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INDICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANA 

E AMBIENTAL APLICÁVEL AO 

EMPREENDIMENTO E A SUA ÁREA DE 

INFLUÊNCIA  

 

- Das Questões Urbanísticas e Uso e Ocupação do Solo: 

 

 

- Lei Federal nº 10.257/2001 - O Estatuto da Cidade, previu o 

EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança; 

 

- Lei Complementar n° 11/2012 - Dispõe Sobre a 

Organização do Espaço Territorial do Município de Linhares 

(PDM) e Lei Complementar Nº 027/2014  

 

 

 



Localização do Empreendimento 

 Endereço do Empreendimento 

 Distrito de Bebedouro - Linhares, ES. 

 Rua Moacir Macena e a Av. Benevenutto 

Zazornelli, vias que contornam 

loteamento 

 



Localização do Empreendimento 

 



 Área do Empreendimento 



CARACTERÍSTICAS DO 

EMPREENDIMENTO 

Área Total 

 Área do loteamento: 8,77 ha ou 87.686,25m² 

Número de Quadras 

 6 quadras não publicas e 4 quadras públicas 

Área Pública: 

 Espaços Públicos Livres: 4.391,92m² 

 Equipamentos Comunitários: 8.783,43m² 

 Áreas das Ruas: 26.754,41m² 



CARACTERÍSTICAS DO 

EMPREENDIMENTO 

 Área Total e Número de Lotes (Área 

Não Pública) 

 Área Residencial: 47.756,49m² 

 Número de Lotes: 127 unidades 

 

 Para o dimensionamento da população do 

loteamento de uso residencial Campo Verde, 

adotou-se 5 habitantes por economia. Com 

isso, a população estimada de projeto foi de 

635 habitantes distribuídos em 127 lotes.  





CARACTERÍSTICAS DO 

EMPREENDIMENTO 

Infra estrutura – Energia Elétrica 

 52 postes de concreto e 8 transformadores 

de 75KVA. 

 Fornecedor: EDP Escelsa 

   



CARACTERÍSTICAS DO 

EMPREENDIMENTO 

Infra estrutura – Abastecimento de Água 

 Q=1.984,00 l/s – Final de Projeto 

 A interligação era na rede de DN 150 mm de 

PVC, localizada na Av. Tobias José de Andrade 

com a Rua José Joaquim dos Santos  

 

Infra estrutura – Demanda de Esgoto 

Sanitário 

 Q=1.587,2 l/s  - Final de Projeto 

Fornecedor: SAAE 



CARACTERÍSTICAS DO 

EMPREENDIMENTO 

Infra estrutura – Vias e Pavimentação 

 Malha viária de 26.754,41m²  

 Há a previsão de utilizar-se blocos de concreto inter-

travado. Espessura = 8,0 cm.  

Limpeza da camada vegetal existem pela 

terraplanagem; 

 Escavação/Aterro do terreno até a cota de regularização; 

 Regularização do subleito; 

 Execução da camada de base em brita graduada com 0,07 

m de espessura; 

 Colchão de areia de assentamento com 0,05 m de 

espessura; 

 Assentamento do pavimento pré-moldado de concreto. 

 



Área de Influencia do Empreendimento 

 



Pontos de Monitoramento - Trânsito 



VOLUME EQUIVALENTE 

 



Linhas de Ônibus 

 AID é servida de 7(sete) linhas de ônibus da empresa 

Joana D’Arc, com 54 viagens com saída do Centro de 

Linhares, 27 viagens com saída de Bebedouro e 30 

viagens com saída de Quartel nos dias úteis, de 

segunda a sexta-feira.  

 Pela proximidade com a Rodovia BR-101, os usuários 

de transporte coletivo de Bebedouro e adjacências 

também são atendidos por linhas intermunicipais de 

passagem, com pontos de parada na interseção 

dessa rodovia com a Rodovia ES-440 e Rua Antônio 

Gomes de Macedo. 

  

   

 



CONCLUSÃO - Trânsito 

 As aproximações pesquisadas apresentam nível de 

desempenho satisfatório na situação atual, 

indicando que não há comprometimento da 

fluidez do tráfego no período analisado, exceto as 

aproximações 01/A1 e 01/A3 cujos níveis de 

serviço E e F já indicam que há comprometimento 

da fluidez do tráfego no períodos de pico da 

tarde. Essas aproximações situam-se na Rodovia 

BR-101 cujo volume de tráfego é 

predominantemente de passagem, além de 

exercer a função de ligação entre os bairros e 

distritos do município de Linhares. 

