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Várzea Grande, 25 de setembro de 2019. 

  

A 

Secretaria Desenvolvimento Urbano Econômico e Turismo. 

 

Sr. JOSÉ ROBERTO AMARAL DE CASTRO PINTO 

M.D. Secretário Municipal 

Ref.: Análise e parecer - Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 

 

Senhor Secretário, 

Atendendo o Plano Diretor do município de Várzea Grande, que institui a obrigatoriedade da elaboração 

do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e do Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV), e ao Termo de 

Referência n°005/2017 encaminhamos 04 (quatro) vias impressas e em formato digital 21 CDs para 

serem entregues aos membros do Conselho da Cidade de Várzea Grande para análise e parecer o 

Estudo de Impacto de Vizinhança do empreendimento: 

STOKY DISTRIBUIDORA 

Empreendedor: STOKY COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

Local da obra: Rodovia dos imigrantes- Bairro- Distrito Gaioso Várzea Grande-MT. 

Em acordo com a legislação em vigor, o presente relatório deve ser também encaminhado ao Conselho 

da Cidade CONCIDADE-VG, para as providências cabíveis. 

Estamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessária. 

 

Atenciosamente. 

 

ADARA Soluções em Projetos  

CNPJ: 21.659.508/0001-76 

Avenida Tancredo Neves,93, sala 01 térreo bairro Jd. Petrópolis – Cuiabá-MT  

Resp. Técnico: Arquiteto Diego Bellucci CAU:1477439 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

 
Consiste o presente trabalho na apresentação do estudo de impacto de vizinhança -EIV, 

e bem como no relatório de impacto de vizinhança – RIV, para implantação da STOKY COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, que está localizado na Rodovia dos imigrantes, distrito 

Gaioso na zona industrial de Várzea Grande-MT. 

O presente trabalho tem como objetivo, oferecer aos técnicos de análise informações que 

contribuam para melhor julgamento e possam desta forma, avaliar  os impactos positivos e negativos da 

implantação do empreendimento. 

 

O EIV atenderá as exigência e do termo de referência expedido em 07/2018 que 

epresenta como orientação a Lei Federal nº 10.257 de 2001, estatuto da Cidade que estabeleceu diretrizes 

gerais a cerca do Estudo de Impacto De Vizinhança em seu art. 82 que tornou obrigatório o EIV/RIV para 

zonas de serviço 1-ZS1( Comércio e serviço especificos com área construída até 15.000m². 

 

Ao decorrer do relatório serão apresentadas análise completa da região  do 

empreendimento como aspectos físicos, ambientais, socioeconômicos, sendo feita uma avaliação dos 

impactos positivos e negativos causados no meio urbano. Na sequência, são relatados os dados do 

diagnóstico da área de influência do projeto, considerando o sistema viário e de transporte, infra-

estrutura básica, valorização de mercado e meio ambiente. 

 

O Termo de Referência emitido pela Secretaria de Municipal de Desenvolvimento 

Urbano,  estabeleceu como área de influência indireta (AII) a contida numa circunferência com raio de 3,0 

km e, como área de influência direta (AID) a contida numa circunferência com raio de 1,5 km, ambas 

centrada no empreendimento em análise. 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO 
 

O empreendimento trata-se de edifício comercial atacadista que é dividido em em duas 

edificações, sendo um  barracão de armazenagem e administrativo/ atendimento, conforme mostra o 

projeto de arquitetura(Prancha 01/07). Informações gerais seguem abaixo. 

 

• Razão social; Stoky- Comércio e distribuidora de mat. para construção LTDA. 

• CNPJ; 05.701.023/0001-47 

• Atividade: Comercial Atacadista 

• Endereço; Rodovia dos imigrante s/n- Distrito Gaioso- Várzea Grande-MT 

• Área  total do terreno; 51.590,40m² 

• Área construída; 11.570,37m² 

• Vagas de estacionamento; 66 unidades 

• Estação de tratamento de esgoto 

• Poço artesiano 

 

De acordo com o contexto apresentado, o presente estudo de impacto e vizinhança faz-

se nescessário por se tratar de um empreendimento com area de 11.570,37m2  que visa atender a lei 

complementar nº 3.112 de 2007, em seu art. 82 que tornou obrigatório o EIV/RIV para empreendimentos 

em Zona de Serviço 1-ZS1 ( Comércio e Serviços específicos com área construida até 15.000,00m2) 

considerando  o disposto na lei 3.680/2011 e lei nº 3.859/12, que regulamenta o EIV. 

 

 Tal estudo é requisito de racionalização que se refere ao direito de construir e 

praticar atividades economicas, alinhados ao plano diretor municipal, tendo como preocupação 

motivadora a preucação quanto ao impacto a população e a cidade. 
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3. LOCALIZAÇÃO 
 

A área objeto de estudo deste EIV está localizada junto a Rodovia dos Imigrantes, bairro São Mateus, 

S/N em Várzea Grande-MT. Esta área hoje encontra-se não edificada. Abaixo as coordenadas Geográficas 

e um mapa de localização da área. 

Coordenadas Geográficas: 15°40'31.45"S  56°10'38.20"O Datum wgs84 

Figura 1 - Mapa de Localização com acesso a área do interessado e QR code com Localização 

 
Fonte: Google Maps, modificado pelo autor, 2019 

 
 

Abaixo pode-se observar a localização a projeção do lote na Figura 02 já implantado sobre 

uma foto real do terreno. 
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Figura 2-Ortofoto do perímetro do empreendimento com projeção da planta arquitetônica. 
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4. ÁREA DE INFLUÊNCIA 
 

Este EIV/RIV tem o objetivo de viabilizar e amenizar possíveis impactos urbanos que poderão ocorrer 

da instalação desse empreendimento. Bem como das inter-relações entre as diferentes relações do meio 

urbano e ambiental. 

