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APRESENTAÇÃO 
 

A GR PROJETOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, apresenta o documento 
intitulado RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - RIV, para implantação do Projeto 
Habitacional Multifamiliar - objeto desse estudo, que será implantado num terreno localizado 
no LOTE 02-A DA QUADRA “A” do Loteamento Maria Eulália Guimarães de Araújo (antigo 
loteamento Casa Caiada) em Casa Caiada, Olinda, Pernambuco. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este documento corresponde ao RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - RIV, 

realizado para o empreendimento – Edifício Residencial Multifamiliar. Holanda Prime, 

projetado em um terreno localizado no LOTE 02-A DA QUADRA “A” do Loteamento Maria 

Eulália Guimarães de Araújo (antigo loteamento Casa Caiada) em Casa Caiada, Olinda, 

Pernambuco.  

O edifício residencial multifamiliar em questão, por possuir 7.185,29m² foi 

enquadrado como de impacto, segundo o estabelecido no inciso I do artigo 74 da Lei de 

Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo de Olinda- LUOPAS uma vez que tem área superior 

a 5.000m². Foi elaborado e encaminhado ao Município o Estudo de Impacto de Vizinhança-

EIV desse empreendimento, atendendo-se ao disposto no artigo 76 da mesma lei onde 

afirma-se que “a instalação de empreendimentos de impacto no Município é condicionada à 

aprovação pelo Poder Executivo do ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV).”  

Por sua vez, a apresentação deste RIV dá-se em cumprimento ao disposto no Art. 9º 

da Lei Municipal Nº 5953/2015 que regulamentou o Estudo de Impacto de Vizinhança, o 

Relatório de Impacto de Vizinhança e a Audiência Pública sobre Impacto de vizinhança no 

Município de Olinda.  

De acordo com o disposto no Art. 11 da referida lei, o Relatório de Impacto de 

Vizinhança é o instrumento destinado à avaliação dos efeitos negativos e positivos 

decorrentes da implantação de um determinado empreendimento ou de atividade 

econômica, em um determinado local, e a identificação de medidas para a redução, 

mitigação ou extinção de efeitos negativos, constituindo-se na versão resumida do estudo 

de Impacto de Vizinhança-EIV. 

Como ferramenta para elaboração do trabalho foram executados levantamentos in 

loco, tanto na área de interesse como em seu entorno, que forneceram os dados 

necessários para a elaboração deste documento. 

Com as determinações legais e demais orientações técnicas, este relatório procurará 

apontar as principais problemáticas urbanísticas previstas a partir da implantação do 

empreendimento, contemplando o conjunto dos estudos e informações técnicas relativas à 

identificação, avaliação, prevenção, mitigação e compensação dos impactos de vizinhança. 
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FIGURA 1 - PERSPECTIVA DO EDIFICIOFONTE: CONSTRUTORA HOLANDA - 2018 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 
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Título: RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - RIV 

Nome do empreendimento: EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 

Data: Dezembro, 2017. 

 

Esse RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – RIV do Edifício Residencial está 

organizado em capítulos, oque permite a análise detalhada do empreendimento e seu 

rebatimento no entorno. 

 

Os capítulos foram estruturados de acordo com o determinado nos artigos 6º. e 7º. da lei 

Municipal No.5953/ 2015. 
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2 INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDEDOR E O 
EMPREENDIMENTO 
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2.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR/EMPRESA 

 

 Razão Social: CONSTRUTORA HOLANDA WANDERLEY LTDA - EPP. 

 CNPJ: 03.545.8680001-65 

 Endereço: Rua Elesbão de Castro, 432 – Bairro Novo – Olinda, Pernambuco. 

 Telefone: (81) 3493.0806 –email:assis@construtoraholanda.com.br 

 Atividade desenvolvida: Construção de Edifícios. 

 Representante legal da empresa: Bruno Wanderley e Armando Wanderley Filho 

 E-mail do representante legal: bruno@construtoraholanda.com.br 

 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO RIV 

 Razão social: GR PROJETOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

 CNPJ: 03.228.052/001-08 

 Responsável Técnica: Michelle Becker Gil Rodrigues - Arquiteta e Urbanista–CAU 

A32263-6 

 CPF: 021.701.454-27 – ID. 347573-0 

 Endereço: Av. Herculano Bandeira, 855 - Pina, Recife/PE. 

 Fones: (81) 99272.8250 

 E-mail: michellegil@gilrodriguesprojetos.com.br 

 Site:  www.gilrodriguesprojetos.com.br 

 

Equipe Técnica/Registro Profissional 

 Ana Kelly Ferreira Nóbrega - Arquiteta e Urbanista – CAU A85909-5  

 Climério Sombra Lopes – Engenheiro Civil – CREA PE 

2.3 INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

O empreendimento em questão é denominado Edifício Residencial Multifamiliar e tem como 

destinação de uso habitacional. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS 

O empreendimento apresentado tem área total, para o Registro Geral de Imóveis (RGI), de 

7.185,29m2. Esta área será distribuída em 11 pavimentos (um não computável), com 32 

unidades residenciais. 

 

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO 

O Empreendimento - Tipologia: Edifício Residencial Multifamiliar - objeto deste estudo será 

implantado num terreno localizado no LOTE 02-A DA QUADRA “A” do Loteamento Maria 

Eulália Guimarães de Araújo (antigo loteamento Casa Caiada) em Casa Caiada, Olinda, 

Pernambuco. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO DE ARQUITETURA:  

Claúdio Marcelo Manguinho Vieira - Arquiteto e Urbanista – CAU n. 10392-6/PE. 

mailto:michellegil@gilrodriguesprojetos.com.br
http://www.gilrodriguesprojetos.com.br/
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3 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO E ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO 
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3.1 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO SEGUNDO A SUA 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ESTRUTURA FÍSICA 

  

O terreno em que será implantado o empreendimento possui uma área de 1.468,64 m², com 

as seguintes dimensões e confrontações: mede 26,50m de frente para a Av. Ministro Marcos 

Freire; 45,00m de extensão do lado frontal a Rua da Glória, 38,70m de extensão de fundos 

confrontantes com os lotes 05 e 06, 15,55m onde se limita com lote vizinho e 33,00m de 

extensão onde se limita com o lote 01.  

 
FIGURA 2 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

Fonte: Google Earth – 2017. 
 

Rua da Gloria 
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3.1.1 DADOS DO TERRENO (dimensão, área, topografia, etc) 

 

O terreno encontra-se atualmente murado e sem uso, contendo apenas uma pequena 

edícula internamente, conforme pode ser observado nas imagens a seguir. Verifica-se em 

seu interior a presença de vegetação rasteira do tipo gramínea e algumas poucas árvores 

de pequeno e médio porte, como pode ser apreciado nas fotos internas do lote. A figura 

abaixo apresenta a área do terreno: 1.468,64m2 e seus ângulos.  

 

 
FIGURA 3 - PLANTA DE SITUAÇÃO DO LOTE RESULTANTE COM O REMEMBRAMENTO 

Fonte: Claudio Manguinho Planejamento e Arquitetura - Dezembro/2017 
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FIGURA 4 - FOTO DO TERRENO - VISTA INTERNA DO LOTE 

Foto: GR Projetos – Dezembro/2017 

 

 

3.1.2 PROJETO ARQUITETÔNICO DO EMPREENDIMENTO 

 

O empreendimento denominado EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HOLANDA 

PRIME, de uso habitacional e com 32 unidades habitacionais previstas, terá uma área 

construída de 7.185,29m², edificado em 11 pavimentos mais um semienterrado, sendo este 

último e o 1º e 2º pavimento destinados à garagem, os 3º a 10º pavimentos a unidades 

habitacionais e cobertura à pavimento de lazer. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICODO EDIFÍCIO 

 

O pavimento semienterrado, com 889,79m2 de área construída, é composto pelos blocos 

de elevadores e escada, casa da máquina de piscina, área de garagem com capacidade 

para 41 vagas de estacionamento, sendo 02 vagas para PNE, hall social e de serviço e área 

verde. 

 

O primeiro pavimento - garagem 02 terá uma área construída de 871,35m², composto por 

acesso de pedestre com plataforma elevatória, entrada e saída de veículos para o 

pavimento térreo e semienterrado, guarita com antecâmara de segurança, circulação de 

pedestre, circulação de veículos, área de garagem com capacidade para 27 vagas de 

estacionamento, DML, GLP e lixo com capacidade para dois containers de 1000 litros cada, 



Página 17 

 

bloco de escada e de elevadores, hall social, banheiro acessível feminino e masculino, 

espaço gourmet com cozinha/ bar, piscina recreativa e com raia, adulto e infantil, chuveirão 

e local para gazebo; campo de futebol e playground; rampa de acesso de automóveis ao 2º 

pavimento;  

 

O segundo pavimento - garagem 03 com 575,11m2 de área construída, composto pelos 

blocos de elevadores e escada, área de garagem com capacidade para 36 vagas de 

estacionamento, rampa de acesso de automóveis ao 1º pavimento;  

 

O pavimento tipo que vai do 3° ao 10° andar, terá uma área construída de 582,06m², 

distribuída em 04 apartamentos tipo, blocos de elevadores e escada, circulação e hall de 

acesso às unidades, conforme segue descrição abaixo:  

 Tipo 01 – área construída de 136,45m² composta por sala de estar/jantar, varanda 

gourmet, cozinha/ copa, suíte I com closet, suíte II, quarto I, quarto II, banheiro social e 

área de serviço, WC de serviço e depósito; 

 Tipo 02 - área construída de 141,19m² composta por sala de estar/jantar, varanda 

gourmet, cozinha/ copa, suíte I com closet, suíte II, quarto I, quarto II, banheiro social e 

área de serviço, WC de serviço e depósito; 

 Tipo 03 - área construída de 131,61m² composta por sala de estar/jantar, varanda 

gourmet, cozinha/ copa, suíte I com closet, suíte II, quarto I, quarto II, banheiro social e 

área de serviço, WC de serviço e depósito; 

 Tipo 04 - área construída de 131,36m² composta por sala de estar/jantar, varanda 

gourmet, cozinha/ copa, suíte I com closet, suíte II, quarto I, quarto II, banheiro social e 

área de serviço, WC de serviço e depósito; 

 

No pavimento de cobertura com 182,60m2 de área construída, será composto por terraço, 

salão de festas, com bar/ copa, área fitness, salão de jogos e terraço; blocos de elevadores 

e escada e hall de acesso. 

