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5.6.2 Localização das áreas públicas a serem doadas de acordo com a legislação.
De acordo com a legislação do município de Várzea Grande, os
loteamentos deverão destinar no mínimo 5% de sua área aos equipamentos
comunitários; 10% para área verde.
Sendo assim, considerando que o terreno possui 146.882,88 m² (100%),
será destinado:
 Percentual destinado à Área Verde: 14.708,62m² (10,01% da área
total do empreendimento);
 Percentual destinado à Área Comunitária: 7.340,25m² (5% da área
total do empreendimento).

A localização das áreas verdes de doação referente aos percentuais
desse empreendimento estão localizados junto a área de preservação permanente
(APP) do Rio Pari, como forma de uma maior preservação dessa APP.
A localização da área destinada ao equipamento comunitário conta com
infraestrutura adequada, via asfaltada, rede de água e esgoto, rede de iluminação
pública. Abaixo as fotografias mostram a área

Fotografias 58 e 59 – Área destinada a implantação do Equipamento Comunitário.

Segue abaixo o mapa indicando as áreas a serem doadas.
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As fotografias abaixo mostram os equipamentos comunitários presentes
na AID (Área de Influência Direta – 2,0 Km) e AII (Área de Influência Indireta – 4,0 km).

Fotografias 65 e 66 – EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO
EMPREENDIMENTO – a esquerda o IFMT- Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Várzea Grande. E a direita
a EMEB Edenilson Francisco Kooling.

Ao

longo

da

Rodovia

Mário

Andreazza

observa-se

alguns

empreendimentos de uso comercial e a implantação de novos empreendimentos
residenciais do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Fotografia 67 e 68 – Fachada da fábrica da Coca-Cola e Posto de Combustível na Área de Influência do empreendimento.
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Fotografias 70 e 71 – Empreendimentos do programa MINHA CASA, MINHA VIDA na Avenida próxima à Área de
Influência do empreendimento (Fonte: http://www.pdg.com.br)

Fotografias 72 e 73 – Empreendimento Ginco, Florais da Mata na Av. Chapéu do Sol, próximo à Área de Influência do
empreendimento (Fonte: http://ginco.com.br/empreendimentos/3/florais-da-mata).

Fotografias 74 e 75 – Fases da implantação do campus da UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso a esquerda e
do IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso a direita.

5.6.2 Apontar possíveis impactos decorrentes do aumento da densidade demográfica,
causada pela atividade ou empreendimento e ocupação futura da área de influência.
Estudos técnicos desenvolvidos pela VERTRAG (2007) para o Plano
Diretor do Município mostram o entorno imediato ao empreendimento é caracterizado
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por apresentar a menor densidade hab./Km² do município (ver figura abaixo –
Adaptação de VERTRAG, 2007).
Esse mesmo estudo aponta que a região norte do município é uma das
mais indicadas para comportar a expansão urbana de Várzea Grande. Outro fator
importante na ocupação dessas áreas dentro do perímetro urbano, diz respeito à
otimização da infraestrutura e ocupação dos chamados “vazios urbanos”, aspecto
extremamente positivo sob o ponto de vista da urbanização sustentável.

Área de estudo
Figura 64 – Densidade Demográfica na Área de Influência Direta (AID)
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Estudos técnicos demonstram que a ocupação desse tipo de
empreendimento

é

imediata.

A

experiência

da

RODOBENS

NEGÓCIOS

IMOBILIÁRIOS, empresa responsável pelo empreendimento, atesta que a ocupação
plena acontece, em geral, após 02 anos de seu lançamento.
Dentre os possíveis impactos estão: aumento no fluxo de veículos e
aumento da demanda por infraestrutura.
Um aspecto positivo está relacionado à oferta de emprego para a
região. Experiências mostram que, no período de obras e na ocupação do
empreendimento, haverá uma demanda priorizando os trabalhadores residentes
próximos à área. Estima-se que serão gerados 540 empregos diretos e 1.500
empregos indiretos.
Outro aspecto positivo diz respeito à arrecadação de impostos
municipais, estaduais e federais, conforme estimativa abaixo:

Quadro 14 – Impostos gerados pelo empreendimento.*

IMPOSTO

VALORES ESTIMADOS*

Municipal

R$ 1.200.000,00

Estadual

R$ 1.400.000,00

Federal

R$ 4.300.000,00

TOTAL

R$ 6.900.000,00

*Informações disponibilizadas pelo empreendedor.
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CAPÍTULO 6
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6

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS
MITIGADORAS

6.1 REFERENCIAL METODOLÓGICO
A avaliação dos impactos tem por objetivo identificar, prever, interpretar
e informar a respeito dos efeitos de uma ação ou atividade sobre a saúde e o bem
estar humanos, respeitando a integridade dos ecossistemas naturais e urbanos. Dentre
outros objetivos da análise e avaliação dos impactos, destacam-se:
 Verificar a correlação – positiva e negativa – existente entre as
diversas atividades e ações inerentes à implantação do empreendimento e o
ambiente (natural e antrópico);
 Avaliar sua viabilidade urbanística/ambiental;
 Subsidiar a indicação das medidas mitigadoras pertinentes; e
 Apresentar, de forma adequada, os resultados do Estudo de
Impacto Vizinhança/Relatório de Impacto de Vizinhança ao público e aos
responsáveis pela tomada de decisão.
O presente capítulo aborda os impactos urbanísticos/ambientais
potenciais associados ao projeto do empreendimento em análise, tendo sido
desenvolvido à luz das informações contidas no diagnóstico urbanístico/ambiental, nas
considerações

dos

dispositivos

legais

aplicáveis

e

na

caracterização

do

empreendimento.
Os procedimentos da análise dos impactos foram apoiados em
metodologia específica tendo em vista sistematizar a identificação e a avaliação –
qualitativa e quantitativa – dos impactos potenciais relacionados ao empreendimento.
Esses procedimentos desenvolveram-se em três etapas:
 Identificação e determinação dos componentes ou aspectos
urbanísticos/ambientais que podem ser impactados;
 Identificação dos fatores geradores de impactos, isto é, das
ações inerentes à implantação e operação do empreendimento que são
potencialmente modificadoras dos componentes urbanísticos/ambientais;
 Identificação, análise e avaliação dos impactos decorrentes do
empreendimento.
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O método de análise inclui a elaboração de uma Matriz de Cruzamento
de Ações Impactantes por Componentes Urbanísticos/Ambientais, a fim de facilitar a
identificação de todos os impactos de possível ocorrência em função da implantação e
da operação do empreendimento. Trata-se de uma adaptação dos procedimentos
inicialmente desenvolvido por Leopold e outros (1971) e posteriormente por Iverson &
Piazza e outros (2006) e Pompéia e outros (2008), aqui utilizados para a identificação
de impactos potencialmente decorrentes.
A lista a seguir apresenta as ações de implantação e ocupação com
potencial de afetar os componentes diagnosticados nas áreas de influência do
empreendimento. Pode-se assumir, grosso modo, que haverá duas fases: uma de
breve duração, para aprovação dos projetos executivos e implantação da infraestrutura
(2 a 3 anos), e outra de média duração (à partir de 4 anos), referente ao processo de
ocupação.
Segue-se uma descrição resumida de cada ação com base nas
informações apresentadas na caracterização do empreendimento.
i.

Ações de implantação da infraestrutura (sob responsabilidade direta do
empreendedor):
 Estruturação

inicial

(contratação

de

mão-de-obra

e

fornecedores);
 Implantação de instalações provisórias no canteiro de obras;
 Remoção da cobertura vegetal;
 Movimentação de terra;
 Implantação dos componentes de drenagem provisória e
permanente;
 Implantação das redes de água e esgotos;
 Pavimentação do sistema viário interno e externo (trecho
indicado neste EIV/RIV);
 Implantação das redes de energia elétrica e iluminação pública
(trecho indicado neste EIV/RIV);
 Implantação de fechamentos perimétricos;
 Execução da forração vegetal e do paisagismo.
ii.