Para definir as áreas de influência, seguimos a orientação do Termo de Referência nº 05/2017, emitido 

peal Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, o qual estabelece: 

❖ Área de Influência Direta – AID: a região do entorno geral mais próximo do empreendimento, e 

os seus acessos que delimitam e levam ao empreendimento – área compreendida dentro de um 

círculo de raio igual a 1,50 km a partir do empreendimento; 

❖ Área de Influência Indireta – AII: região engloba os acessos ao empreendimento, o sistema viário, 

infraestrutura, sistema de abastecimento de água e esgoto sanitário, drenagem, equipamentos 

públicos, posto médico, creche, escolas, entre outros equipamentos púbicos - área compreendida 

dentro de um círculo de raio igual a 3,00 km a partir do empreendimento. 

 

Figura 3- Área de Influência Direta e Indireta 
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5. ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA. 
 

5.1. ADENSAMENTO POPULACIONAL 
 

5.1.1. Público Alvo 
 

O empreendimento tem como público alvo três categorias, são elas: 

❖ Moradores da região e comunidades adjacentes que possam fornecer os serviços de mão 

de obra para as atividades de logística e armazenamento, em turnos regulares de 8 horas.  

❖ Clientes que se dirigem até a distribuidora para a retirada de materiais de construção 

através de veículos de carga de pequeno porte.  

❖ Fornecedores de materiais de construção e equipamentos. 

Todas essas categorias poderão trabalham em simultaneidade ou não, dependendo do fluxo de 

carga e descarga para os dias correntes. 

5.1.2. Área Prevista do Empreendimento 
 

Esse estudo de impacto de vizinhança é relativo a um empreendimento destinado a Centro de 

Distribuição de Materiais de Construção com o projeto em desenvolvimento com as seguintes áreas. 

QUADRO DE ÁREAS UND  

TERRENO     51.590,44  M2  

Área permeável britada       9.923,42  M2  

Área permeável grama    10.833,19  M2  

Área permeável arbórea      2.934,17  M2  

Área total permeável    23.690,78  M2  

Área impermeável bloco intertravado      2.142,34  M2  

Área impermeável calçada    11.262,22  M2  

   

ÁREA DO GALPÃO BLOCO 02      9.849,60  M2  

   

Área do administrativo do pavimento inferior          815,76  M2  

Área do administrativo do pavimento superior          687,01  M2  

   

ÁREA TOTAL DA ADMINISTRATIVO      1.502,77  M2  
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Área do espaço do caminhoneiro            50,00  M2  

Área da guarita          168,00  M2  

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA    11.570,37  M2  

ÍNDICES URBANISTICOS 
 

 

Taxas de ocupação  22,43%  

Taxa de permeabilidade 45,92%  

Coeficiente de ocupação                          0,22   

Coeficiente de aproveitamento                          0,22   

 

5.1.3. Estimativa da População – Fixa e Flutuante 
 

Para o empreendimento proposto neste EIV a população a ser acrescentada na região pode ser 

distribuída de duas formas. 

❖ População Fixa:  

Formada por funcionários do empreendimento está população é fornecida pela capacidade total 

da planta de instalação do centro de distribuição. A população fixa total prevista para este projeto é de 

200 pessoas distribuídas em três turnos de 8 horas. 

❖ População flutuante:  

Formada por fornecedores e clientes essa população pode ser estimada com base no número de 

atendimentos atuais da Stoky acrescidos do crescimento previsto pela empresa com as novas 

instalações. 

Número de fornecedores atendidos dia - Média - 20 x 1,5 = 30,00 pessoas 

Número de clientes porta da loja atendidos dia - Média - 150,00 pessoas. 

 Total da população Flutuante – 180,00 pessoas. 

5.1.4. Consumo Previsto de Água 
 

O consumo previsto de água para este empreendimento é de: 

200,00 pessoas x 50 litros/ dia = 10.000,00 litros/dia. 

180,00 pessoas x 20 litros/dia = 3.600,00 litros/dia. 
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A previsão de consumo diário de água para este empreendimento é de 13.600,00 litros/dia 

5.1.5. Consumo Previsto de energia 
 

O empreendimento tem previsão de instalação de sistema de distribuição de energia, com 

demanda de ligação de 150,0 KVA, na tensão de 13,8 KV, alimentador 010, subestação 010. 

Análise dos dados. 
 

Um dos principais problemas das cidades sejam elas grandes ou de pequenas é o adensamento 

populacional.  Isto porque toda vez que uma população se desloca para determinada região é necessário 

gerar condições de aparelhagem publica de maneira a não sobrecarregar sistemas como transporte 

público, energia e saneamento básico.  

A região de influência do empreendimento compreende quatro grandes aglomerados urbanos de 

Várzea Grande, sendo eles os bairros São Mateus, São Simão, Canelas, Santa Isabel e Paiaguás. Abaixo 

podemos observar as características demográficas de cada um desses bairros. 

 

Figura 4 - Bairros dentro da área de influência do projeto - Fonte: Autor 
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São Matheus- Dados demográficos. 

Tabela 1 - Densidade São Matheus - Fonte: IBGE Censo 2010 

Dados tabulados sobre a População do São Matheus 

Domicílios Particulares Permanentes 2.197 

População Residente 6.959 

População Homens 3.514 

População Mulheres 3.445 

Razão de Dependência Jovens 48.2% 

Razão de Dependência Idosos 5.3% 

Razão de Dependência Total 53.5% 

Índice de Envelhecimento 11.1% 

Razão de Masculino x Feminino 1,02 

Razão Crianças-Mulheres 38.1% 

Média de moradores por Domicílios 3.5 

Proporção de domicílios ocupados 90.8% 

Proporção de domicílios não ocupados 9.2% 

 

São Simão- Dados demográficos. 