 

QUADRO DE ÁREAS 

 

FIGURA 5 - QUADRO DE ÁREAS 
Fonte: Claudio Manguinho Planejamento e Arquitetura - Dezembro/2017 
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IMPLANTAÇÃO E LAYOUT DO PROJETO DO EDIFÍCIO 

 

O edifício possui sua implantação e linhas projetuais em pleno atendimento aos parâmetros 

urbanísticos exigidos para o local. 

 

Oferece acessos distintos para pedestres e veículos, e dispõe de estacionamento para 104 

veículos. Além da edificação principal com 11 pavimentos (um não computável), tendo uma 

área construída de 7.162,75m², está prevista uma área que comporta a guarita elevada, a 

central de gás e lixo. 

 

Para o lixo será adotada a solução de containers com capacidade para 1000 litros cada, 

conforme já descrito anteriormente. A antecâmara de acesso receberá revestimento 

cerâmico no piso e paredes em azulejo e contará com um ponto de água para lavagem do 

piso e grelha para a drenagem da água. 

 

A seguir apresentam-se algumas imagens que colaboram para uma melhor compreensão do 

empreendimento a ser aprovado, ressaltando-se que o projeto arquitetônico encontra-se 

integralmente anexado ao EIV. 
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FIGURA 6 – PLANTA DE SITUAÇÃO 

Fonte: Claudio Manguinho Planejamento e Arquitetura /2018 
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FIGURA 7 – LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Fonte: GR Projetos/2018 
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FIGURA 8 - PERSPECTIVA EXTERNA MERAMENTE ILUSTRATIVA 

Fonte: Construtora Holanda - 2018 
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FIGURA 9 – LAYOUT 

Fonte: Construtora Holanda, 2018 
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3.1.3 CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICA E DESCRIÇÃO DOS 

ACABAMENTOS 

 

ESTRUTURA 

As fundações serão executadas por empresa especializada no setor, de acordo com a 

capacidade de suporte do terreno caracterizado pela sondagem e pelo projeto de 

fundações. 

 

As lajes de entrepiso, lajes de forro, pilares, vigas, cortinas e vergas serão executadas em 

concreto armado. A execução obedecerá aos cálculos e detalhes de acordo com as Normas 

Brasileiras que regem o assunto e leis complementares.  

 

ALVENARIAS E VEDAÇÕES  

Alvenaria de tijolos de oito furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:6 - 1/2, para receber cerâmica ou massa corrida de acordo com o projeto 

arquitetônico.  

 

FORROS 

Os forros serão em placas de gesso. 

 

ESQUADRIAS 

Portas em madeira semiocas com eixo vertical. 

Esquadrias em alumínio anodizado natural com vidros incolor, lisos e translúcidos. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO COMO EMPREENDIMENTO DE IMPACTO – 

IMPLICAÇÕES LEGAIS (descrição dos elementos que 

caracterizam o empreendimento como de impacto segundo a 

LUOPAS, identificando a zona urbana em que será inserido e 

principais implicâncias legais).  

 

O empreendimento EDIFICIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HOLANDA PRIME, de uso 

habitacional multifamiliar, possui uma área construída de 7.185,29m² e, sendo assim, é 

considerado um empreendimento de impacto, uma vez que a seção IV da LUOPAS 

afirma, no inciso I do artigo 74, que “as edificações, qualquer que seja o uso, com 

área construída igual ou superior a 5.000 m² (cinco mil) são enquadradas como 

empreendimentos de impacto”.  

 

O empreendimento levou em consideração as legislações municipais que disciplinam 

a ocupação e o uso do solo do município: Lei Municipal N°026/2004, alterada pela lei 

Nº32/2008 que instituiu o Plano Diretor do Município de Olinda/PE e a Lei Nº5631/2008-

LUOPAS.  

 

Segundo Plano Diretor de Olinda, o terreno do empreendimento está localizado na 

ZONA DE VERTICALIZAÇÃO MODERADA - ZVM 01, conforme figura 14.  
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FIGURA 10 - ZONEAMENTO URBANO DE OLINDA 

Fonte: Revisão do Plano diretor Municipal -2004 

 

A LUOPAS determina em seu anexo IV os parâmetros urbanísticos de coeficiente 

máximo de aproveitamento, que é um número que, multiplicado pela área do lote, indica a 

quantidade máxima de metros quadrados que podem ser construídos em um lote, somando-

se as áreas de todos os pavimentos; quantidade básica e máxima de pavimentos a serem 

construídos dentro do perímetro da ZVM – Zona de Verticalização Moderada. Tais 

coeficientes estão descriminados na tabela seguinte. 

 

COEFICIENTES DE APROVEITAMENTO BÁSICOS E QUANTIDADE MÁXIMA                                                 

DE PAVIMENTOS POR ZONA 

ZONA 

COEFICIENTE DE 

APROVEITAMENTO 

MÁXIMO 

QUANTIDADE 

MÁXIMA DE 

PAVIMENTOS 

QUANTIDADE 

BÁSICA DE 

PAVIMENTOS 

TAXA DE SOLO 

NATURAL 

ZONA DE VERTICALIZAÇÃO MODERADA - ZVM 

ZVM 01 4,9 10 Não se aplica 25% 

 

O empreendimento habitacional multifamiliar de 11 pavimentos (um não computável)aqui 

posto à avaliação, com um lote de 1.468,64 m², área construída de 7.185,29m² e coeficiente 

TERRENO 
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de aproveitamento de 4,88, atende, portanto, aos parâmetros urbanísticos de coeficientes 

previstos para esta zona urbana. 

 

3.3 DELIMITAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO E ENTORNO, IDENTIFICANDO A ÁREA DE 

INFLUÊNCIA DIRETA (correspondente aos lotes e quadras 

lindeiras ao empreendimento) E A ÁREA DE INFLUÊNCIA 

INDIRETA(correspondente àquela que pode ser atingida pelos 

impactos do empreendimento definida a partir de um raio 

mínimo, originário do centro do terreno, a ser determinado 

pela CEAP no estudo de caso de acordo com o tipo de 

empreendimento e da zona urbana onde será inserido).  

3.3.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA 

A área de influência de um empreendimento consiste no espaço passível de sofrer 

alterações em seu meio físico, biótico e/ou socioeconômico, em decorrência dos impactos 

relacionados à sua implantação e/ou operação, sejam estes positivos ou negativos. Tais 

impactos afetam de forma direta o espaço circunvizinho ao empreendimento, no entanto, 

seu efeito é projetado indiretamente a uma área que extrapola os limites da vizinhança 

próxima. Em função disso, normalmente são estudadas e delimitadas áreas de influência 

direta e indireta. A determinação das áreas de influência é importante, sendo que somente 

após esta etapa, é possível orientar as diferentes análises temáticas, bem como a 

intensidade dos impactos e a sua natureza.  

3.3.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID 

A Área de Influência Direta ou simplesmente AID é a área sujeita aos impactos diretos do 

empreendimento a ser instalado, tanto na fase de implantação quanto na de operação. 

 

A delimitação é realizada reunindo o território onde as relações sociais, econômicas, 

culturais e os aspectos físico-biológicos sofrem os impactos de maneira primária, tendo suas 

características alteradas, ou seja, há uma relação direta de causa e efeito. Sendo assim, a 

AID do empreendimento, segundo a Lei Municipal N° 5953/2015, compreende a área 

correspondente aos lotes e quadras lindeiras, formado a partir do centro do imóvel onde 

será instalado o empreendimento. A AID pode ser vista a seguir. 
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                         Área de Influência Direta - AID 
                         Localização Do Empreendimento 
 

FIGURA 11 - EMPREENDIMENTO E LOTES E QUADRAS LINDEIROS; ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID. 

Fonte: Google Earth, Dezembro/ 2017. 
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3.3.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA – AII 

A Área de Influência Indireta abrange a área real ou potencialmente ameaçada pelos 

impactos indiretos da atividade, abrangendo os ecossistemas, os meios físico e 

socioeconômico que podem ser impactados por alterações ocorridas na área de influência 

direta, sendo a AII o local onde os impactos se fazem sentir de maneira secundária ou 

indireta e, de modo geral, com menor intensidade em relação ao anterior.  

 

A AII do empreendimento em questão foi delimitada considerando-se as áreas de interesse 

relevante próximas ao empreendimento num raio de 500m formado a partir do centro do 

imóvel onde será instalado o empreendimento, definida pela CEAP – Comissão Especial de 

Análise de Projetos. 