Ações gradativas vinculadas à ocupação e operação das unidades
autônomas (sob responsabilidade de terceiros):
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 Consumo de água potável;
 Consumo de energia elétrica;
 Produção de efluentes líquidos;
 Operação da estação de tratamento de esgoto;
 Produção de resíduos sólidos domésticos;
 Circulação de veículos nas vias internas e externas ao
empreendimento;
 Emissão de poluentes atmosféricos;
 Adensamento populacional.
A metodologia de análise de impacto adotada neste EIV/RIV objetiva
possibilitar uma avaliação detalhada do impacto resultante em cada componente
previamente diagnosticado nas áreas de influência do empreendimento. Os
componentes em questão são os elementos principais dos meios físico, biótico e
antrópico, passíveis de serem afetados pelas ações impactantes, tais como: solo,
recursos hídricos, ar, vegetação, infraestrutura, economia regional e local, estrutura
urbana, qualidade de vida da população, etc.
Os

componentes

passíveis

de

serem

afetados

pelas

ações

anteriormente descritas foram caracterizados no Diagnóstico da Área de Influência
Indireta – AII (capítulo 4) e no Diagnóstico da Área de Influência Direta – AID e da Área
Diretamente Afetada pelo empreendimento – ADA (capítulo 5), dividindo-se em três
grupos:
Componentes do Meio Físico
 Solo e Relevo;
 Recursos Hídricos e Superficiais;
 Recursos Hídricos e Subterrâneos;
 Qualidade do Ar.
Componentes do Meio Biótico
 Vegetação.
Componentes do Meio antrópico e Socioeconômico
 Infraestrutura local e regional;
 Estrutura urbana;
 Qualidade de vida da população local.
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Os aspectos urbanísticos/ambientais considerados mais relevantes para
análise dos impactos deste empreendimento encontram-se relacionados a seguir:

Aspectos relacionados ao meio físico têm-se:
 Solo e Relevo: suscetível às alterações na topografia e cobertura
superficial dos solos decorrentes das intervenções necessárias para a
implantação do sistema viário e demarcação dos lotes.
 Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos: susceptíveis a
processos de assoreamento dos corpos d’água, em razão da supressão de
vegetação e dos serviços de terraplenagem; de alteração de sua qualidade,
decorrente do aporte de substâncias poluentes pela exposição do solo e das
obras de terraplanagem; e de redução da recarga do aqüífero, em razão da
impermeabilização da área do empreendimento.
 Qualidade do Ar: que, na fase de implantação, poderá receber
emissões de poeiras fugitivas e de gases de combustão devido à
movimentação de veículos e equipamentos.
 Níveis de Ruído: também na fase de implantação, devido à
utilização de máquinas e veículos que geram ruídos, dado que se trata de um
ambiente ainda com características rurais, de baixo nível de ruído ambiente.

No meio biótico, os principais aspectos ambientais identificados como
mais relevantes são:
 Cobertura Vegetal/Flora: conforme caracterização realizada,
imagem aérea e relatório fotográfico do local de implantação, o terreno urbano
encontra-se parcialmente descaracterizado de vegetação nativa, sendo
composto por: Áreas de pastagens para criação de bovinos e caprinos e
árvores de pequeno e médio porte, típicas de cerrado. O local possui árvores
de espécies vegetais variadas, não sendo constatado no interior da área a
presença de pés de pequis “Caryocar brasiliense camb;
 Fauna: a supressão da vegetação deverá impactar indiretamente
a fauna local, provocando modificações dos recursos necessários à vida
animal, ou seja, perda de habitat; também, a presença e movimentação de
pessoas e o aumento do tráfego de veículos, máquinas e equipamentos
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pesados na área causará aumento de ruído, promovendo perturbação,
afugentamento da fauna e eventuais acidentes com atropelamento de animais;

No meio antrópico/socioeconômico, os aspectos mais relevantes são:
 Uso do Solo: o empreendimento acarretará uma alteração do uso
do solo atual, de características rurais, para urbano, implicando na integração
desta área à malha urbana, a modificação do uso do solo no entorno, na
valorização imobiliária da região e na modificação dos valores do IPTU, entre
outros efeitos;
 População e Qualidade de Vida: Um empreendimento desta
magnitude traz à população uma série de expectativas. Essas expectativas são,
por exemplo, a possibilidade de geração de empregos pelo empreendimento,
seja na fase de implantação ou de operação, possibilidade de quebra da rotina
em termos de vizinhança, tráfego, aumento do IPTU e mesmo expectativa de
aquisição de lotes e de unidades residenciais;
 Sistema Viário Local e Regional: a implantação e ocupação do
empreendimento será responsável pela geração de fluxos de tráfego que irão
se somar aos fluxos já existentes, circulando pelo sistema viário regional,
devendo ser objeto de análise quanto à sua suficiência;
 Economia Regional: a implantação e operação desse tipo de
empreendimento podem acarretar um aumento na oferta de emprego e renda,
uma vez que significará um aumento da procura de bens, serviços e mão-deobra, relacionados à construção civil, com efeitos positivos por toda economia
em função do efeito multiplicador, e também das finanças públicas, porque
implicará em um aumento das receitas fiscais.

Quadro 15
Impactos potencialmente decorrentes

Aspectos Urbanísticos/Ambientais

Impactos potencialmente decorrentes


Solo e Relevo

Recursos Hídricos Superficiais

Aumento da vulnerabilidade a processos
de erosão e desestabilização de encostas;



Aumento da superfície impermeável;



Alteração das feições naturais do relevo.



Indução ao assoreamento;



Alterações na qualidade das águas.

198

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA ABRIL 2018


Recursos Hídricos Subterrâneos

Contaminação localizada do lençol
freático;



Redução do volume de recarga do
aquífero.

Qualidade do Ar



Ressuspensão de poeira;



Alterações na qualidade do ar.



Redução da cobertura vegetal herbáceo-

Vegetação

Economia local e regional

arbustiva;


Alteração dos níveis de risco de incêndios.



Geração de empregos temporários;



Geração de empregos permanentes;



Valorização imobiliária;



Dinamização das atividades econômicas
locais;



Aumento de arrecadação fiscal.



Geração de tráfego nas principais vias de
acesso;


Infraestrutura local e regional

Aumento da demanda local por transporte
público;



Capacidade de atendimento da rede
pública para o abastecimento de água
potável;

Estrutura urbana

Qualidade de vida da população local



Aumento na produção de esgoto.



Indução à ocupação urbana no entorno.



Aumento da massa salarial;



Aumento dos níveis de ruído;



Aumento das emissões atmosféricas;



Alterações na paisagem.

6.1.1 Fatores geradores de impactos
Os fatores geradores de impactos, como já citado, consistem nas ações
e obras necessárias para instalação e operação de um empreendimento, por isso,
considerados como variáveis dependentes dele, uma vez que se vinculam à sua
natureza e porte.
Segundo Pompéia (2008), para apoiar a identificação das repercussões
das ações sobre o ambiente, os fatores geradores foram discriminados conforme as
etapas do empreendimento em que ocorrem. Esse autor estabelece como etapas do
ciclo de vida de empreendimentos urbanísticos as seguintes:
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 Planejamento: etapa em que se desenvolvem as ações iniciais
de estudos preliminares de mercado; concepção do empreendimento e
divulgação de sua implantação;
 Implantação: etapa de realização das intervenções físicas na
área do empreendimento para fornecer as condições necessárias para sua
ocupação e funcionamento;
 Operação: etapa em que o empreendimento passa a “funcionar”,
mediante a comercialização dos lotes e construção das residências pelos
proprietários.

Os fatores geradores de impactos ambientais identificados, relacionados
ao projeto, encontram-se no quadro a seguir:
Quadro 16
Fatores geradores de Impacto por fase do empreendimento

Fase do empreendimento

Fatores geradores de impactos


Planejamento












Instalação / Execução das obras








Divulgação do empreendimento e reuniões
de esclarecimentos (audiência pública);
Levantamentos topográficos e
investigações geológicas e geotécnicas;
Levantamentos florísticos e faunísticos;
Definição dos arruamentos, quadras e
lotes;
Recrutamento de mão-de-obra e
implantação do canteiro de obras;
Supressão da vegetação e limpeza do
terreno;
Realização dos serviços de terraplenagem;
Implantação dos reservatórios artificiais;
Implantação do sistema viário principal;
Implantação dos dispositivos do sistema
de drenagem;
Implantação e conexão dos dispositivos
dos sistemas de abastecimento e
esgotamento público;
Implantação e conexão dos dispositivos do
sistema de energia elétrica;
Estruturação das quadras do parcelamento
do solo (definição dos lotes e construção
das unidades residenciais);
Implantação do sistema viário e da
drenagem internos;
Pavimentação do sistema viário e
sinalização;
Reafeiçoamento da paisagem;
Revegetação dos lotes e execução do
paisagismo do empreendimento.
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Operação






Comercialização das unidades
residenciais;
Ocupação das áreas residenciais;
Implantação dos equipamentos públicos e
comunitário;
Manutenção das áreas comuns.