Tabela 2 - Dados demográficos São Simão- Fonte IBGE Censo 2010 

Dados tabulados sobre a População de São Simão 

Domicílios Particulares Permanentes 1.421 

População Residente 4.076 

População Homens 2.047 

População Mulheres 2.029 

Razão de Dependência Jovens 49.1% 

Razão de Dependência Idosos 5.6% 

Razão de Dependência Total 54.7% 

Índice de Envelhecimento 11.4% 

Razão de Masculino x Feminino 100.9% 

Razão Crianças-Mulheres 43.5% 

Média de moradores por Domicílios 3.5 

Proporção de domicílios ocupados 81.8% 

Proporção de domicílios não ocupados 18.2% 
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Canelas- Dados demográficos. 

Tabela 3 - Dados demográficos Canelas- Fonte IBGE Censo 2010 

Dados tabulados sobre a População de Canelas 
Domicílios Particulares Permanentes 5.546 

População Residente 16.299 

População Homens 8.144 

População Mulheres 8.155 

Razão de Dependência Jovens 0,36 

Razão de Dependência Idosos 5.5% 

Razão de Dependência Total 41.5% 

Índice de Envelhecimento 15.3% 

Razão de Masculino x Feminino 99.9% 

Razão Crianças-Mulheres 29.6% 

Média de moradores por Domicílios 3.3 

Proporção de domicílios ocupados 87.7% 

Proporção de domicílios não ocupados 12.3% 

 

Santa Isabel- Dados demográficos. 

Tabela 4 - Dados demográficos Santa Izabel- Fonte IBGE Censo 2010 

Dados tabulados sobre a População de Santa Izabel 
Domicílios Particulares Permanentes 4.544 

População Residente 13.801 

População Homens 6.870 

População Mulheres 6.931 

Razão de Dependência Jovens 0,38 

Razão de Dependência Idosos 4.6% 

Razão de Dependência Total 42.6% 

Índice de Envelhecimento 12.2% 

Razão de Masculino x Feminino 99.1% 

Razão Crianças-Mulheres 32.2% 

Média de moradores por Domicílios 3.3 

Proporção de domicílios ocupados 91.6% 

Proporção de domicílios não ocupados 8.4% 
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Paiaguás- Dados demográficos. 

Tabela 5 - Dados demográficos Paiaguás- Fonte IBGE Censo 2010 

Dados tabulados sobre a População de Paiaguás 
Domicílios Particulares Permanentes 510 

População Residente 1.546 

População Homens 786 

População Mulheres 760 

Razão de Dependência Jovens 44.7% 

Razão de Dependência Idosos 4.2% 

Razão de Dependência Total 48.9% 

Índice de Envelhecimento 9.5% 

Razão de Masculino x Feminino 103.4% 

Razão Crianças-Mulheres 33.7% 

Média de moradores por Domicílios 3.4 

Proporção de domicílios ocupados 88.8% 

Proporção de domicílios não ocupados 11.2% 

 

 Somando a população dos cinco bairros dentro da área de influência chegamos a um número de 

42.681 hab. O número de funcionários previstos no empreendimento é de 200 hab., o que corresponde 

a 0.46% da região. O número de população flutuante é de 180 hab. o que corresponde a 0.42%. O único 

impacto relevante para a região é positivo e trata-se da geração de postos de trabalho, aproximando a 

população dos locais de ofício. 

 Em relação a disponibilidade de sistemas de esgotamento sanitário a e distribuição de água não 

é atendido o empreendimento pelo sistema público, desta forma o atendimento será feito através de 

poço artesiano já outorgado no local e sistema de tratamento de efluentes individual. 

Quanto a rede de energia a edificação já possui posto de transformação próprio e atendido pela 

Energisa, não demandando de nenhuma outra demanda do poder público. 

Diante aos dados apontados, em relação ao adensamento populacional, a implantação do 

empreendimento causará impacto: 

✓ Positivo 

✓ Permanente 
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5.2. EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS 
 

Uma das características importantes relacionadas ao bem-estar da população em relação a novos 

empreendimentos diz respeito a implantação e mapeamento dos aparelhos urbanos circunvizinhos. Isto 

porque com o crescimento da cidade e subsequentemente com o crescimento ao entorno dos 

empreendimentos ora instalados, é necessário garantir a população o atendimento necessário nas áreas 

de transporte público, saúde, educação e segurança.  

Visto isto mapeamos os equipamentos públicos dentro da área de influência direta e indireta do 

empreendimento. Desta forma foi possível verificar quais são os equipamentos que podem ser utilizados 

pela população circunvizinha e fazer as análises quanto aos pontos positivos e negativos da região. 

5.2.1. Transporte público 
 

Edificacoes com carater comercial a margens de rodovias tendem a sofrer com escassez de transporte 

publico. Isso de deve ao fato de a maior parte das linhas de onibus ( único modal publico da regiao) estar 

concentrada nos bairros. A empreendimento tem dentro do seu raio de atuaçao direta 4 grandes 

congromerados urbanos e por consequencia 4 linhas de onibus que atendem esses congromerados.  São 

elas. 

❖ Parque do Sabia x Terminal  
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Figura 5- Linha de ônibus Parque do Sabiá 

 

❖ São Matheus x Terminal  

Figura 6 - LInha de Onibus São Mateus 
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❖ São Matheus x Novo Mundo x Terminal 

 

 

Todas as linhas que atendem o empreendimeto possuem o ponto de onibus mais proximo a mil 

metros , que é uma distancia muito alta para deslocamento de funcionarios. Desta forma será estudado 

maneiras de realizar as adequaçoes viarias permanentes para o acesso ao local. 

5.2.2. Equipamentos públicos 
 

A região de área de influência onde pretende-se instalar possui um bom número de aparatos 

públicos já existentes. Escolas, postos de saúde e posto policiai são alguns destes equipamentos já 

instalados (ver figura 07). A tabela 06 abaixo quantifica por unidade o número destes equipamentos na 

área de influência. 
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Tabela 6 - Equipamentos comunitário - Fonte: Autor 

NÚMERO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS 

Parque Praça Posto Policial Policlínica Posto de Saúde Escola 
Centro 

comunitário 

01 02 01 01 01 19 02 

 

 

Figura 7 - Equipamentos Comunitários - Fonte: Autor 

A área de abrangência já conta com vários equipamentos comunitários de atendimento a população, 

chama a atenção um reduzido número de bases policiais, postos de saúde e policlínicas. Existem várias 

escolas na região o que se caracteriza como um ponto positivo do local. Porém ainda se faz necessário 

investimentos na área de lazer e praças públicas.  
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Análise dos dados. 
 