 

 

Área de Influência Indireta - AII 
            Localização Do Empreendimento 

 

FIGURA 12 - ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA - AII 

Fonte: Google Earth – 2017 
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3.3.4 DESCRIÇÃO/CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 

DE ACORDO COM A POPULAÇÃO 

O empreendimento em questão será implantado no bairro de Casa Caiada, 8ºbairro mais 

populoso da cidade de Olinda. Com uma população estimada de 15.407 habitantes, 

segundo Censo 2010, o bairro faz divisa com os bairros de Rio Doce, ao norte, Jardim 

Atlântico e Fragoso a oeste, Bairro Novo ao sul e é delimitado ao leste pelo Oceano 

Atlântico. Na organização administrativa do município de Olinda, Casa Caiada integra a 7ª 

Região Político-Administrativa – RPA 7 juntamente com os vizinhos bairros de Jardim 

Atlântico e Bairro Novo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - LOCALIZAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO E MUNICÍPIO DE OLINDA 

Fonte: Wikipédia – Dezembro 2017 

FIGURA 14 - LOCALIZAÇÃO DO BAIRRO DE CASA CAIADA DENTRO DO MUNICÍPIO DE 

OLINDA 

Fonte: http://testesaude.shservidores04.com.br- Dezembro/ 2017 
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FIGURA 15 - BAIRRO DE CASA CAIADA 

Fonte: http://testesaude.shservidores04.com.br  - Dezembro/2017 

 

 

 
DE ACORDO COM A INFRAESTRUTURA URBANA GERAL 

O empreendimento está localizado em um bairro com boa infraestrutura urbana, em uma 

área bem servida de transporte, equipamentos públicos e serviços diversos. Em seu entorno 

imediato há forte presença de uso habitacional, mas também de uso comercial e de 

serviços, uma vez a proximidade do empreendimento a vias importantes e movimentadas da 

região.  

 

A arborização das vias se apresenta de forma pontual e escassa, principalmente numa das 

avenidas mais importantes que cortam o bairro, a Governador Carlos de Lima Cavalcante. 

Já à beira-mar, na Avenida Ministro Marcos Freire, a arborização se faz mais presente em 

quantidade consideravelmente maior. Ressalta-se que alguns lotes construídos possuem 

áreas verdes e arvores de médio e grande porte, além dos lotes ainda vazios, que possuem 

vegetação, mesmo que de forma desordenada, que incrementam o existente na via pública.  
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3.4 DESCRIÇÃO DA OBRA 

3.4.1 MACRO-ATIVIDADES 

A obra terá duração de 40 meses a partir da licença de construção, de acordo com o 

cronograma que segue, com valor de obra de R$8.000.000,00 (Oito milhões de reais) 

Os processos construtivos para as obras do empreendimento Edifício Forte Olinda envolvem 

as seguintes grandes etapas: 

 

 Terraplanagem 
 Estaqueamento 
 Estruturas em concreto 
 Alvenarias de vedação 
 Reboco 
 Acabamento em cerâmica 
 Instalações elétricas e hidráulicas 
 Esquadrias de alumínio 
 Pintura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

cronogramageral de obra 

    2018 2019 2020 2021 

    
jul/
18 

ago/
18 

set/
18 

out/
18 

nov/
18 

dez/
18 

jan/
19 

fev/
19 

mar/
19 

abr/
19 

mai/
19 

jun/
19 

jul/
19 

ago/
19 

set/
19 

out/
19 

nov/
19 

dez/
19 

jan/
20 

fev/
20 

mar/
20 

abr/
20 

mai/
20 

jun/
20 

jul/
20 

ago/
20 

set/
20 

out/
20 

nov/
20 

dez/
20 

jan/
21 

fev/
21 

mar/
21 

abr/
21 

mai/
21 

jun/
21 

jul/
21 

ago/
21 

set/
21 

out/
21 

ITE
M 

DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 Demolição x x                                                                             

2 Escavação x x                                                                             

3 Execução x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

4 Infra-estrutura x x x x                                                                         

5 Super-estrutura         x x x x x x x x x x x                                                   

6 Alvenaria                           x x x x x x x x x x                                   

  
Instalações eletricas 
e hidrsanitárias                               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

7 
Instalações de 
esquadria metalica e 
de madeira                               x x x x x x x x x x x x x x x x x x               

8 Revestimentos                                       x x x x x x x x x         x x x x x x x x 

9 
Assentamento 
cerâmico                                       x x x x x x x x x         x x x x x x x x 

10 Coberta                                                               x x x x x x x x x 

11 Pintura geral                                                         x x x x x x x x x       

12 Limpeza geral                                                                           x x x 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16 - CRONOGRAMA FISICO DE OBRA 

Fonte: Construtora Holanda – Dezembro 2017 

 



3.4.2 CANTEIRO DE OBRA 

O dimensionamento o Canteiro de Obras foi idealizado levando-se em consideração às 

Normas Brasileiras NR – 18 e NR – 24 de Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho e as 

exigências relativas aos serviços. 

  

Como elemento de apoio operacional, a implantação do Canteiro de Obras foi objeto de 

estudos quanto à disposição das instalações, visando garantir um fluxo perfeito das ações 

correspondentes às decisões emanadas da Gerência da Obra, tornando harmonioso o seu 

funcionamento como um todo.  

  

As unidades do canteiro de Obras foram providas de todas as instalações de utilidades 

determinadas pelos próprios padrões de higiene e segurança desenvolvidos pela 

Construtora, em total concordância com as normas vigentes quanto à segurança e medicina 

do trabalho.  

  

Além das decisões de caráter produtivo, deve-se atentar para os aspectos de segurança 

física do pessoal envolvido diretamente na execução dos serviços; para a infraestrutura 

básica proporcionada pelas instalações provisórias; e para a atuação da Construtora frente 

a questões de saúde e dos funcionários. 

 

 Escritório da Construtora (Engenharia, Arquitetura, Suprimentos, Gerência da obra, 

Administração e Finanças, Departamento Pessoal e Diretoria); 

 Portaria/Apontadoria/Chapeira; 

 Segurança do Trabalho; 

 Enfermaria; 

 Sala de Mestres; 

 Almoxarifados; 

 Guarita; 

 Sanitários; 

 Laboratório; 

 Centrais de Armação; 

 Centrais de Carpintaria; 

 Central de Concreto 

 

3.4.3 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A gestão de resíduos sólidos será realizada através do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, que contém o Programa de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil da Construção e Demolição. O PGRCC com as informações mais 

detalhadas faz parte dos anexos do EIV, documento mais abrangente. 

 

 

 

 

 

 



Página 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 
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Adotam-se nesse item os aspectos positivos e negativos do empreendimento sobre o 

espaço urbano local, considerando as informações trazidas na caracterização da área de 

influência direta e indireta, durante a execução da obra e após a sua implantação. Ademais, 

foram identificadas as possíveis consequências sobre a qualidade de vida da população 

residente e/ou usuária da área em questão e seu entorno. 

 

Logo nesse aspecto das possíveis consequências da população residente, apresentamos a 

dinamicidade que ocorrerá na área com a chegada desse empreendimento; pois, de certo 

que a partir do momento em que se terão novos moradores a própria rua onde o prédio está 

inserido passará a ter mais vida, mais movimento e mais dinâmica urbana.  

Consideramos esse aspecto positivo para o local e para o entorno em que o prédio estará 

inserido.  

4.1 ADENSAMENTO POPULACIONAL 

 

O adensamento urbano é um fenômeno de concentração populacional e/ou concentração de 

edificações em determinadas áreas da cidade. No caso específico desse empreendimento, 

observamos que a construção do edifício não representará um adensamento populacional 

representativo para a área, uma vez que, podemos considerar que nem sempre densidade 

construída representa a densidade populacional.  

 

Com área construída de 7.185,29m², ocupa o lote de forma ordenada, dentro de parâmetros 

legais vigentes, em todas as esferas; entendemos, com isso, que o Município de Olinda, na 

formatação e definição do zoneamento já previa uma ocupação similar a que esta sendo 

proposta através deste empreendimento.  Este padrão de construção segue uma tipologia já 

consolidada na orla, em seu entorno imediato.   

 

Com a consolidação do empreendimento e a instalação de novos moradores nas 32 

unidades habitacionais previstas, calcula-se um incremento populacional de cerca de 160 

habitantes. Desta forma, sobre a vinda de novos moradores para a região, o 

empreendimento em questão, ocasionará uma elevação pouco significativa no adensamento 

populacional na área de influência direta e indireta.  

 

O incremento populacional nesta área acontece, em grande parte, pelo surgimento de novos 

usos comerciais e de serviços; o adensamento populacional representado pela população 

residente torna-se, com isso, coadjuvante no processo de adensamento da região. 

 

4.2 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Observando o entorno do imóvel, tanto na AID quanto na AII, encontramos uma variada 

gama de usos que caracteriza o bairro. O uso comercial e de prestação serviços se 

concentra em maior número na Avenida Gov. Carlos Cavalcante, uma das vias próximas 

mais importantes e movimentadas das redondezas. 

 

A Avenida Beira Mar (Avenida Ministro Marcos Freire), onde se insere o empreendimento, 

possui um predominante caráter residencial. Os edifícios residenciais multifamiliares 

possuem médio e alto gabarito, inseridos no lote com largos recuos frontais e laterais.  O 

projeto de urbanização da orla (com início em 2010) valorizou ainda mais a via, inserindo 
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elementos de lazer e paisagísticos. Além disso, a proximidade com o mar gera uma 

ambiência mais agradável para a via e para seus usuários. 