A qualificação / quantificação dos impactos resultantes por componente
urbanístico e ambiental levou em consideração os seguintes atributos básicos:


Vetor: indica se o impacto resultante é negativo (sujeito à mitigação ou
compensação) e positivo (não sujeito a mitigação ou compensação), ou se
apresenta simultaneamente os vetores negativo e positivo;



Intensidade: avalia a intensidade com que os componentes serão
afetados pelas ações impactantes, com base em aspectos quantitativos
(vinculados à abrangência geográfica e quantitativa do impacto) e
qualitativos (impacto de maior ou menor expressividade dentro da área de
influência do empreendimento, dependendo do nível de integridade dos
componentes ambientais afetados). Poderá ser Baixa, Média ou Alta;



Abrangência geográfica: define a difusão espacial de cada impacto,
após aplicadas todas as medidas cabíveis. Pode ser um ponto dentro da
ADA ou toda ela (área total de implantação do empreendimento);
equivalente à ADA ou equivalente à AII.
Os atributos a seguir serviram para avaliar a temporalidade dos

impactos potencialmente decorrentes e dos impactos resultantes:


Fase de Indução: define se o impacto potencial ocorrerá na fase de
implantação da infraestrutura, ao longo do processo de ocupação do
empreendimento ou em ambas as fases;



Reversibilidade: define se os impactos potencialmente decorrentes são
reversíveis ou irreversíveis após a adoção das medidas previstas;



Tempo de Permanência: define o tempo de permanência dos impactos
resultantes, após a correta aplicação das medidas cabíveis. Este pode
ser: Breve (o impacto cessa imediatamente quando cessa a ação
impactante ou logo a adoção das medidas); de Curto Prazo (até 2 anos
após a infraestrutura implantada); de Médio Prazo (de 2 a 10 anos após a
infraestrutura implantada); e de Longo Prazo (10 anos ou mais, isto é, o
impacto pode ser considerado irreversível).
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6.1.2 Os impactos e as medidas mitigadoras
6.1.2.1 Impactos sobre o Solo e Relevo

Aumento da vulnerabilidade a processos de erosão e desestabilização de encostas
As principais ações que podem induzir este impacto ocorrerão na fase
de implantação de infraestrutura, tais como: remoção da cobertura vegetal,
movimentação de terra, abertura das caixas do sistema viário e implantação dos
sistemas de drenagem, distribuição de água e coleta de esgotos.
O terreno em estudo possui baixa suscetibilidade natural a processos
erosivos e de instabilidade, constituindo suportes favoráveis à urbanização. Contudo,
apesar da baixa erodibilidade natural, a remoção da camada superficial do solo,
eliminando a proteção natural do terreno, pode vir a induzir processos erosivos
localizados. A exposição dos solos deve ter sempre curta duração, restringindo-se ao
intervalo de movimentação de terra, ou seja, entre a limpeza do terreno e a forração
vegetal e demais atividades de plantio. Todas estas atividades devem ser objeto de
controle e monitoramento.
Os

trabalhos

de

terraplenagem

deverão

ser

preferencialmente

programados para os meses mais secos do ano. Serão implantadas canaletas
provisórias de drenagem, para condução das águas pluviais até caixas de retenção de
sedimentos, antes do lançamento no curso d’água receptor. Assim que terminada a
movimentação de terra e remodelada a topografia, os taludes de corte e as saias de
aterro deverão receber proteção superficial via forração vegetal (técnicas de gramaplaca ou hidro-semeadura).
Para prevenir, mitigar e monitorar este impacto, estão previstas medidas
na etapa de projeto executivo, como o balanceamento interno de corte e aterro e a
adequação ambiental dos dispositivos permanentes de drenagem; na fase de obras,
como as medidas de controle de processos de vegetação e do paisagismo.
Admitindo-se a correta aplicação das medidas previstas, qualificou-se
este impacto como reversível, de baixa intensidade, abrangência geográfica pontual na
Área de Influência Direta e breve tempo de permanência.

Aumento da superfície impermeável e alteração das feições naturais do relevo
Na fase de implantação de infraestrutura e a pavimentação do sistema
viário produzirá um aumento no grau de impermeabilização do solo.
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Conforme demonstrado na diretriz de drenagem de águas pluviais,
decorrente desta alteração bem como da intensificação futura da ocupação urbana na
sub-bacia aonde se inserem o empreendimento, não comprometerá a capacidade
hidráulica das travessias.
Com a sobreposição do projeto do empreendimento com a topografia do
terreno, definiu-se o encaminhamento básico das galerias de águas pluviais, conforme
apresentado no ANEXO V. Cuidados específicos devem ser adotados nos pontos de
lançamento, visando à mínima interferência em áreas de preservação permanente com
vegetação arbórea nativa, bem como a adoção de medidas específicas para evitar o
desenvolvimento de processos erosivos.
Foram realizados estudos de macrodrenagem para verificar as
capacidades hidráulicas da área de estudo, tendo em vista a situação futura de
ocupação na referida sub-bacia aonde se insere a ADA. Não foram identificados
problemas futuros, mesmo considerando-se a hipótese de ocupação urbana mais
intensa, desde que planejada.
Quanto aos cuidados ambientais relativos à microdrenagem, serão
adotadas no projeto executivo de drenagem medidas para evitar erosão das margens
nos pontos de lançamento das galerias de águas pluviais do empreendimento,
mediante a previsão de escadas de amortecimento hidráulico em locais de encosta.
Serão previstos também dispositivos para o controle de cargas difusas na fase de
ocupação do empreendimento, como caixas separadoras de óleos e graxas em pontos
de escoamento das vias.
Em função do índice de permeabilidade mínimo exigido pela legislação
de Uso e Ocupação do Solo e respeitado neste projeto, os impactos advindos da
drenagem serão mínimos.
Para evitar erosões localizadas, estes pontos de saída contarão com
dispositivos de proteção, tais como: muros de alas, escadas hidráulicas, bacias de
dissipação de energia e/ou colchões de rachão, que terão a função de reduzir a
velocidade e dissipar a energia das águas. Atenção especial deverá ser adotada com
relação à posição de lançamento da galeria de águas pluviais: em nenhuma hipótese
deverá ocorrer o lançamento da galeria de maneira perpendicular ao curso d’água,
devido ao risco de erosão e solapamento na margem oposta. Assim, os lançamentos
deverão ser posicionados de maneira oblíqua, no sentido do escoamento do curso
d’água, adotando, caso necessário, a proteção da margem oposta com gabião-caixa.
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Para este projeto o partido urbanístico adotado priorizou ao máximo a
manutenção da topografia original.
A remodelagem do solo foi prevista em pontos específico, e deverá ser
feita segundo uma série de procedimentos:
 Sempre que possível se retirará só a capa superficial do solo (orgânica) e
se acumulará em alguns pontos (onde não se interfira no trabalho), para
que, uma vez terminada a alteração dos níveis, se possível, seja
recolocada na sua posição inicial;
 Nos trabalhos de escavações e aterros, é ideal procurar que os volumes
de terra se compensem dentro da área que está sendo trabalhada. Para
os cálculos será levado em consideração que a terra adequadamente
compactada seja da ordem de 5% menos que o volume extraído pelas
escavações; isso quer dizer que o volume de escavação deverá ser
compensado na ordem de 5% a mais que o volume necessário aos
trabalhos de terraplenagem.
Para mitigar este impacto na fase das obras, aplicam-se as seguintes
medidas: adequação ambiental dos dispositivos permanentes de drenagem e o projeto
de revegetação e paisagismo.
Admitindo-se a correta aplicação das medidas previstas, qualificou-se
este impacto como irreversível, porém de média intensidade e abrangência geográfica
no nível da AID – Área de Influência Direta.
Quadro 17
Impactos resultantes X Ação mitigadora – Alteração do Solo e Cobertura Vegetal

Impactos Potenciais

Ações de mitigação e controle


Adequação

topográfica

da

área

com

execução das obras em curva de nível;


Uso interno dos volumes de corte e aterro,
sem geração de áreas de empréstimo e bota

Alterações no solo por modificações na
topografia e cobertura vegetal local

fora;


Separação dos horizontes do solo nas
operações de terraplanagem para uma
posterior

recolocação

mantendo

a

sequência original de horizontes;


Durante a movimentação de terras em
época de chuvas, implantação de filtros para
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retenção

de

sólidos

sedimentáveis

carreados pelas chuvas;


Execução de projeto de arborização e
paisagismo

simultaneamente

imediatamente

após

a

etapa

e
de

movimentação de terras;


Manutenção de área permeável de acordo
com a legislação de Uso e Ocupação do
Solo;



Implantação do sistema de drenagem e de
pavimentação

concomitantemente

ao

parcelamento;


Implantação da área verde de doação
próximo a APP do Rio Pari como forma de
uma maior preservação.

