motos e 

caminhões. A estimativa de tráfego que o empreendimento irá gerar foi 

apresentada no item anterior, e como se pôde ver, atenderá ao fluxo de saturação 

permitido para as vias. 

 

1.8. CAPACIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO DE ABSORVER O AUMENTO 

DA DEMANDA. 

 

Mobilidade urbana é a capacidade que os usuários têm de circular pela 

cidade atendendo suas necessidades de trabalho, educação, lazer, cultura e 

convívio social. 

 Esta capacidade está relacionada às condições físicas e econômicas de 

cada indivíduo. Quanto mais recursos financeiros, maior é a capacidade de 

mobilidade. Cachoeiro de Itapemirim possui atualmente um tipo de sistema de 

transporte e circulação, sendo pelo modal rodoviário – ônibus e micro-ônibus. 

 O transporte coletivo de passageiros via ônibus ou micro-ônibus é 

realizado, atualmente, pela empresa Viação Flecha Branca. Por se tratar de uma 

área próxima ao centro, no entorno imediato do empreendimento há grande oferta 

de transporte coletivo, pelo modal rodoviário – ônibus e micro-ônibus. A oferta do 

transporte coletivo se dá pela Avenida Aristides Campos e Avenida Francisco 

Lacerda de Aguiar. Devido à variedade de linhas disponíveis, será possível 

atender satisfatoriamente a demanda do futuro empreendimento. Ressaltamos 
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que o sistema de transporte coletivo possui adaptação para os portadores de 

necessidades especiais, que aliado à acessibilidade criada no empreendimento, 

permitirá o acesso satisfatório ao Residencial Ikaros dos portadores de 

necessidades especiais. 

 O atual sistema de transporte público que atende o entorno imediato do 

empreendimento é formado por 1 linha: Rodoviário x Gironda (via Soturno). Não 

haverá demanda para o transporte via táxi. 

 

1.9. EMPREENDIMENTOS SIMILARES EM OUTRAS LOCALIZADADES 

 

Empreendimento Cidade 

Decolores Mármores e Granitos Cachoeiro de Itapemirim 

Pemagran Group Cachoeiro de Itapemirim 

Simbraex Mármore e Granitos Cachoeiro de Itapemirim 

 

2. ÁREA DE INFLUÊNCIA. 

 

 O empreendimento localiza-se no município de Cachoeiro de Itapemirim, 

situado no sul do estado, às margens do Rio Itapemirim, ocupando uma área de 

892,9 km². O município localiza-se a 20º50'56" de latitude sul e 41º06'46" de 

longitude oeste, a uma altitude média de 35 metros, sendo o bairro de menor 

altitude Centro - 35 metros - e o de maior altitude Condomínio Residencial 

Montanha - 210 metros. O município fica a 139 quilômetros da capital Vitória. 

 Cachoeiro de Itapemirim situa-se na zona fisiográfica Serrana do Sul, às 

margens do rio Itapemirim, no ponto em que este deixa o planalto cristalino - onde 

forma corredeiras ("cachoeiros", "cachões") - e entra na planície litorânea. Entre 

os vários picos das redondezas sobressaem o do Itabira (600m) e os do Frade 

(370m) e da Freira. Esses picos fazem parte da frente escarpada e contínua de 

serras, que, constituídas por uma série de cabeços e pontões, se alinham na 

fachada costeira do sul do estado. 
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 O lote que será implantado o empreendimento denominado AMG Import 

Mármores Importados, situa-se na Rodovia Gumercino Moura Nunes – ES 164, 

km 12,5, Distrito de Vargem Grande de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim – ES. 

   

a) Limites de vizinhança a ser afetada, direta ou indiretamente, pelos 

impactos e levantamento das ocupações no perímetro da área de influência. 

  

 Com área de influência direta, voltamos ao conceito de vizinhança, mais 

claramente, aqueles que serão afetados pela proximidade do empreendimento, 

sendo consideradas as imediações acessíveis através da Rodovia Gumercino 

Moura Nunes – ES 164. Sendo assim, a Área de Influência Direta – AID do 

empreendimento consiste na área compreendida em um raio de 500,00 m 

contados a partir dos limites do empreendimento. 

  

b) Identificação dos limítrofes da Área de Influência. 

 

 A Área de Influência Direta (AID) abrange parcialmente o distrito de 

Vargem Grande de Soturno.  

 

c) Mapa dos pontos de interesse 

 

 Foram encontrados os seguintes pontos de interesse dentro da Área de 

Influência Direta: 

 

1- Novo Horizonte Mármores e Granitos; 

2- SB Ferreira Mármores e Granitos; 

3- Igreja Pentecostal Deus é Amor; 

4- Itaplana Minérios Ltda; 

5- Mocal Moageira de Minérios. 
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Figura 2. – 1 – Área de Influência Direta – raio de 500 m 

 

3. IMPACTOS AMBIENTAIS PROVÁVEIS 

 

a) Produção e nível de ruído, calor ou vibração. 