 

Da mesma forma com que se observa ao longo de quase todo o bairro, em especial na Área 

de Influência Direta, o uso predominante do entorno imediato do empreendimento é 

habitacional. Desta forma, analisa-se que a proposta do empreendimento posta em tela está 

em consonância com o uso do solo atual e que não tende a impactar negativamente na 

morfologia urbana do bairro. 

 
FIGURA 17 - ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID 

Fonte: GR PROJETOS – Dezembro 2017 

 

Comercio 

Multifamiliar 

Unifamiliar 

Terrenos vazios 

Lote do empreendimento 
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FIGURA 18 - MAPA COM A PREDOMINÂNCIA DOS USOS NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO 

Fonte: GR Projetos - Dezembro/2017 

 

Predominância Comercial 

Predominância familiar 

Lote do empreendimento 
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FIGURA 19 - IMAGENS QUE EXEMPLIFICAM A DIVERSIDADE DE USOS NOS ARREDORES DO 

EMPREENDIMENTO 

Fonte: GR Projetos – Dezembro/2017 

 

O empreendimento levou em consideração as legislações municipais que disciplinam a 

ocupação e o uso do solo do município, que foram o Plano Diretor do Município – Lei 

Municipal nº 032/2008 e a Lei de Uso e Ocupação do Solo de Olinda (LUOPAS) - Lei nº 

5.631/2008. 
 

Conforme mencionado anteriormente, o terreno do empreendimento está localizado na 

ZONA DE VERTICALIZAÇÃO MODERADA - ZVM 01 e atende ao coeficiente máximo de 

aproveitamento especificado pela LUOPAS para a região. Os tópicos a seguir ilustram os 

outros itens elencados pela lei. 

 

TAXA DE SOLO NATURAL 

A Taxa de Solo Natural é definida como “percentual mínimo da área do terreno a ser 

mantida nas suas condições naturais, preferencialmente tratada com vegetação”, segundo 

artigo 32 da LUOPAS. A ZVM01 tem como Taxa de Solo Natural o valor de 25%. No caso 
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do edifício Holanda Prime, o empreendimento está com uma área de 373,82m² de solo 

natural, o que representa um percentual de 25,45% da área de terreno total de 1.468,64 m². 

 

AFASTAMENTOS 

Afastamento é a distância mínima exigida entre a edificação e as linhas divisórias do terreno 

em todas as suas faces. A tabela a seguir informa os afastamentos definidos pela LUOPAS 

(obtidos através de fórmulas matemáticas) e os observados em projeto. 

 

 

AFASTAMENTO INICIAL (m) 

AFASTAMENTO MÍNIMO 

PARA O 

EMPREENDIMENTO (m) 

FRONTAL 6,25 8,3 

LATERAL 3,25 4,22 

FUNDOS 3,25 4,20 

 

EXIGÊNCIAS PARA ESTACIONAMENTO 

 

No anexo 3 da LUOPAS se descrevem as exigências quanto ao número de vagas de 

estacionamento de acordo com o uso do empreendimento, a área de suas subunidades e a 

hierarquia da via em que o empreendimento será instalado (ver tabela abaixo). 

 
Fonte: Anexo II, quadro 7 do código de obras de Olinda, Lei complementar No. 013/2002. 

 

Tendo todos os apartamentos-tipo do edifício área entre 101 e 150m² e considerando 32 

apartamentos no total e 104 vagas projetadas, pode-se dizer que são03 vagas por unidade 

familiar, em conformidade com o exigido pela lei. 

4.3 VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 

É de conhecimento geral que terrenos baldios se constituem como um grande vetor para a 

geração de transtornos: podem se tornar locais com grande potencial para práticas ilícitas, 

acúmulo inapropriado de lixo, criadouro de mosquitos e, por extensão, facilitador na 

proliferação de doenças, entre tantos outros infortúnios. É importante ressaltar que imóveis 

nessas condições, não utilizados, subutilizados ou não edificados não exercem sua função 

social como propriedade.  
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Assim, a realização deste empreendimento, por si só, virá a contribuir positivamente com as 

condições de segurança e salubridade do entorno, além de fazer cumprir a função social da 

propriedade.  

 

Como decorrência do incremento da população fixa com a instalação deste novo 

empreendimento, prevê-se uma dinamização da área de influência direta e indireta, com 

uma maior demanda pela atividade comercial e de serviços trazidos pelo acréscimo 

populacional e que resulta, por consequência, numa valorização do valor da terra urbana. 

 

Por outro lado, a implantação de edifícios em imóveis próximos uns aos outros, representa 

uma redução na privacidade dos moradores de ambos os condomínios, visto que ocupantes 

de outros apartamentos podem possuir visão direta para áreas privativas, apesar de 

seguidos os índices urbanísticos de recuos estabelecidos no município. 

 

Analisando as diversas variáveis que possam vir a incidir sobre o valor da área de influência 

direta no mercado imobiliário, entende-se que determinados imóveis serão impactados por 

uma menor valorização e alguns imóveis serão impactados por sua valorização. Os imóveis 

expostos a um potencial de desvalorização, são aqueles a serem impactados principalmente 

pelo cone de sombras gerado pela inserção do empreendimento. Os imóveis cuja 

valorização é prevista são aqueles que possuem uso unifamiliar, visto que o valor do imóvel 

tende a se elevar com a inclusão de edifícios de alto padrão na região, além de terem a 

segurança aumentada pelo uso de terrenos sem ocupação.  

 

Portanto, do ponto de vista da valorização imobiliária, cada imóvel poderá ser impactado de 

maneira específica, dependendo de sua característica e de sua localização. 

 

4.4 ÁREAS DE INTERESSE HISTÓRICO, CULTURAL E 

PAISAGÍSTICO 

 

O patrimônio de Olinda está protegido por uma série de Leis e Títulos, que foram sendo 

outorgados à cidade desde 1938, quando o então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN), atual Iphan, tombou 13 monumentos religiosos e civis. 

 

Em 1992 foi sancionada a lei 4849 – Legislação Urbanística para os Sítios Históricos, no 

intuito de atualizar os parâmetros de uso e ocupação. O novo marco legal identificou como 

Zona Especial de Interesse Cultural e Paisagístico (ZEPC) conjuntos e monumentos 

isolados e ruínas de interesse histórico, arquitetônico e urbanístico como o conjunto antigo 

do Convento de Santa Tereza e Rua Duarte Coelho, a Fábrica da Tacaruna, a Capela do 

Engenho do Fragoso, a Capela de Sant’Ana do Rio Doce, entre outros. Esse último 

monumento, vale-se ressaltar, está localizado na área de influência indireta do 

empreendimento. 
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FIGURA 20 - LOCALIZAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS ISOLADOS EM OLINDA 

Fonte: Lei 4849/92 
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FIGURA 21 - PRAÇA MARCILIO DIAS COM A CAPELA DO RIO DOCE AO FUNDO 

Fotografia: Michelle Gil – 2017. 

 

De maneira a analisar a integração do empreendimento Holanda Prime com seu entorno e 

sua influência sobre monumentos históricos locais, foram feitas algumas perspectivas 

esquemáticas que ilustram a maneira que o edifício se insere. Observa-se de maneira geral 

uma verticalização crescente na orla olindense e nas proximidades – contudo, ao se 

adentrar mais ao continente, é notável que ainda existem muitas edificações de poucos 

pavimentos, sendo percebida uma maior horizontalidade se comparada à orla.  

 

 
FIGURA 22 - PERSPECTIVA DO EMPREENDIMENTO (EM DESTAQUE) E ENTORNO 

Fonte: GR Projetos, junho de 2018 
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FIGURA 23 - PERSPECTIVA ESQUEMÁTICA ILUSTRANDO SKYLINE DA ORLA DE OLINDA 

Fonte: GR Projetos, junho de 2018 

 

Pode-se afirmar que o edifício se insere de maneira não agressiva na orla, uma vez que 

possui uma altura não tão acentuada como alguns prédios já existentes na região. O edifício 

Holanda Prime, como já mencionado, se constitui de 11 pavimentos e não é um edifício 

“espigão” assim como as torres gêmeas vizinhas, se inserindo de maneira mais suave na 

paisagem.  

 

Concluindo, constata-se que a implantação do empreendimento não afetará de maneira 

significativa a paisagem urbana local, nem irá interferir nas vistas públicas notáveis e nos 

marcos de referência histórica, uma vez que estará a uma distância segura do bem 

patrimonial. Não obstante, o empreendimento seguirá os padrões e características já 

existentes no seu entorno.  

 

4.5 EQUIPAMENTOS URBANOS 

4.5.1 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

O Município de Olinda conta com dois sistemas de esgotamento sanitário, denominados de 

Sistema Janga e Sistema Peixinhos, cada um deles subdividido em bacias de esgotamento. 

No primeiro deles, o tratamento dos efluentes se dá na estação denominada de ETE-Janga; 

no outro sistema o tratamento é feito na ETE-Peixinhos. Essas duas estações, hoje em dia, 

operam normalmente. É válido ressaltar também que se encontra em fase de implantação a 

ETE Minerva, localizada na antiga fábrica homônima, no bairro de Dois Unidos, que faz 

limite com o município de Olinda. Está previsto que a ETE Minerva irá intervir em 157,44 km 

de ramais, 121,37 km de redes coletoras e 11,41 km de coletores-tronco; e ainda se definem 

seis estações elevatórias, sendo que os emissários totalizam uma extensão de 5,37 km. 