6.1.2.2 Impactos resultantes sobre os recursos hídricos superficiais

Indução ao assoreamento
As principais ações que podem induzir este impacto são as mesmas
relacionadas ao impacto de erosão, e ocorrerão principalmente na fase de implantação
de infraestrutura (remoção da cobertura vegetal, movimentação de terra, obras viárias,
etc.).
O assoreamento via carreamento de solo induzido por atividades
humanas é difícil de ser evitado quando há superfícies de solo de alteração expostas à
ação das chuvas. No entanto, ele pode ser minimizado por medidas de controle de
erosão e a instalação de caixas de retenção de sedimentos, e, dependendo da
gravidade do impacto, corrigido por meio de dragagem dos leitos fluviais.
Aplicam-se a este impacto as seguintes medidas na fase de
implantação: adequação ambiental dos dispositivos permanentes de drenagem,
controle dos processos de erosão e assoreamento, programa de controle e
monitoramento ambiental das obras, supervisão dos processos de revegetação e da
execução do paisagismo.
Admitindo-se a correta aplicação das medidas previstas, qualificou-se
este impacto como irreversível, porém de baixa intensidade, e de abrangência
geográfica no nível da Área de Influência Direta – AID.
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Alterações na qualidade das águas
As ações que podem induzir este impacto incluem aquelas relacionadas
ao impacto anterior, incluindo os riscos relacionados às instalações sanitárias no
canteiro de obras.
Com a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto para atender o
empreendimento, a possibilidade de contaminação dos corpos d’agua próximos é
praticamente inexistente. Os projetos da rede de esgotamento sanitário e da estação
de tratamento de esgoto - ETE obedecem às determinações do DAE-Várzea Grande
(DPE, apresentada no capítulo 2 – Documentos, item 2.4).
Para prevenir, mitigar e monitorar este impacto, estão previstas medidas
na etapa de projeto executivo, como a adequação ambiental dos dispositivos
permanentes de drenagem; na fase de obras, como as medidas de controle de
processos de erosão e assoreamento, o Programa de Controle e Monitoramento
Ambiental, a supervisão dos processos de revegetação e do paisagismo. A ETE
(Estação de Tratamento de Esgoto) deverá operar em condições ideais.
Admitindo-se a correta aplicação das medidas previstas, qualificou-se
este impacto como reversível, de baixa intensidade, abrangência geográfica na AID e
médio prazo de permanência (efeito residual das obras e implantação de medidas de
controle de cargas difusas).
6.1.2.3 Impactos resultantes sobre os recursos hídricos subterrâneos

Contaminação localizada do lençol freático
O risco de ocorrência deste impacto, na fase de implantação da
infraestrutura, está associado a vazamentos em fossas sépticas no canteiro de obras
ou em banheiros químicos, sendo maior no primeiro caso. Nas fases de implantação e
operação das unidades autônomas, poderá ocorrer o rompimento da rede de coleta ou
o mau funcionamento da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto).
A probabilidade de ocorrência deste impacto aumentará com o tempo,
em decorrência do desgaste das tubulações. No entanto, os efeitos serão sempre de
abrangência geográfica pontual, e passível de rápida remediação pelas medidas
preconizadas nas fases de implantação e ocupação. Importante frisar que a operação
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do sistema de esgotamento sanitário passará à responsabilidade do DAE-Várzea
Grande após a entrega das obras.
Admitindo-se a correta aplicação das medidas previstas, qualificou-se
este impacto como reversível, de baixa intensidade e breve permanência, e
abrangência geográfica pontual na AID.

Redução do volume de recarga do aquífero
As ações que podem gerar este impacto na fase de implantação:
pavimentação do sistema viário.
As medidas mitigadoras previstas na fase de implantação: adequação
ambiental dos dispositivos permanentes de drenagem, obediência à legislação
contemplando o empreendimento com no mínimo 25% de área permeável para os
lotes residenciais e áreas comuns (conforme aprovação dos projetos arquitetônicos),
projeto de revegetação e de paisagismo, supervisão dos processos de revegetação e
da execução do paisagismo. Para a fase de ocupação as medidas são: regulamentos
internos de uso e ocupação, programa de monitoramento e controle ambiental.
Qualificou-se este impacto, após a correta mitigação, como irreversível e
de média intensidade, e de abrangência geográfica regional.

6.1.2.4 Impactos resultantes sobre a qualidade do ar

Ressuspensão de poeira
Este impacto poderá ser induzido indiretamente pelas principais ações
de implantação da infraestrutura, devido à movimentação de terra e de veículos a
serviços das obras.
Para mitigar este impacto, são indicadas medidas constantes nos
programas de Controle Ambiental no Canteiro de Obras e Controle e Monitoramento
Ambiental das Obras (basicamente a umidificação periódica das superfícies de
trabalho), na fase de implantação.
Admitindo-se a correta aplicação destas medidas, qualificou-se este
impacto como reversível, de baixa intensidade e breve permanência, e abrangência
geográfica máxima no nível da AID (Área de Influência Direta), nos dias mais secos.
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Aumento das emissões atmosféricas
Este impacto poderá ser induzido pelas mesmas atividades de
implantação da infraestrutura citadas anteriormente para o impacto de ressuspensão
de poeira, mas principalmente pela emissão de poluentes atmosféricos de fontes
veiculares na fase de ocupação e/ou operação das unidades.
As condições de dispersão de poluentes em Várzea Grande são
bastante boas, conforme indicam os diagnósticos do clima e da qualidade do ar na
área de Influência do empreendimento.
Algumas medidas podem ajudar a controlar os níveis de emissão em
veículos automotores durante as obras, como os programas de Controle Ambiental no
Canteiro de Obras.
Admitindo-se a correta aplicação destas medidas, qualificou-se este
impacto como irreversível, porém de baixa intensidade e abrangência geográfica
difusa, devido à ação dispersora dos ventos.
Alteração sobre a qualidade do ar
Os impactos resultantes sobre este componente poderão ser induzidos
nas fases de implantação e ocupação. Ambos são negativos, porém, de baixa
intensidade. A ressuspensão de poeira é reversível e terá abrangência geográfica
máxima no nível da AID, mas o aumento das emissões atmosféricas será irreversível,
porém com abrangência geográfica difusa.
Quadro 18
Impactos resultantes X Ação mitigadora – Qualidade do ar

Impacto ambiental potencial

Ações de mitigação e controle


As serras policorte (de bancadas) serão
abrigadas em áreas com anteparos, tipo

Possíveis alterações nos índices de ruídos

paredes divisórias, em pelo menos três
lados do compartimento.


Durante a movimentação de terras em
época de estio, umedecimento periódico
do

Possíveis alterações na qualidade do ar por
poeira e gases de combustão pelo aumento do
tráfego local

solo

para

evitar

poeiras

em

suspensão;


Manutenção
equipamentos

preventiva
rodantes

de
com

procedimentos de controle operacional
de abastecimento e manutenção local da
frota.
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Controle

ambiental

contratual

dos

serviços de terceiros demandados pelo
empreendimento;

Possíveis alterações de qualidade ambiental por

Regulamento interno na implantação
com

poluição pontual ou difusa de solo e águas nas

horários,

normas

de

trânsito,

ligação de esgotos no início das obras,

fases de implantação e operação

normas

e

ambientais,

procedimentos
deposição

de

internos
entulhos,

controle de erosão e assoreamento;


Regulamento interno de uso do solo
pelos usuários.



A execução das obras e a consequente
circulação de veículos de grande porte
deverão

ficar

Alterações no fluxo de veículos durante o

determinados

período de obra

competentes;


restrita
pelos

aos

horários
órgãos

Sinalização de trânsito na área do
empreendimento aprovada pelos órgãos
competentes.

6.1.2.5 Impactos resultantes sobre a vegetação

Redução da cobertura vegetal herbáceo-arbustiva
Este impacto resultará da remoção da cobertura vegetal na AID, nas
fases de implantação e ocupação.
As medidas mitigadoras previstas na fase de implantação: programa de
controle e monitoramento ambiental das obras, supervisão dos processos de
revegetação e da execução do paisagismo na área de estudo.
Na fase de implantação, todas as medidas relacionadas aos plantios e
ao paisagismo nas áreas comuns/verdes resultarão em benefícios, compensando as
supressões previstas.
Admitindo-se a correta aplicação das medidas indicadas, qualificou-se
este impacto como irreversível e de alta intensidade, de abrangência geográfica na
AID. Ressalva-se, porém, a pouca significância dos tipos de cobertura vegetal que
serão suprimidos em comparação às áreas que serão revegetadas e a intensidade da
vegetação proposta.
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Alteração dos níveis de risco de incêndios
Este impacto apresenta simultaneamente um vetor positivo e um vetor
negativo. Ambos poderão ser induzidos nas fases de implantação e operação. Isto
porque, atualmente, o tempo de resposta de combate ao fogo é relativamente longo,
devido à ausência de pessoas circulando. Com o tempo, haverá maior circulação de
gente na Área de influência, o que pode implicar, ao mesmo tempo, num risco maior de
incêndios e na redução do tempo de combate às ocorrências.
Para prevenir e mitigar este impacto, estão previstas medidas na fase
de implantação, como os programas de Controle Ambiental no Canteiro de Obras e
Controle e Monitoramento Ambiental das Obras, além da supervisão dos trabalhos de
revegetação e paisagismo; e na fase de ocupação, como os programas de
monitoramento ambiental, e os programas de educação ambiental implementados
pelas associações de moradores/condomínios e empresários.
Para o empreendimento todos os projetos de prevenção e combate a
incêndio e pânico serão aprovados pelos órgãos competentes, especialmente o Corpo
de Bombeiros.
Admitindo-se a correta aplicação destas medidas, qualificou-se o vetor
negativo como reversível, de baixa intensidade e abrangência geográfica na AID. O
vetor positivo (redução do tempo de combate ao fogo) foi qualificado como irreversível,
de alta intensidade e abrangência geográfica no nível da AID.