 Com a instalação do empreendimento houve um aumento dos níveis de 

material particulado na atmosfera, mas em níveis relativamente baixos, num 

período curto (12 meses), durante as obras. 

 Quanto ao ruído, ocorreu principalmente na fase de instalação, pois houve 

utilização de equipamentos com geração de altos níveis de pressão sonora. Na 

sua maioria, esses equipamentos funcionam ao ar livre, sem possibilidade de 

medidas mais eficientes para contenção dos ruídos. Foi determinado com rigor o 

horário de utilização desses equipamentos para causar menor incômodo nos 

vizinhos do imóvel. Esse impacto possuiu caráter temporário. 
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 Não há fonte de ruído prevista para a fase de operação do 

empreendimento. Assim, não se espera incômodo na vizinhança imediata ou 

mediata. 

   

b) Produção e volume de partículas em suspensão e gases gerados pelo 

empreendimento. 

 

 O registro destes impactos se deu nas fases de pré-implantação e 

construção, abrangendo a retirada da vegetação, matéria orgânica do solo, solo 

contaminado com matéria orgânica. Estes foram depositados nas áreas passíveis 

de implantação de gramados. 

 Quanto à emissão de poeiras, causada principalmente durante as 

operações de fundação, não foi muito significativa, pois se trata de um terreno 

onde não houve um significativo movimento de terra. Houve dispersão de material 

pulverulento na fase de obras, proveniente dos processos de carga e descarga de 

areia. Porém, foram emissões temporárias que ocuparam um curto período da 

obra. Na fase de operação será ausente. 

 

c) Produção e destino final do lixo gerado pelo empreendimento. 

 

Para o uso racional da geração de resíduos será aplicada a reciclagem. A 

reciclagem é o termo geralmente utilizado para designar o reaproveitamento de 

materiais beneficiados como matéria-prima para um novo produto. Muitos 

materiais podem ser reciclados e os exemplos mais comuns são o papel, o vidro, 

o metal e o plástico. As maiores vantagens da reciclagem são a minimização da 

utilização de fontes naturais, muitas vezes não renováveis; e a minimização da 

quantidade de resíduos que necessita de tratamento final, como aterramento, ou 

incineração (Planet Vet). O empreendimento irá implantar a gestão de materiais, 

que visa a Redução, Reutilização e Reciclagem dos recursos envolvidos em todas 

as fases do negócio, desde a construção a operação. 

Os resíduos sólidos orgânicos serão separados dos materiais recicláveis e 

destinados aos depósitos de lixo orgânico e reciclável, respectivamente, que 

serão implantados no empreendimento para que o serviço de coleta de lixo 
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municipal possa fazer a coleta e encaminhar para os destinos corretos. Será 

disponibilizado para os clientes e moradores lixeiras de resíduos de acordo com o 

seu tipo de material, conforme ilustração abaixo. 

 

 
Figura 3. – 1 – Simbologia de reciclagem 

 

d) Desmatamentos necessários e formas de recuperação da área 

degradada. 

 

A área do empreendimento está inserida no ecossistema da Mata Atlântica. 

Os solos predominantes (85%) são os classificados como latossolo vermelho 

amarelo distrófico, de fertilidade média a baixa, bem desenvolvidos, profundos, 

boa drenagem, com acidez pronunciada. 

Como este se localiza no entorno na rodovia ES-164 Gumercindo Moura 

Nunes, a área mais baixa encontra-se em estado avançado de antropização. As 

áreas mais altas possuem uma vegetação típica deste ecossistema com 

características de mata secundária e em regeneração, com poucas áreas de 

matas primitivas. Encontra-se também uma área de reserva legal de 3223,70 m2 

com o objetivo de conservar a biodiversidade e buscar conectividade entre os 

fragmentos de matas existentes na região serrana do Espírito Santo. 
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Uma das formas mais reconhecidas e utilizadas para garantir a proteção 

desses ecossistemas são as chamadas unidades de conservação, espaços 

territoriais com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo 

poder público, com objetivo de conservar a biodiversidade e outros atributos 

naturais neles contidos, com o mínimo de impacto humano. 

 

e) Contaminação do solo 

 

 O esgoto sanitário será encaminhado à estação de tratamento de esgotos 

por meio de coleta da rede pública, o que praticamente elimina a possibilidade de 

contaminação por esta fonte, e, o manejo dos resíduos deve obedecer ao projeto 

de gerenciamento de resíduos da construção, que contém as premissas para a 

correta segregação, transporte e destino final. 