 

Como ocorre na maioria das cidades do Brasil e, mais ainda nas suas regiões mais pobres, 

a cobertura pelos serviços públicos de esgotamento sanitário no Município de Olinda ainda é 

baixa. De acordo com dados do Censo Demográfico de 2010, por exemplo, 47,86% dos 

domicílios ainda lançavam seus efluentes em fossas sépticas ou rudimentares.  
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De acordo com os “Estudos de concepção, projeto básico e estudos complementares 

referentes à ampliação do sistema de esgotamento sanitário da Cidade de Olinda”, 

elaborado em 2003 para a COMPESA (Companhia Pernambucana de Saneamento), a 

divisão dessas bacias se dá de acordo com a tabela a seguir.  

 

 
 

Figura 24 - BACIAS DE ESGOTAMENTO ATENDIDAS PELAS ETE’S DE JANGA E PEIXINHOS 

Fonte: Compesa, 2003 

 

A área objeto do presente trabalho tem o seu perímetro atendido pelo sistema de esgotos 

sanitários e poderá ter suas instalações prediais de esgotos ligadas ao sistema existente. O 

sistema público de coleta de esgoto sanitário deverá atender a demanda de vazão de 

esgoto do empreendimento, como atesta o anexo –a carta de viabilidade emitida pela 

COMPESA, anexada ao EIV.  
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FIGURA 25–COBERTURA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OLINDA 

Fonte: “Planos, programas especiais e investimentos” da Revisão do Plano Diretor de Olinda, maio de 2016 
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De acordo com o mapa – figura 41, identificamos que a área de influência direta e grande 

parte da área de influência indireta é atendida pela rede de esgotamento sanitário. Por outro 

lado há previsão de expansão da rede contemplando partes da área de influência indireta 

que atualmente não é atendida pelo serviço. Desse modo concluímos que o 

empreendimento está situado em área com capacidade de atendimento da demanda 

gerada.  

 

4.5.2 ABASTECIMENTO D’ÁGUA 

 

Desde 1986 o abastecimento público de água de Olinda é de responsabilidade da 

Companhia de Saneamento de Pernambuco (COMPESA).A COMPESA abastece a cidade 

de Olinda através da captação de água de vários mananciais e seu tratamento e distribuição 

são gerenciados pela Estação de Tratamento de Água (ETA) de Botafogo.  

 

Assim, no que tange ao saneamento, do total dos domicílios particulares permanentes 

existentes no município de Olinda no ano de 2013, 96% eram abastecidos pela rede de 

distribuição de água, 3,1% por poços ou nascentes na propriedade e 1% das famílias 

atendidas por outros meios, segundo dados do Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB) do Ministério da Saúde. 

 

 

 

FIGURA 26 - PERCENTUAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS EM 

OLINDA 

 Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), Ministério da Saúde 
 

O abastecimento de água do empreendimento será realizado pela concessionária local. 

Com demanda de água prevista para uma população total de 224 pessoas, contará com 

02reservatórios superiores, sendo cada um com capacidade para armazenar 21.600l, 

incluindo reserva de incêndio, e 02 reservatórios inferiores, sendo cada um com capacidade 

para armazenar 28.800 l. Atenderá a demanda da população local por 24 horas e atende à 

reserva técnica de incêndio de acordo com normas da ABNT e do Corpo de Bombeiros.  

 

A rede de distribuição de água para abastecimento geral do prédio Holanda Prime será 

constituída por estrutura dimensionada para atender os aparelhos de consumo de 

forma a atender a demanda de maneira adequada e contínua. 

 

A carta de viabilidade técnica para abastecimento de água do empreendimento 

emitida pela Compesa encontra-se em anexo ao EIV.  
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4.5.3 DRENAGEM 

Assim como na grande maioria das cidades brasileiras, o sistema de drenagem do município 

de Olinda encontra-se comprometido, ocasionado principalmente pela ocupação 

desordenada de lotes – incluindo nas margens dos cursos d’água - e pelo desenvolvimento 

acelerado dos polos urbanos.  

 

Apesar do município olindense sofrer com constantes enchentes e escoamento irregular em 

época de chuvas, pode-se dizer que tanto a Avenida Beira mar quanto a Rua da Gloria, 

esquina aonde se localizará o lote do empreendimento Holanda Prime, contam com um 

sistema apropriado de pavimentação asfáltica, calçadas de largura adequada em toda a sua 

extensão e uma rede de drenagem já existente. 

 

 
 

FIGURA 27 - AVENIDA BEIRA MAR E RUA DA GLORIA 

Fotografia: Michelle Gil - 2017 

 

Espera-se, com a efetiva implantação deste empreendimento, fazer a prática de benfeitorias 

nas suas áreas de entorno com o intuito de trazer qualidade não apenas ao lote do 

condomínio, mas de levar melhorias à qualidade do ambiente urbano próximo e impactar de 

maneira positiva a infraestrutura ainda irregular de drenagem e escoamento do município. 

 

Ressalta-se também a construção da Via Metropolitana Norte, projeto que além de impactar 

o sistema de circulação e transportes olindense, também influenciará o sistema de 

drenagem local.   A obra compreende, entre outros, o alargamento e revestimento de 4,5 

quilômetros do canal. Uma vez que visa a revitalização do canal Bultrins e Bultrins Fragoso, 

quando estiver pronta, a obra evitará os constantes alagamentos registrados no período 

chuvoso. Sendo assim, este projeto contribuirá para a adequada drenagem local. 

4.5.4 ENERGIA ELÉTRICA 

 

O empreendimento utilizará a rede elétrica da concessionária local, não representando 

qualquer impacto na mesma.  

 

4.5.5 TELEFONIA 

 

O empreendimento utilizará a rede de telefonia de uma das concessionárias locais, não 

representando qualquer impacto nas mesmas. 
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4.5.6 GÁS 

 

O empreendimento irá dispor de central de gás para abastecimento das unidades 

habitacionais, uma vez que não há rede de abastecimento de gás na área em que esta 

sendo implementado o empreendimento. 

 

4.5.7 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 A Prefeitura Municipal de Olinda dispõe de coleta de lixo suficiente para atender a 

coleta domiciliar do canteiro de obras durante a fase de construção. Dessa forma, o 

empreendimento Residencial Forte Olinda não trará impacto significante ao sistema de 

coleta de resíduos sólidos, uma vez que tal impacto poderá ser absorvido. De toda forma, o 

empreendedor deverá implantar um sistema de gestão integrada dos resíduos sólidos da 

construção civil. De acordo com o PGRCC anexado a este documento, segue a estimativa 

de geração de resíduo solido: 

 

Prazo inicial para construção:  

 Construção: 40 Meses 

 

Índices conforme caracterização dos resíduos de construção da cidade do Recife - PE  

 Construção: 75 Kg/m2 = 0,075 t/m2 

 

CONSTRUÇÃO 

RCD construção =7.153,69m2 X 75,00 Kg/ m2 =   609,68Kg/ dia 

   40meses X 22 dias 

 

RCD construção= 609,68 Kg/ dia 

 

Quanto ao lixo produzido pelos habitantes, estimado em 256 litros no total, calcula-se que 

diariamente serão produzidos 1.177,60 litros, considerando a taxa de 4,6 l por habitante 

prevista no Código de Obras de Olinda (Lei n 13/2002), tendo sido projetada a lixeira 

compatível. 

 



4.6 EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS 

 

Foi realizado um levantamento da área de influência indireta com o objetivo de se mapear 

aquelas atividades que fossem complementares ao uso habitacional e que, por extensão, 

representassem áreas de interesse relevantes. Os resultados estão representados na figura 

abaixo e mais detalhadas nos respectivos sub-tópicos.  

 

Figura 28 - MAPEAMENTO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS EM UM RAIO DE 500M DOTERRENO - 

Fonte: GR Projetos – Abril/2015 

4.6.1 SAÚDE PÚBLICA 

 

Segundo o IBGE (2009), o município tem um total de 123 estabelecimentos de saúde, sendo 

63 da rede privada e 60 da rede pública. Quanto ao número de leitos de internação 

disponíveis, Olinda dispõe de 385, sendo 347 da rede privada.  Em relação aos serviços de 

saúde, o empreendimento estará suprido de clínicas, postos e hospitais em suas 

proximidades, como é mostrado nas figuras a seguir: 

 

 
FIGURA 29 - CLÍNICA NOSSA SENHORA DO CARMO 

Fonte: Google Maps. 
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FIGURA 30 - SEOPE, SERVIÇO OFTALMOLÓGICO DE PERNAMBUCO, NA AV. JOSÉ AUGUSTO MOREIRA. 
Fonte: Google Maps. 

 

A necessidade de atendimento de saúde será provavelmente absorvida pelas unidades de 

saúde (postos e hospitais) privadas da região, que existem em número satisfatório. Portanto, 

o empreendimento não impactará o sistema de saúde público nem privado.  

 

4.6.2 EDUCAÇÃO 

Segundo o IBGE, o município de Olinda conta com 211 escolas de Ensino Fundamental, 

sendo 117 da rede privada, 60 da rede pública municipal e 34 da rede pública estadual. 

Para o ensino médio, o número é de 57 instituições, sendo 22 da rede privada e 35 da rede 

pública estadual. De ensino Pré-Escolar estão registradas 153 escolas, sendo 106 da rede 

privada e 47 da rede pública municipal. A necessidade de ensino ocasionada pelo 

empreendimento será provavelmente atendida pelas escolas privadas da região, que 

existem em número satisfatório. Portanto, o empreendimento não impactará o ensino 

público nem privado. 
 

4.6.3 IGREJAS 

Em relação às igrejas no entorno do empreendimento, foram identificadas igrejas católicas, 

evangélicas e centro espírita. Nas imagens que seguem abaixo, mostramos algumas delas: 

 

 
FIGURA 31 - FRATERNIDADE ESPIRITA MISSIONARIA DA LUZ -Fonte: Google Street View – 2017 
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FIGURA 32 - CAPELA DE SÃO JOAQUIM 

Fonte: Google Street View - 2017. 