 



USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Zona Urbana de Consolidação II  

 I - Priorizar a implantação de novos projetos de urbanismo nessas 

zonas; 

 II - Compatibilizar o sistema viário proposto com o contíguo existente; 

 III - Criar áreas habitacionais destinadas ao atendimento do Programa 

Habitacional do Município; 

 IV - Suprir as demandas por áreas destinadas aos usos residencial, 

coletivo e comercial; 

 V - Garantir a reserva de áreas de lazer em terrenos com declividade 

inferior a 30% (trinta por cento) e em áreas contíguas e superiores 

a 400 m² (quatrocentos metros quadrados) que não poderão estar 

localizadas em áreas de preservação permanente e de recarga de 

aqüíferos, em faixas de domínio de vias ou faixas de servidão 

administrativas. 



USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

I - coeficiente de aproveitamento: 

 a) mínimo igual a 0,16 (dezesseis centésimos); 

 b) máximo igual a 1,2 (um vírgula dois). 

II - dimensões de lotes: 

 área mínima de 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados); 

 b) área máxima de 7.200,00m² (sete mil e duzentos metros 

quadrados). 

III - usos: 

 a) permitidos: residencial unifamiliar e multifamiliar, comércio e 

serviço local e de bairro, institucional local e de bairro; 

 b) proibidos: industrial de médio e grande porte e de grande 

potencial poluente, comércio e serviço  principal; 

 c) tolerados: institucional setorial e especial, industrial de pequeno 

porte e comércio e serviço especial. 

 IV - gabarito máximo de 3 (três) pavimentos, incluído o terraço. 

 



Localização do Empreendimento 



EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS 

 Escolas – Linhares  

 

 

 

 

 
 Bebedouro:  CEIM "Leodovico Donatelli" Av. Benevenuto Zorzanelli 

1126- Bebedouro CEP 29915-000, EMEF "Adventista de Bebedouro” Av. 

Benevenuto Zorzanelle, 595 – Bebedouro – CEP29904-000 e EMEF “Prof. 

Eliana Corrêa Pinafo” Rua Luiz Del Caro – BEBEDOURO – CEP: 

29915115. 



EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS 

Saúde – Bebedouro 

 Unidade de Saúde localizada na Rua Tobias Jose de 

Andrade, 83 – Bebedouro – CEP 29915-000, Telefone: 

(27) 3373-0330 / 3373-0110 

 CRAS - Centro de Referência da Assistência Social 

 Além de possuir 2 Hospitais para atendimento da 

população.  

 

 

 

 



PROJEÇÃO PARA 10 ANOS 

  

 

 

 

 

 Projetando-se a ocupação dos lotes em longo prazo, 

estima-se 70% com uso residencial unifamiliar, 10% com 

uso residencial multifamiliar e 20% com uso comercial, 

respeitando-se os índices urbanísticos da legislação 

vigente. 



CONCLUSÃO – INDICES 

URBANÍSTICOS 

 O empreendimento em análise se adequa às exigências 

contidas no Plano Diretor Municipal e também às demais 

leis municipais, uma vez que os critérios utilizados na 

concepção deste loteamento foram determinados sobre os 

preceitos da sustentabilidade urbanística, com o objetivo 

de garantir qualidade de vida e manutenção de um meio 

ambiente saudável 

 



IMPACTOS DAS VISADAS 

 Vista de dentro para fora 



IMPACTOS DAS VISADAS 

 Vista de fora para dentro 



PERSPECTIVA DE INSERÇÃO 

 Vista de fora para dentro 



PROJETO PAISAGISTICO 



PROJETO PAISAGISTICO 



Características do Empreendimento 

- Importância no Contexto Econômico e Social: 

 

- Geração de renda para as populações vizinhas e demais áreas 

municipais; 

 

- Melhoria de infraestrutura pública; 

 

- Melhoria nos índices geográficos e sociais no município; 

 

- Valorização Imobiliária da região entorno; 

 

 

 

 

 

 



 Após a avaliação dos impactos, conforme observado 

na matriz de medidas mitigadoras e compensatórias 

nota-se que, em sua maioria, os impactos negativos 

são reversíveis, locais e temporários. Como qualquer 

outra atividade, os impactos negativos são advindos 

de tráfegos, uso e ocupação do solo, geração de 

resíduos, esgotos e ruídos. Impactos estes que, com 

planejamento prévio e monitoramento de seus 

aspectos, é possível minimizá-los e até mesmo 

eliminá-los. Já os impactos positivos oferecerão 

grandes benefícios à região, como desenvolvimento 

regional e contratação de Mão de obra local, estes 

com características permanentes e regionais. 

 

CONCLUSÃO 



 Assim, através do analisado, é possível afirmar que 

este empreendimento não causará impactos negativos 

significativos; mas sim, proporcionará fatores positivos 

no âmbito socioeconômico, que através de sua 

construção e funcionamento gerará empregos diretos 

e indiretos para o Município e região. Alem dessa 

questão, o empreendimento requer investimentos, 

fator que também movimentará a economia local, 

gerando emprego e serviços terceirizados, além de 

gastos com as empresas locais. 

 

CONCLUSÃO 



OBRIGADO 
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