 

4. MEDIDAS MITIGADORAS 

 

a) Medidas Mitigadoras dos impactos de vizinhança negativos 

 

• Impactos no meio físico e medidas mitigadoras 

 

 O imóvel apresenta condições favoráveis para sua ocupação devido às 

características do terreno como declividade e propriedades do solo. A seguir são 

relacionados impactos identificados, de natureza negativa e as medidas 

recomendadas. 

 

I. Alteração das propriedades do solo pela geração de resíduos sólidos, 

efluentes sanitários e demanda por locais para disposição de resíduos. 

 

Medida 1-1: os resíduos não-perigosos de natureza doméstica serão separados e 

encaminhados para coleta pelos serviços de limpeza urbana. 

Medida 1-2: os resíduos perigosos serão separados e encaminhados para aterro 

classe I ou unidade de reciclagem, e seu manejo considerado no Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção. 
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II. Impermeabilização da superfície do terreno com a construção de 

edificação. 

 

Medida 2-1: implantação de sistema de detenção de águas pluviais 

dimensionados a diminuir o escoamento das águas no pico de chuva. O 

dimensionamento do sistema deve atender a demanda requerida e ser observada 

a legislação municipal e estadual incidente. 

Medida 2-2: reserva de área permeável em observância ao exigido pela legislação 

municipal. De acordo com a zona urbana que o imóvel está inserido, a exigência 

mínima de área permeável corresponde a 21,00 % da área total do lote. Será 

reservado 56,20% de área permeável para mitigar o impacto. 

 

III. Demanda por áreas para disposição de resíduos na fase de operação  

 

Medida 3-1: os resíduos de natureza doméstica serão separados e encaminhados 

para coleta pública e quando possível destinado para reciclagem. 

 

 A seguir alistamos demais impactos de natureza negativa gerados pelo 

empreendimento e suas respectivas magnitudes. 
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b) Medidas otimizadoras dos impactos de vizinhança positivos 

 

I.  Incremento na geração de empregos temporários e oportunidades de 

trabalho 

 

Medida 4-1: Contratação de mão-de-obra e prestadores de serviço no município 

de Cachoeiro de Itapemirim preferencialmente. 

 

II. Incremento na arrecadação de IPTU e ISS/QN  

 

Medida 5-1: o incremento tributário está relacionado aos tributos incidentes sobre 

projetos, obra e sobre a área construída projetada. A partir da emissão do Habite-

se, realizar a atualização do cadastro imobiliário da matrícula. 

Medida 5-2: incremento da arrecadação de impostos devidos pelo exercício de 

atividades tipicamente prestadoras de serviço (ISS). 

 

III. Apropriação parcial da capacidade instalada de serviços públicos 

 

Medida 6-1: para este impacto não há medidas previstas, pois a utilização dos 

serviços públicos para o fornecimento de energia elétrica, abastecimento de agua 

potável, coleta de esgotos sanitários, coleta de resíduos sólidos, telefonia etc. 

proporciona um melhor aproveitamento da infraestrutura instalada, otimizando os 

custos das companhias envolvidas e suas respectivas arrecadações. 
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 A seguir alistamos demais impactos de natureza positiva gerados pelo 

empreendimento e suas respectivas magnitudes. 

 

 

5. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

 

 Solicitamos que o proprietário seja convocado para definir a medida 

compensatória em ocasião antecedente a reunião do Conselho do Plano Diretor 

Municipal que contemplará a apresentação do EIV. 
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• CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

 A partir da caracterização do empreendimento pretendido e do diagnóstico 

ambiental, os dados a seguir sumarizados têm grande relevância no que 

concerne aos aspectos ambientais detectados: 

 

• Não existe objeção por parte da população à implantação do empreendimento; 

• As restrições ambientais poderão ser todas mitigadas. 

 

 Portanto, considerando que os impactos de natureza negativa são 

plenamente compensados pelas medidas mitigadoras decorrentes da implantação 

do condomínio, conclui-se pela viabilidade técnica/ambiental do projeto. 

 Ressalta-se, ainda, que medidas preconizadas para evitar, controlar e/ou 

mitigar os impactos são de alta eficácia, pois resultam de decisões quase sempre 

concentradas no empreendedor, não dependendo de outras instituições que 

possam prejudicar um determinado prazo ou objetivo. 

 Portanto, pelo exposto conclui-se que não há obstáculos para implantação 

do empreendimento, sendo sua instalação e operação viável do ponto de vista do 

balanço dos impactos de vizinhança. 
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Declaro serem verdadeiras as informações constantes acima, estando 

advertido(a)(s) de que a falsidade de qualquer informação constitui prática de 

crime e resultará na aplicação das sanções penais cabíveis. 
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