FIGURA 33 - IGREJA BATISTA DE CASA CAIADA 

Fonte: Google Street View – 2017. 

 

A demanda por igrejas e templos ocasionada pelo empreendimento será, provavelmente, 

atendida pelas igrejas da região, uma vez que existem em número satisfatório. Logo, o 

empreendimento não impactará esse tipo de equipamento existente na região.  

 

4.6.4 EQUIPAMENTOS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA 

Com relação à existência de áreas de esporte e de lazer, o principal atrativo na área de 

influência direta ao empreendimento é a Praia de Casa Caiada, importante área pública de 

lazer e recreação no município, contemplada no Projeto de Revitalização e Urbanização da 

Orla Marítima. O início da idealização deste projeto data de cerca de 2010, e sua 

implantação por volta de 2015. Destaca-se que, apesar de um certo desgaste dos 

equipamentos e do mobiliário desde sua inauguração, estes em sua maioria ainda se 

encontram em estado razoável, podendo ser utilizado sem maiores problemas pelos 

usuários.  

 

Em relação a outros equipamentos de esporte, lazer e cultura, no entorno encontra-se ainda 

a Praça Marcílio Dias, construída em 1782 e com um bem tombado em 1982, a Capela de 

Santana do Rio Doce. O edifício oferecerá espaços comuns destinados ao lazer, que será 

complementar aos espaços públicos do entorno; com isso não existira uma sobrecarga 

destes equipamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 34 - PRAIA DE CASA 
CAIADA - Fonte: Google Street 
View, maio de 2017. 
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FIGURA 35 - EVOLUÇÃO DA ORLA DE OLINDA 

Fonte: Google Street View, acesso em junho de 2018. 

 

 
FIGURA 36 - ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO NA AII 

Fonte: Google Maps– 2017. 
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4.7 SISTEMA DE CIRCULAÇÃO E TRANSPORTES  

 

O sistema viário existente no município de Olinda apresenta boa capilaridade, com vias 

arteriais, coletoras e locais bem definidas e que distribuem o fluxo de veículos entre os 

bairros. Observando o entorno do empreendimento em questão levando em conta a 

hierarquia de vias definida pelo Planto Diretor do município, nota-se que as vias principais 

ao empreendimento e que estão em sua Área de Influência Indireta são: as Av. Gov. Carlos 

de Lima Cavalcante, Av. Cel. Frederico Lundgreen e Av. Ministro Marcos Freire (todas de 

caráter arterial, conforme citado no Plano Diretor).  

 
FIGURA 37 - PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO AO EMPREENDIMENTO 

 Fonte: Elaborado pelos autores com base em fotografia aérea de 2018 do Google Maps 

 

A Avenida Carlos de Lima Cavalcante é um grande corredor urbano. Ali passam ônibus no 

sentido RECIFE/ OLINDA tanto no sentido OLINDA/RECIFE, de diferentes linhas. A parada 

de ônibus mais próxima dista 110m do empreendimento. 
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FIGURA 38 - PARADAS DE ÔNIBUS 

Fonte: Elaborado por GR Projetos 

 

Na escala micro da Área de Influência Direta, a Avenida Beira mar possui um fluxo 

moderado. Lombadas, faixas de pedestres elevadas e placas de sinalização reduzem a 

velocidade dos veículos; com isso, beneficia o fluxo local e restringe, de forma subjetiva, o 

trafego aos moradores da via e de seu entorno imediato. Com a implantação de um novo 

edifício residencial multifamiliar, o fluxo de veículos na via aumentará, com pouca alteração 

em seu fluxo. 

 

É interessante destacar a futura implantação da Via Metropolitana Norte, projeto citado 

anteriormente que impactará principalmente o sistema de circulação e transportes 

olindense.   A obra compreende a construção de 12 pontes sobre o Canal do Fragoso e um 

viaduto sobre a PE-15, sendo um dos propósitos do projeto o de desafogar o atualmente 

complicado trânsito da entrada de Olinda (ver figura abaixo).Logo, a Via Metropolitana Norte 

se constituirá como uma outra opção de deslocamento para os moradores do edifício, além 

de contribuir com a absolvição do contingente de carros provocado pelo empreendimento. 
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FIGURA 39 - ESQUEMA MOSTRANDO LOTE DO EMPREENDIMENTO E PROJETO PREVISTO DA VIA 

METROPOLITANA NORTE 

Fonte: Google Maps 

 

No que tange à acessibilidade, o projeto de Revitalização e Urbanização da Orla Marítima 

englobou este item em relação às calçadas, gerando benefícios não apenas para os 

pedestres e deficientes, bem como gerou um impacto positivo ao trânsito local. Quanto ao 

seu estado de conservação em alguns trechos encontram-se conservadas, de tamanho 

ideal e bem pavimentadas – principalmente na orla - enquanto em alguns trechos são 

menos bem cuidadas. Contudo, de maneira geral, observam-se boas calçadas no entorno 

do empreendimento.   

 

Destaca-se ainda que as ruas principais circundantes à quadra do empreendimento todas 

são asfaltadas. Através de uma contagem volumétrica, feita em 04 pontos distintos, de 

maior fluxo de veículos, nos horários de 06Hs as 08Hs, das 11Hs as 13Hs e das 17H30 as 

19H30, conforme anexo 7.4. 
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FIGURA 40 – PRINCIPAIS RUAS NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO 

Fonte: Google Street View, maio de 2017 

4.8 ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

Em seus aspectos ambientais, o município de Olinda, onde está localizada a área de 

estudo, encontra- se situado na zona fisiográfica do Litoral - Mata Atlântica no Estado de 

Pernambuco. Possui clima tropical úmido com chuvas inverno antecipadas no outono, com 

média pluviométrica variando de 1000 a 2000 mm anuais (UFPE, 2000).  

 

A precipitação média mensal demonstra na região duas estações bem definidas, podendo 

variar abaixo de 100 mm de setembro a fevereiro enquanto a estação chuvosa (inverno) 

ocorre de março a agosto, com valores superiores a 100 mm, provocadas, sobretudo, pelos 

ciclones da Frente Polar Atlântica que atingem o litoral nordestino e apresentando 

temperatura média de 25 a 26°C.  

 

Em suas feições geomorfológicas gerais, a Região Metropolitana do Recife (RMR) 

caracteriza-se por dois domínios morfoestruturais principais. O primeiro domínio assinalado 

por relevo declivoso (morros) está caracterizado geologicamente por rochas do 

embasamento cristalino localizando-se a oeste da RMR. O segundo domínio se refere a 

terrenos mais recentes, com topografia mais suave, encontrados mais próximos ao mar e 

que perfazem a totalidade do município de Olinda.  

 

Em relação aos aspectos ambientais do perímetro de Área de Influência Indireta do 

empreendimento edifício Forte Olinda, é necessária a caracterização das questões 

relacionadas ao seu meio físico, a saber: a bacia hidrográfica, a orla marítima, a cobertura 

vegetal, etc. 

 

Como pode ser observado na figura a seguir, dentro do perímetro da área de influência 

indireta do empreendimento há dois corpos d’água presentes: o canal Bultrins Fragoso, 

braço do Rio Fragoso, e a orla marítima, a Praia de Casa Caiada. 

 

A Bacia do Rio Fragoso apresenta-se, no momento, como um dos mais importantes cursos 

d’água da Cidade de Olinda, pela sua interrelação com as diversas áreas de expansão e 
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crescimento urbano, fazendo parte da Bacia do Rio Paratibe e fazendo limite ao leste com o 

Oceano Atlântico.  

 

 

FIGURA 41 - MAPA COM LOCAÇÃO DO CANAL BUTRINS FRAGOSO E A ORLA MARITIMA 

Fonte: GR Projetos – 2017 

 

 
FIGURA 42- LIMITES DA BACIA DO RIO FRAGOSO 

 Fonte: Condepe 
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A Bacia encontra-se em sua totalidade inserida na Zona Fisiográfica do Litoral de 

Pernambuco, caracterizando-se por um regime permanente em quase todo o seu percurso e 

em todos os seus afluentes, e abrange dois Municípios, Olinda e Paulista, juntamente com 

15 bairros. O Rio Fragoso tem o comprimento de cerca de 4.000m, considerando-se desde 

sua nascente que se localiza no Município de Olinda, até a desembocadura de seu estuário 

ao norte do Bairro de Rio Doce. 

 

Ao longo dos braços da bacia do Rio Fragoso, casas foram construídas irregularmente às 

suas margens e reduziram o espaço de passagem da água, provocando represamentos no 

local. Além disso, o esgoto e lixo doméstico das ocupações informais são despejados 

diretamente nele, o que contribui para o acúmulo de resíduos na área, provocando o 

assoreamento do canal e o entupimento de suas galerias, como se pode averiguar na figura 

a seguir. 

 

 

FIGURA 43 - OCUPAÇÕES IRREGULARES E ACÚMULO DE DEJETOS AO LONGO DO CANAL BULTRINS 
FRAGOSO. 

Fonte: Google Street View. 

 

Com relação ao ambiente de orla marítima, o litoral de Olinda apresenta problemas de 

caráter ambiental e social gerados por causas antrópicas e naturais, como: sistema 

incompleto de saneamento básico, falta de educação ambiental e ordem natural (ressacas, 

fortes ventos, fortes chuvas, etc.). 