6.1.2.6 Impactos resultantes sobre a economia local e regional

Geração de empregos temporários no período das obras (Diretos e Indiretos)
Este impacto resultará da contratação de mão-de-obra para execução
das obras necessárias à implantação do empreendimento, bem como de fornecedores
de materiais de construção, equipamentos de obra e serviços de apoio aos projetos e
procedimentos executivos.
Com base em situações verificadas em outros empreendimentos
urbanos de porte equivalente, estima-se a geração de 540 empregos diretos e de
1.500 empregos indiretos para a implantação do empreendimento.
A geração de empregos e o crescimento da massa salarial resultante
sempre incidem de forma positiva sobre o mercado de trabalho, de modo que este
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impacto do empreendimento pode ser considerado muito importante, sobretudo tendo
em vista o quadro de desemprego existente na região.
Algumas medidas podem potencializar os efeitos positivos deste impacto
durante a fase de obras, como a oferta aos empregados de planos de saúde e
segurança do trabalho e programas de educação ambiental.
Qualificou-se este impacto como de alta intensidade e abrangência
espacial no nível da AII – Área de Influência Indireta, embora o mesmo seja reversível
e com tempo de permanência de médio prazo. De qualquer modo, haverá um aumento
da massa salarial no nível da AII, o que é positivo para a economia do município como
um todo.
Geração de empregos permanentes
Este impacto será gerado somente na fase de ocupação do
empreendimento, em decorrência do aumento do número de moradores e terciários em
funcionamento.
Quanto aos aspectos diagnosticados, valem os mesmo comentários
feitos anteriormente para os empregos temporários, ressaltando-se, neste caso, o
efeito mais positivo resultante do caráter permanente dos empregos a serem gerados.
Qualificou-se este impacto como irreversível (haverá um aumento
substancial do número de postos de trabalho, apesar de possíveis demissões ao longo
do tempo) e de alta intensidade, e abrangência espacial no nível da AII.
Valorização imobiliária
As ações como a execução de obras de infraestrutura, a construção de
unidades autônomas (considerando o padrão do empreendimento) e o aumento do
número de moradores e terciários induzirão a valorização imobiliária das propriedades
situadas no entorno imediato e próximo da AID, cuja consolidação deverá se processar
em médio prazo.
Importante frisar que a região do Chapéu-do-Sol, onde se insere o
empreendimento, está passando por uma transformação importante no que diz
respeito a sua ocupação. Importantes instituições estão em fase de implantação nessa
região, a saber: Campus da UFMT, Unidade do Instituto Federal de Mato Grosso,
Forum da Comarca de VG, Parque Tecnológico e outros. Colaborando para a
valorização da área e seu entorno.
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Esse processo constitui impacto positivo para os proprietários de
terrenos e glebas na área próxima ao empreendimento. Todavia, isso pode gerar
também um efeito negativo, na medida em que tal valorização pode vir a dificultar a
permanência ou o acesso à moradia nesses bairros por parte de pessoas de menor
poder aquisitivo, em face da consequente elevação do preço dos imóveis e aluguéis.
Este vetor negativo poderá, entretanto, ser compensado por outros
impactos sociais positivos decorrentes da ocupação do empreendimento, como a
geração de empregos e renda, a dinamização das atividades econômicas locais, e o
aumento da arrecadação fiscal.
Qualificaram-se ambos os vetores negativo e positivo deste impacto
como de abrangência espacial no nível da AID. No entanto, o vetor positivo será
irreversível e de alta intensidade, enquanto o vetor negativo será reversível e de baixa
intensidade.
Dinamização das atividades econômicas locais
Este impacto será gerado pelas mesmas ações relacionadas ao impacto
de geração de empregos temporários, nas fases de implantação e ocupação.
As obras de implantação da infraestrutura gerarão diferentes demandas
por trabalho e serviços, aquecendo a economia na área de influência do
empreendimento, sobretudo dos setores ligados à construção. Já a ocupação gradativa
das unidades residenciais exercerá progressiva atração de estabelecimentos
comerciais e de serviços, de diferentes portes e ramos.
Considerando-se tais fatores, além dos benefícios decorrentes da
geração de empregos, da massa salarial correspondente, do aumento da receita
tributária arrecadada e da boa acessibilidade proporcionada pelo sistema viário
existente e projetado, o cenário é bastante promissor para a dinamização das
economias urbanas da AII.
Qualificou-se este impacto como irreversível e de alta intensidade, e de
abrangência espacial no nível da AII.
Aumento da arrecadação fiscal
A arrecadação fiscal do município aumentará de forma direta, por meio
da arrecadação de IPTU e ISS, e de forma indireta, por meio do repasse do ICMS
recolhido pelos estabelecimentos de comércio e serviços. No nível regional, aumentará
a arrecadação destes dois últimos impostos. Hoje o município arrecada o IPTU de uma
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única área vazia, após a entrega do empreendimento o município passa arrecadar o
equivalente ao IPTU a 442 unidades residenciais.
Qualificou-se este impacto como irreversível e de alta intensidade, e de
abrangência espacial no nível regional.

6.1.2.7 Impactos resultantes sobre a infraestrutura local e regional

Geração de tráfego na área do empreendimento e nas principais vias de acesso
Este impacto será ocasionado pelas atividades de implantação da
infraestrutura em geral, que implicarão no aumento da circulação de veículos pesado a
serviço das obras nas vias externas de acesso à AID. A fase de ocupação também
gerará este efeito, nas vias externas e internas ao empreendimento. Entretanto, o
impacto mais intenso decorrerá da ocupação das unidades residenciais, que resultará
no aumento do tráfego geral de veículos e fora da AID.
Como demonstrado no Capítulo 5 (item 5.3), as vias de entorno e que
compõe o acesso ao empreendimento são: Rodovia Mário Andreazza, Av. Tiradentes,
Estrada da Guarita, Av. Chapéu do Sol e Av. Universitária.
Com a implantação do empreendimento não se detectou necessidade
de intervenções viárias no entorno em função do acréscimo de demanda veicular, a
não ser revitalização da sinalização viária, com especial atenção a Av. Universitária
(em frente ao empreendimento).
No entanto, verificou-se a necessidade de implantação de abrigos para
usuários do transporte coletivo, em algumas vias do entorno.
Admitindo-se a aplicação das medidas citadas, qualificou-se este
impacto como irreversível, de média intensidade e abrangência geográfica no nível da
AII (com maior intensidade na AID).
Aumento da demanda local por transporte público
Este impacto será gerado pela contratação de empregados para as
obras e pela ocupação gradativa das unidades residenciais. A maior pressão de
demanda ocorrerá na fase de ocupação, por parte da população empregada no
empreendimento, mas parte da população residente também precisará utilizar os
serviços de transporte público.
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O Capítulo 5, item 5.3 discorre a respeito da infraestrutura viária de
acesso ao empreendimento.
Atualmente o acesso por transporte coletivo a área do entorno ao
empreendimento ocorre por Linhas do sistema de Várzea Grande e Linha
intermunicipal, com frequência média 12 ônibus/hora no trecho em estudo, originadas
das outras Regiões da cidade e de Cuiabá cujo destino é a Região Norte e vice-versa.
Com a efetiva implantação do empreendimento a previsão de demanda
pelo serviço de transporte coletivo na ordem de 250 passageiros no pico da manhã,
possivelmente haverá necessidade de ampliar a oferta com aumento da frota que
serve a região de localização do residencial e seu entorno imediato.
Vale salientar que o tempo para ocupação total do empreendimento
deverá acontecer em média num prazo de até 02 anos.
Qualificou-se este impacto como irreversível, de média intensidade e
abrangência geográfica no nível da AII – área de Influência Indireta, com maior
intensidade na AID – Área de Influência Direta.