O empreendimento não demanda de uma grande estrutura publica, parte de sua demanda se deve 

apenas a transportes e vias de acesso, de qualquer maneira é sempre importante a instalação de novos 

projetos em regiões que já são atendidas pelo Estado e Prefeitura. Assim a população local que tende a 

ocupar os postos de trabalho no empreendimento, uma vez que isso já é uma realidade na empresa, fica 

mais bem assistida pelos espaços públicos já existentes. 

Vale salientar que para o número de pessoas aglomeradas na área de abrangência do projeto ainda é 

necessário muito investimento principalmente na área de saúde, saneamento e segurança pública. O 

empreendimento em si não concorre para um acréscimo nestes serviços e por isso não causa impactos 

negativos nesta área. 

Diante aos dados apontados, em relação aos equipamentos públicos, a implantação do 

empreendimento causará impacto: 

✓ Positivo 

✓ Permanente 

 

5.3. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 

5.3.1. Uso do Solo 
 

5.3.1.1. Delimitação da área de estudo 
  

O empreendimento está localizado no sentido oeste do perímetro urbano do município de Várzea 

Grande, onde a região se encontra consolidada por residências unifamiliares e indústrias em suma 

maioria. O estudo foi elaborado abordando os aspectos da área de influência direta, com raio de 1,5km, 

e aspectos da área de influência indireta com raio de 3km, ambos a partir do perímetro do terreno. 

5.3.1.2. Zoneamento 
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A área de estudo se encontra localizado nas zonas urbanas Zona Industrial 2 (ZI-2), Zona Especial de 

Interesse Social (ZEIS-1) e Zona de Serviço (ZS-2). Seguindo a cerca de 150 metros sentido leste e 2.600 

metros sentido nordeste encontram-se e as Zona de Conservação e Preservação Ambiental (ZCP-2). 

Seguindo o sentido leste após a área de estudo, após a ZCP-2, encontra-se a Zona Predominantemente 

Residencial (ZR) e ao sentido oeste da área de estudo, logo após a ZEIS-1, se encontra o limite do perímetro 

urbano dando início ao perímetro rural do município de Cuiabá (Figura 03). 

Levando-se em consideração os aspectos ambientais das zonas urbanas, observa-se que o perímetro 

do empreendimento localiza sua maior porção na ZI-2, o qual é uma zona destinada às atividades e 

empreendimentos da categoria industrial C, com área superior a 1.000m² (mil metros quadrados) 

conforme a lei complementar n.º 3.727/2012 do município de Várzea Grande.  

A Lei n.º 3.112/2007, o qual institui o Plano Diretor do Município de Várzea Grande e dá outras 

providências, estabelece no art.22 em seu parágrafo único os objetivos da ZI, sendo: 

Segundo o art. 29 inciso I da LC 3.727/2012,  

I - Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-1) - São áreas constituídas por parcelamentos formais, 
ocupados irregularmente por população de baixa renda e que por seu grau de consolidação são 
passíveis de regularização; 

Lei n.º 3.727/2012, Várzea Grande. 

 

Em análise ao projeto arquitetônico do empreendimento em consonância com o zoneamento do 

município de Várzea Grande, observou-se que a porção o qual se estabelece na ZEIS-1 será implementado 

área permeável com vegetação gramíneas e arbóreas. 

Conforme o art. 21, parágrafo único da Lei 3.112/2007, estabelece os objetivos para a ZS, sendo: 

Art.21 Parágrafo único. Para a ZS ficam estabelecidos os seguintes objetivos: 

I. incentivar e ordenar a instalação das atividades de comércio e serviço gerais e setoriais dentro 
do Perímetro Urbano; 
II. promover o desenvolvimento econômico do município dentro de padrões ambientais e 
urbanísticos desejáveis; 

III. explorar a localização estratégica da zona em relação a vias que ligam o perímetro urbano de Várzea Grande à Cuiabá e ao 
interior do Mato Grosso, proporcionando fácil acesso e infraestrutura adequada às atividades produtivas que nela se instalarem; 
IV. controlar o uso e ocupação do solo das áreas dessa zona lindeiras à ZCP. 

Lei n.º 3.112/2007, Várzea Grande/MT. 

 

Para este, observa-se através do projeto arquitetônico que as delimitações do empreendimento em 

sobreposição ao ZS também serão constituídas por gramíneas. 
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Já a ZPC-2, o Art.22, inciso II da LC 3.727/2012 elucida que: 

II - Zona de Conservação e Proteção Ambiental 2 (ZPC-2): São zonas formadas por áreas públicas 
ou privadas , com excepcional potencial ambiental e paisagístico, com presença de maciços de 
vegetação, cursos d'água ou nascentes, para as quais existe o interesse do poder público em 
transformá-las em unidades de conservação de domínio público ou, que já sejam unidades de 
conservação.´ 

Lei n.º 3.727/2012, Várzea Grande. 

 
 

Contudo, o perímetro do empreendimento não sobrepõe zonas de conservação e proteção 

ambiental.  

5.3.2. Índices Urbanísticos. 
 

O empreendimento preiteado através deste EIV está localizado na ZS-1 e deve atender os índices 

urbanísticos especificados na tabela III- Parâmetros de ocupação do solo do decreto 001/2012. 