 

A respeito da qualidade ambiental da praia de Casa Caiada, constata-se a presença de todo 

o tipo de dejetos: pedaços de plástico, garrafas pets, papel até recipientes de vidro estão 

espalhados pela beira da praia, trazendo dificuldades à mobilidade da população, além de 

poluir o meio ambiente. Contígua à praia de Casa Caiada, a praia de Bairro Novo, em 

janeiro de 2018, teve um de seus trechos considerado impróprio para banho pela Agência 

Nacional do Meio Ambiente. Este fato deixa claro como a qualidade ambiental da orla de 

Olinda é bastante prejudicada.  

 

No tocante à cobertura vegetal, a área era originalmente constituída pela Floresta Atlântica 

do tipo Ombrófila Densa e seus ecossistemas associados aos manguezais e restingas. 

Lamentavelmente, a Mata Atlântica é hoje considerada inexpressiva na área. Restam, no 

entanto, a Mata do Ronca, Mata do Passarinho e a Mata do Convento do Monte, todas 
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localizadas nas nascentes da Bacia do Rio Fragoso (Figura 35). Até esses resquícios de 

florestas vêm sendo gradativamente eliminados por ações antrópicas. Destacam-se os 

resquícios de restinga ainda existem em parte da Foz do Rio Paratibe e nas imediações da 

Ponte do Janga. Devido a distância dessas áreas ao terreno do edifício Holanda Prime, 

inexistirão impactos ambientais causados pela implantação do empreendimento. 

 

 

Localização do empreendimento 
FIGURA 44- COBERTURA VEGETAL DA BACIA DO RIO FRAGOSO 

Fonte: Fidem. 

 

Como se pode verificar na imagem anterior, a área de implantação do empreendimento é 

uma área de urbanização consolidada (destacada na figura por uma mancha vermelha) e 

não possui áreas de proteção ambiental lindeiras.  

 

Em relação ao sombreamento que o empreendimento ocasionará na orla de Olinda, foram-

se realizados alguns estudos a fim de ilustrar a maneira que o edifício vai se comportar. As 

imagens abaixo mostram a sombra do prédio em diferentes horários, sendo este estudo feito 

considerando o mês de junho. Em anexo a AUTORIZAÇÃO DE SUPREÇÃO DE 

VEGETAÇAO EXÓTICA emitida pelo CPRH. 
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FIGURA 45 - ESQUEMAS ILUSTRANDO SOMBREAMENTO DO PRÉDIO NO PERÍODO DA TARDE 

Fonte: Elaborado por GR Projetos, junho de 2018 
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Os esquemas mostram que o prédio começará a sombrear a via pública a partir de por volta 

das 12h e a orla por volta das 13-14h, se estendendo até o final da tarde. O edifício se 

comportará semelhante aos seus vizinhos, contudo sua extensão de sombra será 

consideravelmente menor, por exemplo, que a das torres gêmeas próximas.  

 

Com base nos dados discriminados neste item que envolve os aspectos ambientais, pode-

se afirmar que as características ambientais da localidade não serão alteradas, visto que no 

cenário atual o empreendimento multifamiliar contribui de forma pouco significativa na 

modificação do ambiente físico se considerada sua área de implantação e entorno. Uma vez 

que, em relação a aspectos ambientais como ventilação e iluminação, pela volumetria do 

empreendimento e sua locação no terreno (ver anexos com as plantas de arquitetura do 

empreendimento), o mesmo não afetará de maneira significativa a ventilação e iluminação 

do entorno, fato claramente observado a partir da implantação do empreendimento no lote. 

Foi desenvolvido respeitando os afastamentos e parâmetros da área, como já citado 

anteriormente. 

 

É valido destacar, também, que a fachada principal do edifício possuirá tratamento especial, 

permitindo não apenas permeabilidade para os ventos como também permeabilidade visual 

ao pedestre, e garantindo sensação de segurança.  

 

Em relação às áreas verdes, a edificação, como já citado anteriormente, irá ser implantada 

em um atual terreno baldio. Sua construção envolverá a supressão de parte da área verde 

presente no lote, que será compensada, estando de acordo com o solicitado na LUOPAS. 

Além disso, como medidas mitigadoras, estão o plantio de árvores de médio porte para 

sombreamento do passeio público e implantação de faixa de jardins na calçada que delimita 

o empreendimento, proporcionando, assim, amenização do calor e sombreamento. 

 

 Impactos nas áreas de APP’s existentes dentro do perímetro do terreno ou lindeiras 

ao mesmo. 

No perímetro do lote não existe áreas de APP’s, de acordo com a .Lei N° 26/2004 

alterada pela Lei N° 32/2008 - Plano Diretor, que define o zoneamento urbano e 

zonas de proteção ambientais. 
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FIGURA 46 - MAPA DE ZONEAMENTO MUNICIPAL. 

FONTE: PLANO DIRETOR DE OLINDA  

 

 Alterações no microclima, no sistema de drenagem natural e conforto térmico 

causado por supressão de vegetação, impermeabilização excessiva do solo, efeitos 

da edificação proposta sobre a ventilação e iluminação das edificações vizinhas, vias 

e demais áreas públicas. 

 

Por se tratar de uma edificação de 11 pavimentos (um não computável) e pela mesma está 

totalmente inserido nos parâmetros de legislação urbanística permitida para a área, esse 

item não guarda maior relevância. Mesmo assim, é certo afirmar que a edificação trará certa 

alteração sobre a ventilação e iluminação naturais nas edificações vizinhas e um pouco na 

via pública.  

 

 Poluição sonora, atmosférica e hídrica, vibração, periculosidade e riscos ambientais 

que coloquem em risco a saúde, a segurança e o sossego da população.  

Sobre esse item, dispensamos atenção ao que se refere “sossego da população”, e é dentro 

desse aspecto que tratamos com relevância a questão da gestão da obra para que durante 

a execução do empreendimento a gestão esteja atenta para que o item “sossego” seja 

respeitado. Dentro disso, para que sejam seguidas as normas e legislações em vigor e para 

que os horários da execução da obra sejam em atendimento as essas normas.  

Quanto à estocagem de materiais que seja feito em obediência as normas e legislações do 

corpo de bombeiros e legislações ambientais.  
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4.9 GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A atividade da construção civil tem um desafio constante no tocante a um processo 

adequado da destinação dos entulhos gerados pelas obras. A recomendação que vem a ser 

reforçada por esse RIV é a de que o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil – PGRCC é o documento que possui um papel necessário para explicitar a estimativa 

de volume de resíduos gerados pelo empreendimento durante as fases da obra, devendo 

conter também as formas de acondicionamento e destinação desses resíduos. Assim sendo, 

o cumprimento da Resolução 307/2004 do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) 

que diz respeito à geração destes resíduos sólidos na construção civil deve estar presente 

durante todo o processo de execução do empreendimento.  

 

A seguir, algumas orientações ilustradas e que devem ser mais bem detalhadas no PGRCC 

do empreendimento.  

 

Quanto à classificação dos resíduos: 

 

CLASSE A 
Reutilizáveis e recicláveis 

como agregados 

Alvenaria, concreto, 

argamassa, blocos, tubos, 

telhas e outros. 

Deverão ser revitalizados ou reciclados na forma de 

agregados ou encaminhados a áreas de aterro de 

resíduos da construção civil, sendo dispostos e modo a 

permitir sua utilização ou reciclagem futura. 

CLASSE B 
Recicláveis para outra 

destinação 

Madeira, papel, metal, 

plásticos, outros.  

Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a 

áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos 

de modo a permitir sua utilização ou reciclagem futura. 

CLASSE C 

Sem tecnologia ou 

utilizações economicamente 

viáveis para reutilização e/ou 

reciclagem.  

Produtos oriundos de gesso 
Deverão ser armazenados, transportados e destinados 

em conformidade com as normas técnicas especificas.  

CLASSE D Resíduos penosos 
Tintas, óleos, solventes, 

amianto, etc. 

Deverão ser armazenados, transportados e destinados 

em conformidade com as normas técnicas especificas.  

FIGURA 47(ACESSADO EM 21/11/2017) 

Fonte: www.scielo.com.br 

 

Uma curiosidade aqui ressaltada é a de que em geral no Brasil um empreendimento como 

este que está sendo analisado, não é o tipo de obra que mais se gera resíduos; e sim outros 

tipos como reformas, ampliações e demolições (ver ilustração a seguir). 

 

 
FIGURA 48 - GRAFICO DE GERAÇÃO DE RESIDUOS 

Fonte: GR Projetos 2017. 

 

Já o gráfico a seguir aponta uma sequência que deva ser considerada, sempre que 

possível, nas obras de empreendimentos da construção civil. 
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FIGURA 49 - GRAFICO DE PRIORIDADES DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Fonte: http://www.portalresiduossolidos.com/ordem-de-prioridade-na-gestao-e-no-gerenciamento-de-residuos-

solidos/( ACESSADO EM 21/12/2017) 

 

As informações mais detalhadas referentes à coleta de resíduos sólidos do 

empreendimento, o PGRCC, encontra-se em anexo. 

 

4.10 IMPACTO SÓCIOECONÔMICO NA POPULAÇÃO RESIDENTE OU 

ATUANTE NO ENTORNO 

 

A implantação deste empreendimento residencial no Bairro de Casa Caiada, desde o início 

das obras terá relevância positiva na geração de empregos diretos e indiretos, bem como 

incremento na economia local. Através da demanda futura dos moradores do edifício, 

poderão ser ampliados ou criados novos serviços, comércio e negócios em sua área de 

influência direta e indireta, com a criação ou fortalecimento de polos existentes ou criação 

de novos.  