Capacidade de atendimento da rede pública para o abastecimento de água potável
Este impacto será gerado pelo aumento gradativo do consumo de água
potável na fase de ocupação das unidades residenciais, estando prevista uma
demanda máxima.
De acordo com a Declaração de Possibilidade de Abastecimento de
Água emitidas pelo DAE-Várzea Grande, não dispõe de abastecimento de água tratada
neste local. E está condicionada a reforma de Estação de Tratamento de Água da
Avenida Julio Campos (ETA II), compreendendo: troca dos elementos Filtrantes, troca
de válvulas, reforma do floculador, reforma do filtro 01, reforma do decantador,
instalação de um macromedidor, recuperação do telhado e pintura padrão DAE-VG.
Seguindo o projeto a ser apresentado pelo DAE-VG até 10/04/2018,
sendo que o inicio das obras deverá ser em 10/06/2018 com conclusão até 30/08/2018,
sendo que, esta obra terá que ser executado em turno de trabalho de 24:00 horas,
para não sofrer prejuízo no funcionamento da ETA. (Ver Capítulo 2 – Documentos,
item 2.3). Cabe observar que as adequações citadas poderão sofrer alterações,
mediante aprovação do DAE-VG.
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As obras externas necessárias ao atendimento do empreendimento (ver
ANEXO IV) serão custeadas e executadas pelo empreendedor, e as mesmas serão
incorporadas ao patrimônio do DAE/VG que ficará responsável por sua operação.
Admitindo-se a aplicação destas medidas, qualificou-se este impacto
como irreversível, de média intensidade e abrangência geográfica na AII.
Aumento da produção de esgotos
Este impacto decorrerá da geração de esgotos domésticos nos
condomínios na fase de ocupação das unidades residenciais, conforme a projeção
apresentado no ANEXO III.
De acordo com a Declaração de Possibilidade de Esgotamento Sanitário
emitidas pelo DAE/VG a região não possui rede coletora e estação de tratamento de
esgoto. E esta obra está condicionada a construção e a um tratamento de esgoto que
atenda todo o empreendimento mais a carga de esgoto produzida pela futura sede do
Fórum da Comarca de Várzea Grande. (Ver Capítulo 2 – Documentos, item 2.4).
As obras externas necessárias ao atendimento do empreendimento
serão custeadas e executadas pelo empreendedor, e as mesmas serão incorporadas
ao patrimônio do município, que através do DAE/VG ficará responsável por sua
operação.
Para prevenir e mitigar este impacto serão adotadas as medidas de
adequação ambiental dos sistemas de tratamento e lançamento de efluentes (fases de
implantação e ocupação).
Admitindo-se a aplicação destas medidas, qualificou-se este impacto
como irreversível, de baixa intensidade e abrangência geográfica no nível regional,
mas com maior intensidade na AID.

6.1.2.8 Impactos resultantes sobre a estrutura urbana
Indução à ocupação urbana no entorno
Este impacto será gerado na fase de implantação, como efeito indireto
da valorização imobiliária e da atratividade provocada pela expectativa da implantação
do novo empreendimento; e na fase de ocupação, como efeito indireto da ocupação
gradativa das unidades residenciais e do aumento da oferta de empregos nas unidades
habitacionais e nos estabelecimentos secundários e terciários.
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Conforme

já

demonstrado

na

caracterização

do

Impacto,

o

empreendimento proposto insere-se dentro das tendências de estruturação urbana
previstas para a Região Norte do município de Várzea Grande, de acordo com as
diretrizes do Plano Diretor e as definições da legislação municipal de uso, ocupação e
urbanização do solo (Lei 3.727/2012 e Lei Complementar 3.979/2013). Observa-se que
a ADA insere-se quase que predominantemente na ZUM (Zona de Uso Misto).
Pelos motivos expostos, o impacto na estrutura urbana pode ser
considerado essencialmente positivo, uma vez que realiza em boa parte as diretrizes
de

desenvolvimento

urbano

previsto

para

a

região,

contribuindo

para

o

desenvolvimento da região e da cidade, especialmente no sentido de ocupação dos
vazios urbanos e a consequente otimização da infraestrutura.
Importante frisar que a região do Chapéu-do-Sol, onde se insere o
empreendimento, está passando por uma transformação importante no que diz
respeito a sua ocupação. Importantes instituições estão em fase de implantação nessa
região, a saber: Campus da UFMT, Unidade do Instituto Federal de Mato Grosso,
Forum da Comarca de VG, Parque Tecnológico e outros. Colaborando para a
valorização da área e seu entorno.
Qualificou-se este impacto como irreversível, de alta intensidade e
abrangência espacial no nível da AID.

Indução ao aumento da demanda por equipamentos comunitários
Este impacto será gerado gradativamente a partir da entrega/ocupação
do empreendimento.
O capítulo 4 mostra o diagnóstico da área de influência indireta do
empreendimento, descrevendo os equipamentos comunitários existentes nos setores
de educação, saúde, bem estar social e lazer.
No capítulo 5 (item 5.6.2 Localização das áreas públicas a serem
doadas de acordo com a legislação) é possível observar na figura 63 as áreas de
doação à comunidade, tanto comunitárias quanto áreas verdes.
Considerando que o terreno possui 146.882,88 m² (100%), será
destinado:
 Percentual destinado à Área Verde: 14.708,62m² (10,01% da área
total do empreendimento);
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 Percentual destinado à Área Comunitária: 7.340,25m² (5% da área
total do empreendimento).

Em função das características do empreendimento em análise, haverá
um aumento gradativo na demanda para utilização desses equipamentos. Nesse
sentido, o empreendedor se compromete em investir 1 % (um por cento) do custo
estimado do empreendimento, que será em torno de 63.000.000,00 (sessenta e três
milhões), a serem aplicados como medida de compensação.
Sendo assim, serão investidos 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais),
e foi definido como medida de compensação o investimento na construção de uma
creche no local para atender educação infantil.
A definição pela construção da Creche prende-se ao fato da pouca
oferta desse equipamento na região de entorno, como mostrado no capítulo 4 –
Diagnóstico da Área de Influência do Empreendimento. Outro aspecto importante para
essa definição diz respeito à característica do empreendimento em análise –
Condomínio residencial com Unidades Construídas. Portanto, esse equipamento
absorverá a nova demanda proporcionada por esse empreendimento, bem como
atenderá parte da população da região de entorno.
As fotos a seguir mostram a localização da área destinada ao
equipamento comunitário para a construção da creche. O mapa com a localização
exata dessa área é mostrado no capítulo 5, página 188, figura 63.

Fotografias 74 e 75 – Área onde será Implantada a Creche (Medida mitigadora/ compensatória).
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Admitindo-se a aplicação destas medidas, qualificou-se este impacto
como irreversível, de baixa intensidade e abrangência geográfica no nível regional,
mas com maior intensidade na AII (Área de Influência Indireta).

6.1.3 Medidas mitigadoras a serem incorporadas ao planejamento das obras e/ou aos
procedimentos construtivos

6.1.3.1 Programa de Controle Ambiental no Canteiro de Obras
Serão implementadas medidas de controle ambiental no canteiro de
obras, relacionadas principalmente à instalação e utilização de sistemas de coleta e
tratamento de efluentes (fossas sépticas ou sanitários químicos), à coleta e destinação
dos resíduos sólidos, e à estocagem de combustíveis e materiais inflamáveis.
Para atendimento às necessidades de saneamento do canteiro de
obras, poderá ser implantada fossa séptica, em conformidade com a Norma NBR Nº
7.229/93, ou poderão ser utilizados sanitários químicos, prevendo-se a posterior
disposição dos efluentes coletados em ETE.
Os resíduos sólidos de origem doméstica serão coletados pelas
empreiteiras e depositados em local apropriado para coleta pelo serviço municipal. Os
resíduos provenientes de demolições e desforma de elementos concretados (entulho)
serão coletados em recipientes do tipo “cata-entulho” contratados com empresas locais
devidamente licenciadas, para posterior disposição no aterro sanitário municipal ou
ECOPONTOS, ou em local determinado pelas secretarias municipais responsáveis.
Na escolha do local de estocagem de combustíveis, serão observadas
as normas de segurança estipuladas na Norma NBR Nº 7.500/03 (condições de
transporte, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos perigosos) e no
Decreto Nº 3.665/00 (regulamenta a fiscalização das condições de certificação
comercial, armazenagem, transporte e uso de produtos controlados). Serão
implantados diques perimétricos de contenção em torno de tanques e evitadas áreas
de estocagem adjacentes a cursos d’água.