Os índices para zona onde a edificação preiteia ser implantada e os índices aplicados ao lote são os 

seguintes: 

PARAMETROS MUNICIPAIS 

ZONA 
Taxa de 

Permeabilidade 
(%) 

Taxa de 
Cobertura 

Arbórea (%) 

Taxa de 
Ocupação 

(%) 

Coeficiente 
Básico 

Coeficiente 
Extra 

Gabarito de 
Altura 

ZS-1 30 0 50 1 0 0 

ÍNDICES APLICADOS AO LOTE 

ÁREA DO LOTE 
Taxa de 

Permeabilidade 
(%) 

Taxa de 
Cobertura 

Arbórea (%) 

Taxa de 
Ocupação 

(%) 

Coeficiente 
Básico 

Coeficiente 
Extra 

Gabarito de 
Altura 

51.590,44 45,92% 5,69% 22,43% 1 0 0 

 

Em relação aos índices urbanísticos a edificação atende com folga todos os requisitos solicitados 

existindo ainda possibilidade em caso de entendimento no futuro para a ampliação das instalações. 

5.3.3. Situação e Implantação 
 

O empreendimento está em fase de projeto preliminar, concomitante com a apresentação deste 

EIV, entendendo que caso seja solicitado pelo poder público ele pode sofrer alterações. A área destinada 
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ao empreendimento está localizada na Rodovia dos imigrantes a 3,0 km do trevo do lagarto. A sua única 

e principal via de acesso se dá por essa pista.  O empreendimento está implantado sobre uma área de 

51.590,40 m2, e possui área total prevista construída 11.570,37 m2. Na figura 8 podemos observar como 

está situado o terreno as margens da rodovia e na prancha ARQ-01 Anexa a este relatório é possível 

observarmos a implantação da edificação no lote. 

 

Figura 8 - Implantação do terreno junto a Rodovia 

5.3.4.  Empreendimento – Polos Geradores de Tráfego. 
 

Os principais polos geradores de tráfego na região do empreendimento estão relacionados aos 

comércios e serviços localizados a margem da rodovia, uma vez que o tráfego dos bairros é no sentido 

centro da cidade, não percorrendo a extensão da rodovia. Por se tratar de uma região de pouca densidade 

construída são polos geradores para este empreendimento apenas 02 empresas. O Mapa abaixo ilustra a 

posição destas empresas em relação a edificação. 
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Imagem 1 - Gerador de tráfego 1- Saldanha- Fonte: Autor 

 

SALDANHA 

VIPAL 
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Imagem 2 - Gerador de Trafego 02 - Vipal – Fonte: Autor 

Apenas a Saldanha e a Vipal concorrerão na empresa para o acréscimo de tráfego na região, uma 

vez que as mesmas trabalham com serviços relacionados a carretas e caminhões. Como são empresas 

consolidadas no local não há indicativo de aumento de demanda delas que justifique qualquer medida 

corretiva na pista além daquelas já desenvolvidas pela concessionaria e pelo Dnit. 

Análise de dados. 

Muitas Cidades cresceram de forma desordenada por falta de um planejamento no uso e 

ocupação do seu solo. Por este motivo, podemos encontrar muitos problemas irreparáveis em alguns 

municípios como; enchentes, favelas, trânsito entre outras. 

  Desta forma, podemos entender que a lei 3.727/2012 de uso e ocupação do solo do município 

de Várzea Grande, é indispensável para que a cidade possa crescer de forma congruente com a população, 

a fim de retardar ou mesmo evitar impactos negativos sobre o meio. 

Analisando os dados levantados sobre edificação, o terreno, e sobretudo a lei 3.727/2012, 

entende-se que o projeto se enquadra nas exigências legais para sua implantação. O projeto arquitetônico 

teve como premissa se submeter todas as exigências necessárias como; 

❖ Perfil da construção; 

❖ Afastamento; 

❖ Recuo; 

❖ Área permeável; 

❖ Coeficiente de ocupação; 
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❖ Taxa de aproveitamento. 

Visto que o uso do solo é coerente com os índices exigidos pela lei municipal os impactos são; 

✓ Positivos 

✓ Permanentes                             

 

5.4. VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 
 

A avaliação de um empreendimento seja urbana ou rural sempre dependera em muito do modelo 

econômico da região avaliada. As questões de oferta e procura relacionadas ao mercado local tem 

fundamental importância na valorização ou não de empreendimentos.  Fatores de arquitetura e estética 

das construções também influenciam na valorização do entorno, porem sempre terão papel secundário. 

O imóvel em questão por se tratar de um edifício comercial de distribuição não contribui 

significativamente para a valorização dos imóveis residenciais na área de abrangência, porem no corredor 

de acesso situado na rodovia dos imigrantes o mesmo causa impacto positivo sobre as edificações, isto 

porque ajuda a aumentar a densidade urbana, trazendo assim maior segurança para as edificações 

circunvizinhas e também melhora a paisagem urbanística uma vez que a edificação atende as mais 

modernas tendências de arquitetura conforme podemos ver nas imagens abaixo. 

 

Figura 9 - Fachada Principal - Fonte: Autor 
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Figura 10 - Guarita de entrada - Fonte: Autor 

 

 

Figura 11 - Estacionamento frontal- Fonte: Autor 

5.4.1. Entorno Imediato – Lotes Vizinhos 
 

No entorno imediato da edificação é possível perceber que na sua lateral direita ainda não há área 

edificada, assim como na frente do lote e nos fundos. As únicas áreas edificadas encontram-se na lateral 

esquerda . As imagens a seguir retratam as edificações de entorno imediato da construção. 
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Imagem 3 - Lote Lateral esquerda - Fonte : Google 

 

 

Imagem 4 - Lote lateral direita do terreno- Fonte: Google 
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Imagem 5 - Lote de frente do terreno- Fonte: Google 

Análise de Dados 

Foi possível observar através dos dados mostrado anteriormente que a região apresenta baixo 

adensamento em sua zona. A falta de comércio e indústria na via não favorece a especulação imobiliária 

e isso implica diretamente na valorização dos imóveis vizinhos. 