 

Sob a ótica institucional, o incremento financeiro aos cofres públicos será bem mais 

relevante do que o arrecadado atualmente.  Da mesma forma, seus moradores também 

podem fazer parte da cadeia produtiva local e participar deste incremento financeiro e 

econômico ao Município.  

 

Em relação aos custos da implantação do empreendimento em questão, o valor total da 

obra será de R$ 8.118.000,00 (oito milhões e cento e dezoito mil reais).  

 

4.11 COMPATIBILIZAÇÃO COM INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS 

PREVISTAS E OUTROS EMPREENDIMENTOS DE IMPACTOS 

APROVADOS 

 

Como já citado anteriormente, uma das obras que se caracteriza como uma intervenção 

urbanística de impacto e que está diretamente ligada ao empreendimento no que se diz 

respeito à proximidade, circulação e transportes além de drenagem urbana é a obra do 

Canal do Fragoso/Via Metropolitana Norte. Este projeto contará com o alargamento das 
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margens do Canal do Fragoso, o que contribuirá consideravelmente com a drenagem local, 

além da construção de vias que desobstruirão o complicado trânsito de Olinda. Dadas essas 

informações, a obra do Canal do Fragoso/Via Metropolitana Norte, logo, contribuirá com a 

absorção do tráfego que será gerado pelo edifício, gerando, desta forma, uma relação 

positiva entre os projetos.  

 

Outra obra de relevância no entorno do empreendimento é o Projeto de Revitalização e 

Urbanização da Orla Marítima, que trata da revitalização das praias de Bairro Novo e trecho 

da praia de Casa Caiada, além da urbanização de trecho da praia de Casa Caiada até o fim 

da praia de Rio Doce. Uma das ações é recuperar a faixa de terra à beira-mar, tentando 

conter o avanço das águas, tornando o espaço mais atrativo para moradores e turistas.  

 

Foram propostas no projeto de revitalização da orla a readequação e abertura de vias, 

ciclovia, novos estacionamentos, travessia elevada de pedestre e redutores de velocidade, 

sinalização viária, recuperação e implantação de mobiliários urbanos, novos equipamentos 

de esporte e lazer, pista de Cooper; nova iluminação pública, quiosques com banheiros, 

projeto paisagístico, drenagem e esgotamento sanitário, pavimentação das vias 

transversais, recomposição dos espigões (diques) e barreiras de contenção do mar. Muitos 

destes itens já foram implantados, em especial a abertura e readequação da avenida e 

implantação de sinalização, que já melhorou a mobilidade no local.   
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1. IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS 
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5.1. PARECER DE VIABILIDADE TÉCNICA 

 

Diante do elenco de condições de impacto mencionados no capítulo anterior, segue abaixo 

quadro de avaliação de impacto com as principais medidas de mitigação que serão 

adotadas na implantação do empreendimento.  

 
IMPACTOS  

POSITIVOS  NEGATIVOS  MEDIDAS RECOMENDADAS  

1-  Adensamento populac ional  

Fator  impuls ionador  da 

d inamização urbana no 

loca l .  

Aumento populac ional  

de pouca 

s ign i f icânc ia 

- - - -  

 - - - -  - - - -  

2-  Uso e ocupação do so lo  

Compat ib i l idade com a 

predominânc ia do uso já 

exis tente no entorno 

- - - -  - - - -  

Indução do c resc imento 

de usos  complementares 

como comérc io  e 

serv iços , a lém de 

at rat iv idade para 

implantação de novos 

empreendimentos  

res idenc ia is  

- - - -  - - - -  

3  –  Valor ização imob i l iár ia 

Cont r ibu ição às  condições 

de segurança e 

sa lubr idade do entorno,  

a lém de fazer  cumpr i r  a 

função soc ia l  da 

propr iedade,  

acrescentasse a isso o 

fa to do empreendimento 

poder  impuls ionar  uma 

d inamização urbana no 

loca l  (sobretudo sendo 

es te s ituado numa 

esquina) .  

  

Valor ização dos  lo tes 

c i rcundantes 
  

4  –  Quanto às áreas de interesse h is tór ico,  cu l tura l e  pa isagís t ico .  
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Pouca in terferênc ia na 

paisagem urbana 
____ 

5-  Quanto aos  equipamentos  urbanos  

 
Pouca in terferênc ia na 

s i tuação atual  
_____ 

6-  Quanto aos  equipamentos  comunitár ios   

Os  equipamentos  já  

exis tentes  provavelmente 

i rão atender  a demanda  

dos  novos  moradores . 

Sobretudo o passeio de 

pedes t re ao longo da or la ,  

o  que é de cer to 

conv idat ivo.   

- - - -  - - - -  

7  –  S istema de c i rcu lação e t ranspor te  

Não terá grande impacto 

no s is tema v iár io ,  

entendendo que o f luxo 

nes ta v ia  é,  de cer ta 

forma, loca l,  dev ido aos 

equipamentos  urbanos 

exis tentes.  

Impacto de pouca 

s ign i f icânc ia.  
 

8  –  Quanto aos aspec tos  ambienta is   

Inc remento de áreas 

verdes  e arbor izaç ão.  
  

9  –  Geração de res íduos  só l idos 

 
Geração de res íduos 

de pequena ampl itude 
 

10 –  Impacto sóc io - econômico na população res idente ou atuante no entorno  

O impacto será de relevância 

positiva na geração de 

empregos diretos e indiretos, 

bem como incremento na 

economia local. Além disso, 

poderão ser ampliados ou 

criados novos serviços, 

comercio e negócios em sua 

área de influencia direta e 

indireta. O incremento financeiro 

aos cofres públicos também 

será bem mais relevante do que 

o arrecadado atualmente.   
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11 –  Compat ib i l ização com a in tervenções  urbaníst icas  prev istas  e out ros 

empreendimentos  de impacto aprovados  

A Via Met ropol i tana Nor te 

i rá  dar  robustez ao 

s is tema v iár io  existente e 

a ampl iação do Canal  do 

But r ins -Fragoso i ra 

desafogar  o s istema de 

esgoto de Casa Caiada e  

dos  bai r ros ad jacentes.  

  

 

Ressalta-se que a partir da análise do projeto arquitetônico e do EIV pela CEAP e de acordo 
com o parecer N° 15/2018 foram sugeridas por essa Comissão ações mitigadoras, acatadas 
pela empresa, as quais concordamos ser pontos relevantes para minimizar impactos na 
paisagem urbana, gerando benefícios na relação entre os espaços públicos e privados, 
dentro dos parâmetros propostos e já analisados, além dos benefícios ao meio ambiente e 
na geração e manipulação de resíduos sólidos, conforme segue abaixo: 

1. Para mitigação dos impactos no Uso e Ocupação do Solo, Paisagem Urbana e 
Natural. Meio ambiente e Segurança Pública: 

1.1. Alteração do projeto arquitetônico para substituir o muro vedado por gradil nas 
fachadas voltadas para as vias urbanas, especialmente na esquina; 

1.2. Implantação de canteiros (jardins) nas calçadas que delimitam o empreendimento 
com o plantio de árvores de médio porte nas faixas de serviço, atendendo-se às 
normas de acessibilidade da NBR 9050/2015 e elaboração do correspondente 
projeto paisagístico; 

2. Para mitigação de impactos aos Equipamentos Urbanos e Meio Ambiente: 

2.1. Ampliação da área de solo natural, disponibilizando toda a área descoberta 
localizada no pavimento semienterrado (próxima às vagas dos apartamentos 401, 
402, 403,501 e 504) como área verde, sem uso de materiais permeáveis, e com o 
plantio de árvores e/ou vegetação; 

2.2. Implantação no prédio de sistema de captação e reuso de água pluvial e de 
dispositivos para economia de água nas áreas em comum; 

2.3. Implantação de dispositivos para economia de energia elétrica nas áreas em 
comum do prédio; 

2.4. Recuperação e manutenção do mobiliário urbano e equipamentos de lazer 
(playground) implantados na Praça Marcilio Dias (Capela de Santana do Rio 
Doce), pelo período de 02 anos após a conclusão dos serviços de recuperação; 

3. Para mitigação dos impactos na geração de resíduos sólidos: 
3.1. Implantação de coleta seletiva para o reaproveitamento dos resíduos recicláveis 

decorrentes da construção do empreendimento, recomendando-se ao 
empreendedor a realização de parceria com associações de catadores do 
Município de Olinda; 

3.2. Atendimento das medidas indicadas no Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, anexado ao EIV. 
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Foram feitas, ainda, no mesmo parecer duas recomendações, a segunda correspondente 

uma prática já adotada pela empresa, com as quais o empreendedor também acata: 

1.1. Implantação de coleta seletiva para reaproveitamento de resíduos recicláveis durante 
a fase de operação do empreendimento, considerando a existência de cooperativa que 
realiza esse trabalho junto aos condomínios dos edifícios situados na orla marítima, 
devendo o empreendedor sensibilizar o condomínio para tal; 

1.2. Priorização da contratação de mão de obra local para construção do empreendimento 

 
Logo, conclui-se que o empreendimento em questão causa poucos impactos e é, portanto, 
viável. 
 

Recife, 22 de maio de 2019. 

 

_______________________________________________ 

GR PROJETOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

Av. Boa Viagem, 560, aptº 02 – Bloco C, Pina - Recife /PE. 

CNPJ: 03.228.052/0001-08 

Representante Legal: Michelle Becker Gil Rodrigues Sombra Lopes 

Arquiteta e Urbanista - CAU A32263-6 
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