6.1.3.2 Programa de Controle e Monitoramento das Obras
Todas as atividades relacionadas à implantação da infraestrutura do
empreendimento, assim como a correta execução das medidas de adequação
ambiental pré-especificadas, serão permanentemente monitoradas e fiscalizadas por
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especialistas, objetivando o gerenciamento e o controle da qualidade ambiental do
empreendimento.
Os resultados e observações dessa fiscalização ambiental serão
documentados por meio de relatórios trimestrais, que deverão comprovar a correta e
total implantação de todas as medidas preconizadas no presente estudo.
Entendem-se como funções do controle e monitoramento das obras as
seguintes atividades principais:


Coordenação do correto atendimento a todas as medidas e exigências
definidas durante o processo de licenciamento, com participação de
profissionais especializados nas diversas áreas que compõem o Estudo
de Impacto de Vizinhança;



Monitoramento, do ponto de vista ambiental, da execução das obras por
parte da(s) empreiteira(s) envolvida(s), verificando a compatibilidade dos
procedimentos construtivos com as medidas previstas no presente EIV;



Coordenação e supervisão da execução dos processos de forração
vegetal;



Assessoria técnica para as empreiteiras envolvidas na execução das
obras, a fim de auxiliar na adequação de procedimentos construtivos e da
programação de obra às condições locais não previstas que se
apresentarem durante o processo de execução.
De um modo geral, o monitoramento ambiental das obras deverá ter

uma atuação constante de supervisão das empreiteiras, orientada para garantir que as
ações de implantação sejam desenvolvidas dentro de um padrão de controle voltado à
minimização dos impactos, de acordo com as medidas estabelecidas neste EIV/RIV.
De forma ilustrativa, e não limitativa, são listadas a seguir as principais
tarefas de monitoramento ambiental das obras a serem desenvolvidas durante todo o
período de execução:


Monitoramento periódico de níveis de ruído e ativação de ações de
controle do ruído durante a construção, atendendo às exigências da
Resolução CONAMA Nº. 01 / 90, inclusive fiscalização do nível de ruído
de veículos a serviço das obras, conforme exigência da Resolução
CONAMA Nº. 08 / 93;
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Verificação do controle da poeira em suspensão durante as atividades de
terraplenagem, escavação e estocagem de material, e nas vias de acesso
internas e externas à área do empreendimento;



Verificação da adequação dos cronogramas de obra, de forma a:
minimizar o prazo entre o término das atividades de terraplenagem e o
início da implantação de forração vegetal protetora; reduzir as áreas de
solo exposto durante as épocas de chuva;



Supervisão das medidas de terraplenagem, a fim de verificar a correta
execução das medidas de controle de processos de erosão e
assoreamento previstas;



Controle permanente das atividades de desmatamento, de forma a evitar
impactos desnecessários sobre a vegetação;



Fiscalização da utilização de trechos de vias locais necessários à logística
da obra, e da implantação das medidas de sinalização exigíveis;



Monitoramento das condições de segurança para a estocagem de
combustíveis e outros produtos inflamáveis nos canteiros de obra;



Monitoramento das instalações sanitárias e da coleta de resíduos sólidos
no canteiro de obras;



Verificação de problemas de contaminação de solos e supervisão das
ações corretivas exigíveis;



Monitoramento dos serviços de implantação do paisagismo;



Verificação de procedimentos de desativação do canteiro de obras,
considerando também a hipótese de paralisação temporária das obras.

6.1.3.3 Plano de Saúde e Segurança do Trabalho
A legislação aplicável em termos de segurança e saúde do trabalho
deverá ser rigorosamente observada por todas as empreiteiras envolvidas na
implantação do empreendimento.
As normas de saúde ocupacional respeitarão todas as exigências
constantes na Lei Federal Nº 6.514 / 77 regulamentada pela Portaria MTb Nº. 3214 / 78
e Portaria MTb/SSST Nº. 24 / 94 do Ministério do Trabalho, e respectivas Normas
Regulamentadoras.
Será também exigido das empreiteiras envolvidas, quando aplicável ao
porte destas, a constituição de um órgão especializado em Engenharia de Segurança
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do Trabalho e de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, de acordo com o
estabelecimento nas Normas Regulamentadoras Nos. 4 e 5 da Portaria MTb Nº.3214 /
78 do Ministério do Trabalho.
O Plano de Segurança do Trabalho a ser subscrito pela(s) empreiteira(s)
deverá vigorar durante todo o prazo de duração das obras, e incluirá pelo menos os
seguintes aspectos:


Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;



Operação de máquinas, equipamentos e veículos;



Utilização de ferramentas;



Execução de escavações;



Trabalhos em concreto armado, incluindo escoramentos, armações de
aço, concretagens e desformas;



Transporte de pessoas;



Instalações elétricas;



Condições sanitárias e vestiários;



Armazenagem de combustíveis e inflamáveis;



Proteção contra incêndio;



Equipamentos de proteção individual;



Riscos ambientais, incluindo ruído, vibração, temperaturas anormais,
agentes químicos, agentes biológicos e agentes mecânicos;



Monitoramento de saúde;



Sinalização de segurança;



Ergonomia.
Quadro 19
Impactos resultantes X Ação mitigadora – Canteiro de Obras

Impacto ambiental potencial

Ações de mitigação e controle


Poeira

Umectação

do

solo

sempre

que

necesário;


Revegetação do solo com semeadura
e/ou hidrossemeadura.

Transporte, por caminhão, de materiais secos e
de terra



Uso de lona nos caminhões;



Lavagem de pneus.
(Somente

quando

o

transporte

de

material for fora do perímetro da obra).
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Emissão de poluentes



Manutenção dos veículos.



Comunicação dos horários e dias de
poluição sonora;

Poluição sonora (ruído/barulho)



Escolha de equipamentos com baixo
índice de ruído.



Descarte/encaminhamento

adequado,

Gestão dos resíduos sólidos decorrentes da

conforme legislação vigente (Ver Plano

obra

de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil).

Erosão e assoreamento de corpos d’água e das



áreas do entorno da obra

Proteção, onde necessário, com manta
geotêxtil.

Segurança

Acessibilidade



Uso de EPI e EPC.



Sinalização prévia de interferência;



Restrição

quando

necessária,

oferecendo alternativas de acesso.
Sinalização da obra quanto a:


Delimitação das frentes de obra;



Placas

educativas

com

orientações

ambientais e/ou segurança, como, por
exemplo, velocidade reduzida devido às
obras;
Sinalização



Delimitação de áreas de restrição;



Indicação de eixos de circulação de
veículos e equipamentos e sinalização
de tráfego;



Sinalização

de

identificação

de

instalações;


Sinalização de advertência de riscos
(explosivos, produtos inflamáveis).

6.1.4 Matriz de Identificação de Impactos
Uma

vez

definidos

os

fatores

geradores

e

os

aspectos

urbanístico/ambientais, procedeu-se à construção de uma Matriz de Identificação de
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Impactos, com o objetivo de visualizar a correlação existente entre os fatores e os
aspectos urbanísticos/ambientais, indicativa de ocorrência de impacto.
Procedeu-se à avaliação de cada um dos impactos segundo critérios
pré-estabelecidos, de modo que a análise das possíveis repercussões decorrentes do
empreendimento forneça elementos de ponderação dos impactos para subsidiar a
indicação de medidas mitigadoras. Para a definição dos critérios adotados para a
avaliação dos impactos foi levado em consideração “A qualificação / quantificação dos
impactos resultantes por componente urbanístico e ambiental”, mostrados na pág.217
deste estudo.
Para a elaboração da Matriz de Identificação de Impactos foram
adotados os seguintes critérios para avaliação conclusiva dos impactos:
OC: Ocorrência
Impacto Efetivo: Ef Impacto Provável: Pr
Análise que descreve a característica do impacto decorrente ao fato de sua
ocorrência, se efetivo poderá ser observado ou medido, se provável poderá vir
ocorrer, mas sem uma clara evidência, sendo provável que esteja ocorrendo.