O empreendimento em estudo favorece em alguns aspectos para que essa região em um longo 

período tenha uma valorização imobiliária, mas que podemos considerar ela praticamente nula em um 

curto espaço de tempo, pelo fato de a mesma não ter aspecto turístico, de lazer ou entretenimento para 

os moradores dos bairros vizinhos. 

Portanto concluímos que a instalação da Stoky Distribuidora pode contribuir para; 

❖ Valorização imobiliária do entorno 

❖ Valorização do imóvel construído 

❖ Aumento da oferta de trabalho para os trabalhadores da região. 

❖ Adensamento do solo 

❖ Melhoria no aspécto urbanistico da cidade. 
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              Conclusão 

Diante da análise apontada conclui-se que em relação a valorização urbana e uso e ocupação do 

solo os impactos serão: 

✓ Positivo 

✓ Permanente 

 

5.5. R.I.T – RELATÓRIO DE IMPACTO DE TRÂNSITO. 
 

 Nos últimos anos, o país atravessou uma grande resseção em sua economia, que gerou impactos 

fortes em todos os setores comerciais. Devido a isso, empresas de seguimentos variados começaram a 

diminuir suas operações por falta de demanda que, por consequente, reduziram a mão-de-obra para 

equacionar sua gestão financeira e permanecer no comércio até uma futura recuperação.    No final do 

ano de 2018 o país começou a dar sinais de progresso e as empresas que resistiram o forte impacto 

financeiro começaram a retomar seu padrão de negócio.  

O setor industrial da construção civil é um grande polo gerador de emprego direto e 

indireto para pessoas de variadas classes sociais, indo dos empresários aos trabalhadores mais simples 

que ajudam desde à produção do material até a construção final do edifício. 

 Portanto se torna pertinente e positivo o objetivo de a Stoky Distribuidora De Materiais 

para Construção construir uma nova sede que permitirá dobrar seu quadro de funcionário gerando mais 

empregos, renda e impostos para o município de Várzea Grande. 

O objetivo deste R.I.T é avaliar os possíveis impactos no tráfego que a construção desta 

nova sede poderá gerar nas regiões de influência do terreno, tomando assim, medidas para diminuir o 

mesmo a fim de que os aspectos positivos desta construção tornem ela vantajosa para os interessados e 

para a população e município. 

Este R.I.T tem o objetivo de viabilizar e amenizar possíveis impactos urbanos que poderão ocorrer da 

instalação desse empreendimento na questão do aumento do tráfego gerado pelo mesmo.  Com a 

necessidade, das inter-relações entre meio urbano e ambiental. 



 

 

EIV / RIV 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

RELATORIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA  

 
 

Avenida Tancredo Neves, 93 -Sala 01 – Bairro Jardim Petrópolis – Cuiabá-MT           Pág. 33 

 
 

Para definir as áreas de influência, seguimos a orientação do Termo de Referência nº 05/2017, emitido 

peal Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, o qual estabelece: 

5.5.1. Hierarquização Viária. 

5.5.1.1. Sistema viário. 

 

O sistema viário da cidade tem o objetivo de proporcionar comodidade e segurança para seus 

usuários de forma que tudo flua adequadamente. Segue as classes de vias do novo plano diretor da 

cidade.    
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5.5.2. Características da Malha Viária 

Para desenvolvimento deste trabalho foi elaborado um estudo de trânsito no raio de 3km do local de 

implantação do empreendimento, a fim de obter dados que fossem possíveis identificar os impactos que 

poderão ser gerados pela obra. De acordo com o mapa de influência segue abaixo as vias localizadas neste 

perímetro que apresentam relevância significativa para o trânsito. 

São elas: 

❖ Avenida Filinto Muller sentido centro Rodovia dos Imigrantes 

❖ Avenida Filinto Muller sentido São Mathes  Rodovia dos Imigrantes 

❖ Rodovia Dos Imigrantes 

❖ RUA 34 

 

As vias mencionadas obtêm características singulares na sua trafegabilidade diária por se tratar de 

vias com funções diferentes no transito municipal. Para obtenção de um diagnóstico, foram realizados 

trabalhos in loco para checar todas as condições atuais das mesmas e dessa forma apresentar no relatório 

os resultados encontrados. 
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Os levantamentos para volume, fluxo e tipos de veículos foram coletados no mês de agosto através 

de visitas, medições, contagem dos veículos nas vias por hora, como caixa viária, tráfego, condições 

operacionais das vias, levantamentos fotográficos, perfil do solo e sinalização.   

Na sequência estão apresentadas informações coletadas no levantamento que demonstraram as 

informações anteriormente referidas através de fotos e tabelas. 

5.5.2.1. Características físicas das vias. 

 

❖ Av. Senador Filinto Muller (sentido centro rodovia) 

 

Avenida importante para ligação de vários bairros do centro da cidade, a Sen. Filinto Muller tem 

seu início na rotatória do shopping Várzea Grande passando por vários bairros até o São Matheus onde a 

mesma termina.  

A via está configurada no plano diretor como arterial com velocidade máxima permitida de 

60km/h com exceções em trechos com sinalização restritiva. 
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A Filinto Muller passou recentemente por uma requalificação e duplicação das faixas aumento 

assim sua fluidez e de forma conseguinte o seu uso por motoristas diários já que a mesma se tornou uma 

via de acesso rápido aos bairros e também para Rodovia dos Imigrantes. 

 

 

Imagem 6 - Avenida Filinto Muller 
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❖ Av. Senador Filinto Muller(sentido Bairro São Matheus) 

 

A avenida Sen. Filinto Muller citada acima possui uma grande extensão. Por este motivo ela se 

apresenta dividida neste estudo pela rotatória no cruzamento com a Rodovia dos Imigrantes.  

 

 

Imagem 7- Pontos de aproximaçao 
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Imagem 8 - Av Filinto Muller 

Podemos observar através da foto acima que este setor da avenida Sen. Filinto Muller que adentra 

o bairro São Matheus também está duplicado com duas faixas de rolagem. Por este motivo o trânsito flui 

de maneira moderada sem grande congestionamento nos períodos de pico.  