FO: Fonte
Impacto Pontual: Po Impacto Difuso: Di
O impacto pontual é aquele cuja fonte de origem pode ser observado ou
identificado, já o difuso é aquele cuja fonte ou local de origem não pode ser
observado ou identificado.
VA: Valor
Impacto Positivo: + Impacto Negativo: O impacto é positivo quando a ação resulta em melhoria da qualidade de um ou
mais fatores ou parâmetros ambientais, o impacto negativo é quando a ação
resulta em um dano à qualidade de um ou mais fatores ou parâmetros
ambientais.
EX: Extensão
Impacto Local: Lo Impacto Regional: Rg
O impacto local é quando a ação afeta apenas o próprio sítio e suas imediações,
o impacto regional é quando se faz sentir além das imediações do sítio onde se
dá a ação.
OR: Origem
Impacto Direto: D Impacto Indireto: In
Impacto direto é resultante de uma simples relação causa e efeito, já o impacto
indireto resulta de uma reação secundária em relação à ação, ou quando é parte
de uma cadeia de reações.
FR: Freqüência
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Alta: 3 Média: 2 Baixa: 1
A freqüência é alta quando o efeito ocorre de forma bastante intensa, média
quando o impacto ocorre de vez em quando e baixa quando o impacto ocorre
raramente.
MA: Magnitude
Grande: 3 Média: 2 Pequena: 1
E a medição da grandeza de um impacto em termos absolutos, podendo ser
definida como a medida da mudança de valor de um fator ou parâmetro, em
termos quantitativos ou qualitativos, provocada por uma ação.
DU: Duração
Longo Prazo: 3 Médio Prazo: 2 Curto Prazo: 1
Um impacto é caracterizado à curto prazo, quando seus efeitos têm duração de
até um ano, impacto de médio prazo é quando seus efeitos têm duração de 1 a 10
anos, já o impacto de longo prazo é quando seus efeitos têm duração de 10 a 50
anos.
RE: Reversibilidade
Impacto Reversível: Re Impacto Irreversível: Ir
O impacto é reversível quando, cessada a ação, o fator ou parâmetro ambiental
afetado retorna às condições originais, o impacto é irreversível quando cessada
a ação, o fator ou parâmetro ambiental não retoma às condições originais.
TE: Temporalidade
Impacto Temporário: Te
Impacto Permanente: Pe
Impacto temporário é quando seus efeitos têm duração determinada, impacto
permanente é quando, uma vez executada a ação, os efeitos não cessam de se
manifestar num horizonte temporal conhecido.
Os impactos identificados foram objetos de avaliação, sendo esta
apresentada de forma sintética no Quadro 20. A avaliação foi expressa em ordem
sequencial de impactos segundo as fases de implantação, instalação e operação.
A caracterização e avaliação dos impactos urbanísticos/ambientais
decorrentes da implantação do empreendimento são apresentadas na sequência,
detalhando-se as ações desencadeadoras destes efeitos (fatores geradores de
impactos) e suas consequências sobre a qualidade da área de influência do
empreendimento.
Cumpre registrar que um importante fator para a correta ponderação da
dimensão de um impacto é a consideração da transformação real que a implantação
do empreendimento poderá acarretar no meio em que será implantado.
Neste sentido, o empreendimento em questão implica na modificação do
uso do solo das glebas onde será inserido, de um uso rural, ainda que pouco intenso,
para um uso essencialmente urbano.
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Apesar do exposto, ainda que a tendência à urbanização da área de
inserção do empreendimento seja efetiva, é preciso considerar a capacidade do meio
em suportar essa transformação e a forma como o empreendimento será implantado,
considerando-se a ocupação existente em sua área de influência.
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Quadro 20- Matriz da Avaliação dos Impactos

FASE

ASPECTO /

IMPACTO

MEDIDAS

OC

FO

VA

EX

OR

FR

MA

DU

RE

TE

Ef

Po

+

Lo

D

2

2

1

Re

Te

Não se aplica.

Ef

Po

+

D

3

2

3

Ir

Pe

Não se aplica.

Ef

Di

+

In

2

2

3

Ir

Pe

MENSURAÇÃO
Esclarecimento

Mobilização

Implantação de

Geração de

às

novo

expectativa

comunidades

empreendimento

na

locais por meio

na região.

comunidade.

de audiência
pública.

Mobilização

Criação de 540

Geração de

empregos diretos

empregos

e 1.500 indiretos

diretos,

para etapa de

indiretos e

implantação.

permanentes

Lo
Rg

.
De acordo com
estudos
desenvolvidos
pelo SECOVI,
pela
transformação
provocada na
região por esse
Mobilização

tipo de
empreendimento,
estima-se a

Valorização
imobiliária
na região de

Lo

entorno.

valorização de
20% para a área
de influência, a
partir da entrega
do
empreendimento.
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FASE

ASPECTO /

IMPACTO

MEDIDAS

OC

FO

VA

EX

OR

FR

MA

DU

RE

TE

Ef

Po

-

Lo

D

2

2

1

Re

Te

Ef

Di

-

Lo

D

2

1

2

Re

Te

Pr

Di

-

Lo

D

2

2

2

Re

Te

MENSURAÇÃO
Controle da
emissão de
poeiras nas
atividades de
terraplenagem
e
Implantação
e
Operação

Geração de

movimentação

poluentes

de materiais;

atmosféricos

regulagem de

.

veículos. Esse
impacto é muito
mais acentuado
no período de
implantação
(período das
obras).
Regulagem dos
motores e

Implantação
e
Operação

equipamentos
Geração de

utilizados na

ruídos.

obra. Restrição
do horário de
execução da
obra.

Indução de
processos
Implantação

erosivos,

e

rupturas e

Operação

escorregamentos de
taludes.

Implantação e
operação de
sistema de
drenagem; e
proteção
superficial das
áreas expostas
e taludes.
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FASE

ASPECTO /

IMPACTO

MEDIDAS

OC

FO

VA

EX

OR

FR

MA

DU

RE

TE

Ef

Di

-

Lo

IN

2

2

2

Re

Pe

Ef

Di

-

D

2

2

2

Ir

Pe

Ef

Po

-

D

2

3

3

Ir

Pe

MENSURAÇÃO
Controle dos
processos
erosivos e do

Implantação
e
Operação

Alterações
na qualidade
das águas
superficiais.

escoamento
superficial para
diminuir o
carreamento de
sólidos;
tratamento
adequado dos
efluentes.
Medida de
controle na

Implantação

Geração de

e

resíduos

Operação

sólidos.

geração,
armazenamento
, coleta e

Lo
Rg

disposição
finais
adequados.
Controle da
supressão da
vegetação;

Implantação

Supressão

e

da

Operação

vegetação.

monitoramento
de flora e fauna
nos

Lo

remanescentes;
revegetação
com espécies
nativas.

Interferência
Implantaçã

s em áreas

oe

de

Operação

preservação

Não se aplica.

Ef

Po

Não se aplica.

Ef

Po

+

Lo

D

2

2

1

Ir

D

2

2

3

Ir

P
e

permanente.
Implantaçã

Aumento da

o

massa

e

salarial para

+

Lo
Rg
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Operação

a população
do entorno.
A geração
dos
empregos
temporários
e
permanentes
no período
de obras e
de ocupação
deverá ser
preenchida,
em boa
parte, pelos
moradores
da área de
influência do
empreendim
ento.
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FASE

ASPECTO /

IMPACTO

MEDIDAS

OC

FO

VA

EX

OR

FR

MA

DU

RE

TE

MENSURAÇÃO
Medidas de
orientação e
controle do
tráfego durante
Incremento de

as obras;

aproximadamente

adequação do

999 novos

acesso principal

veículos de
Implantação

moradores/visitan-

e

tes após a

Operação

ocupação plena
do

Aumento do
tráfego no
sistema
viário local.

ao empreendimentos;
Medidas de

Ef

Po

Ef

Po

Ef

Po

sinalização e

+

Lo

D

3

3

3

Ir

Lo

D

1

1

1

Ir

Lo

D

2

2

2

Ir

P
e

advertência

empreendimento

(Proteção ao

(02 anos após a

pedestre).

entrega definitiva).

Acomodação
dos conteiners
de lixo fora do
leito carroçável
das vias.
Limite de
gabarito para as
Alteração da

Operação

paisagem e
uso do solo.

construções das
unidades
residenciais e

+

P
e

das áreas
comuns. Casas
téreas.
Apoio aos
órgãos

Operação

Aumento da

municipais;

demanda

implantação de

sobre

sistema de

serviços

abastecimento

públicos.

+

de água e
tratamento de
esgoto.
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FASE

ASPECTO /

IMPACTO

MEDIDAS

OC

FO

VA

EX

OR

FR

MA

DU

RE

TE

Ef

Po

+

Lo

D

2

2

2

Ir

Pe

Ef

Po

+

D

3

2

3

Ir

Pe

MENSURAÇÃO
Apoio aos
órgãos
municipais para
orientar a
ocupação do
solo.
Aspecto positivo
diz respeito ao
cumprimento
das

Operação

Indução à

determinações

ocupação

do Plano

urbana.

Diretor, no
sentido de
ocupação das
áreas
consideradas
como “Vazios
Urbanos”,
otimizando
desta forma a
infraestrutura
disponível.

Aumento da
arrecadação IPTU
e ISS para o
município, de
Operação

ICMS para o
estado e IRRF,
PCC, PIS,

Aumento da
arrecadação
fiscal.

Lo
Rg

COFINS, IR e
CSSL para o
governo federal.
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8

ANEXOS

8.1 ANEXO l – Projeto de Urbanismo
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