 

❖ Rodovia dos imigrantes. 

 

Ligação dos municipios de Cuiabá e Várzea Grande, a Rodovia dos Imigrantes é a principal via de 

escoamento de veículos pesados que transitam do norte do estado para o sul do pais. 

De acordo com legislação municipal a mesma é localizada como uma via perimetral e arterial com 
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velocidade controlada em varios trechos que variam de 40km/h até 60km/h. Após passar por uma 

reforma em sua pavimentação, a rodovia aumentou o conforto para os usuários e diminuiu o 

tempo de viagem que antes por causa de defeitos na pista levavam mais de hora para percorre-

la. Apesar desta melhoria, as faixas não ganharam duplicação e continuam sem acostamento para 

os veículos aumentando desta forma o risco de acidente no trajeto. 
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Imagem 9- Rodovia dos Imigrantes - Fonte: Autor 

5.5.3. ANÁLISE OPERACIONAL. 

5.5.3.1. Conceituação. 

Com base nos estudos levantados de cada sistema viário é possível realizar um diagnóstico da 

capacidade de tráfego e do nível de serviço como rotas de acesso, rotatórias, sinalização e controladores 

de velocidade da área de influência. 

Toda análise da capacidade viária foi gerada através de estudos e levantamentos in loco nas 

regiões que estão dentro do mapa de abrangência do trânsito. Através das contagens de veículos durante 

dois dias, foi possível levantar os dados da situação atual da via e os seus problemas.  

Para avaliar o nível de trafegabilidade de uma via, precisamos analisar qual a sua capacidade 

máxima de escoamento, as condições atuantes como relevo, velocidade permitida e cruzamentos. Como 

prática comum estabelecemos veículos por hora(veq/h) como parâmetro de tempo e fluxo de veículos. 

  O Highway Capacity Manual (HCM 2000) atualizado nas edições de 1950/1965/1998, contém os 

procedimentos que servem para estimar a capacidade e a qualidade da operação dos diversos 
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componentes dos sistemas de transportes: vias urbanas, transporte público de passageiro, vias de 

pedestre e ciclovia. (HCM 2000) 

 O nível de serviço de uma via é a medida de qualidade das condições operacionais na rodovia, 

que procura refletir a percepção dos usuários em função de diversos fatores, tais como: velocidade e 

tempo de viagem, liberdade de manobras, interrupções do tráfego, segurança, conforto e conveniência. 

O nível de serviço da rodovia são 6; (A)(B)(C)(D)(E)(F) pode variar de A (melhores condições de tráfego) a 

F (Situações de congestionamento).(HCM 2000). 

Índice de serviço. 

• A. Fluxo livre, manobra livre; 

• B. Restrições iniciais ao usuário; 

• C. Vigilância constante; 

• D. Importância de acidentes, tempo de recuperação; 

• E. Movimento uniforme, limite de fluxo; 

• F. Demanda > capacidade. 
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Para o estudo de capacidade existem dados já tabelados que servem como norteadores das 

condições ideais de circulação. Isto ajuda no entendimento dos dados levantados e os reais impactos na 

rodovia. 
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A tabela abaixo, transcrita do Capítulo 15 do HCM2000, apresenta os Níveis de Serviço para 

rodovias de múltiplas faixas, tendo como base a velocidade de fluxo livre, taxa máxima de 

volume/capacidade e taxa máxima de fluxo de serviço para cada uma das categorias de via. 

VELOCIDADE DE FLUXO 
LIVRE 

CRITÉRIO 
NÍVEL DE SERVIÇO 

A B C D E 

100 Km/h 

Densidade máxima (Veiculo/KM/Faixa) 7 11 16 22 25 

Velocidade Média (Km/h) 100 100 98,4 91,5 88 

Taxa máxima de volume/capacidade (v/c) 0,32 0,5 0,72 0,92 1 

Taxa máxima de fluxo de serviço 
(veículos/hora/faixa) 700 1100 1575 2015 2200 

90 Km/h 

Densidade maxima ( Veiculo/KM/Faixa) 7 11 16 22 26 

Velocidade Média (Km/h) 90 90 89,8 84,7 80,8 

Taxa máxima de volume/capacidade (v/c) 0,3 0,47 0,68 0,89 1 

Taxa máxima de fluxo de serviço 
(veículos/hora/faixa) 6,3 990 1435 1860 2100 

80 Km/h 

Densidade máxima ( Veiculo/KM/Faixa) 7 11 16 22 27 

Velocidade Média (Km/h) 80 80 80 77,6 74,1 

Taxa máxima de volume/capacidade (v/c) 0,28 0,44 0,64 0,85 1 

Taxa máxima de fluxo de serviço 
(veículos/hora/faixa) 560 880 1280 1705 2000 

70 Km/h 

Densidade máxima (Veiculo/KM/Faixa) 7 11 16 22 28 

Velocidade Média (Km/h) 70 70 70 69,6 67,9 

Taxa máxima de volume/capacidade (v/c) 0,26 0,41 0,59 0,81 1 

Taxa máxima de fluxo de serviço 
(veículos/hora/faixa) 490 770 1120 1530 1900 

 

Um dos principais fatores abordados na análise de capacidade é o atraso que os veículos sofrem 

quando estão na corrente de fluxo, significando que há redução de velocidade ou parada efetiva na 

corrente de tráfego e deve ser interpretado como uma comparação em uma situação não controlada. 

Para interseções controladas por regra de prioridade o nível de serviço está relacionado ao tempo 

de espera a que estão sujeitos os veículos durante as manobras de cruzamento. A espera média de um 

veículo em uma interseção é definida pelo HCM como o intervalo de tempo entre o instante de sua 

chegada até o momento em que o veículo inicia a manobra de cruzamento. Caso já exista uma fila de 

veículos na interseção o instante de chegada corresponde ao instante em que o veículo se junta ao final 
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da fila; caso contrário ele corresponde ao instante em que o veículo se posiciona na linha de retenção da 

interseção e decide-se se deve ou não realizar o cruzamento. 

Para interseções semaforizadas a qualidade da operação está relacionada ao verde em relação ao 

tempo de ciclo do controle semafórico, assim como o modo de operação do controle semafórico. Nesse 

caso costuma-se adotar como atraso o valor referente às paradas, chamado de atraso individual de parada 

e computado como o tempo em que o veículo não está em movimento. O atraso médio de parada é o 

somatório dos atrasos individuais de parada dividido pelo volume de veículos na aproximação, no mesmo 

intervalo de tempo.  

Valores do atraso médio nas faixas dos Níveis de Serviço para interseções controladas por regra 

de prioridade (HCM). 

Tabela 7 - Valores médios de atraso- Fonte HCM 

NÍVEL DE 
SERVIÇO 

ATRASO MÉDIO TOTAL 
(segundo/veículo) 

A ≤ 10 

D > 10 ≤ 15 

C > 15 ≤ 25 

D  > 25 ≤ 35 

E > 35 ≤ 50 

F >50 

 

Valores do atraso médio nas faixas dos Níveis de Serviço para interseções semaforizadas. 

Tabela 8 - Níveis de serviço para Interseções semaforizadas :Fonte HCM 

NÍVEL DE SERVIÇO 
ATRASO MÉDIO EM PARADA POR 

VEÍCULO (segundo/veículo) 

A ≤ 10 

D > 10 ≤ 20 

C > 20≤ 35 

D  >35 ≤ 55 

E > 55 ≤ 80 

F >80 

 

5.5.3.2. Analisando o Volume de Tráfego. 

Os volumes são coletados em campo para cada movimento distinto num cruzamento, seja este 

operado por qualquer forma de controle de passagem (parada obrigatória, controle semafórico, 
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rotatória). Essa contagem de tráfego deve levar em consideração a equivalência entre os diversos tipos 

veiculares e a esse levantamento dá-se o nome de contagem classificada de veículos. No que se refere à 

unidade de carros (UPC), o HCM – Highway Capacity Manual, manual publicado pela Transportation 

Research Board (TRB) que apresenta técnicas para o cálculo da capacidade e a determinação do nível de 

serviço para as diversas facilidades de transporte, recomenda valores diversos em função das 

características da via e, sobretudo em função das características do tráfego. 

Considerando que o tráfego das vias analisadas é típico de malha urbana e estradas, com larga 

predominância para os veículos pesados, a UPC adotada para os trechos foi de: 

TIPO DE VEÍCULO Automóvel Motos e Bicicletas 
Ônibus e Caminhões 

2 eixos 
Caminhões acima de 

três Eixos 

VALOR UPC 1 0,25 2 4 

 

Durante a análise foram realizados os levantamentos referentes a quantidade de veículos em cada 

via de acesso do empreendimento, as vias que alimentam o empreendimento por se tratar de uma 

estrutura na rodovia são a Rodovia dos Imigrantes e a Avenida Filinto Muller. Os dados coletados estão 

apresentados a seguir através das tabelas abaixo.  

5.5.3.2.1. Análise Viária – Rodovia dos Imigrantes. 

Dados do levantamento. 

 

 

N OR M A L C OR R IG. N OR M A L C OR R IG. N OR M A L C OR R IG. N OR M A L C OR R IG. N OR M A L C OR R IG.

7:00 -  8:00 159 159 3 0,75 82 20,5 1 2 269 1076 514 1258,25

8:00 -  9:00 144 144 0 0 65 16,25 2 4 214 856 425 1020,25

9:00 -  10:00 161 161 2 0,5 55 13,75 4 8 229 916 451 1099,25

10:00 -  11:00 133 133 1 0,25 71 17,75 8 16 244 976 457 1143

11:00 -  12:00 177 177 3 0,75 86 21,5 3 6 162 648 431 853,25

12:00 -  13:00 136 136 0 0 58 14,5 5 10 245 980 444 1140,5

13:00 -  14:00 142 142 0 0 65 16,25 3 6 224 896 434 1060,25

14:00 – 15:00 159 159 0 0 57 14,25 4 8 262 1048 482 1229,25

15:00 -  16:00 134 134 1 0,25 74 18,5 3 6 234 936 446 1094,75

16:00 -  17:00 178 178 8 2 123 30,75 6 12 326 1304 641 1526,75

Total 1523,00 1523,00 18,00 4,50 736,00 184,00 39,00 78,00 2409,00 9636,00 4725,00 11425,50
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PERÍODO



 

 

EIV / RIV 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

RELATORIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA  

 
 

Avenida Tancredo Neves, 93 -Sala 01 – Bairro Jardim Petrópolis – Cuiabá-MT           Pág. 46 

 
 

 

Gráfico 1 - Fluxo de Veículos Imigrantes - Fonte: Autor 

 

 

 

N OR M A L C OR R IG. N OR M A L C OR R IG. N OR M A L C OR R IG. N OR M A L C OR R IG. N OR M A L C OR R IG.

7:00 -  8:00 206 206 3 0,75 85 21,25 2 4 211 844 507 1076

8:00 -  9:00 164 164 3 0,75 66 16,5 2 4 195 780 430 965,25

9:00 -  10:00 173 173 0 0 61 15,25 6 12 161 644 401 844,25

10:00 -  11:00 138 138 0 0 41 10,25 6 12 145 580 330 740,25

11:00 -  12:00 178 178 4 1 51 12,75 3 6 113 452 349 649,75

12:00 -  13:00 145 145 3 0,75 69 17,25 4 8 186 744 407 915

13:00 -  14:00 133 133 1 0,25 44 11 3 6 184 736 365 886,25

14:00 – 15:00 137 137 0 0 52 13 3 6 177 708 369 864

15:00 -  16:00 152 152 3 0,75 71 17,75 5 10 144 576 375 756,5

16:00 -  17:00 184 184 8 2 76 19 6 12 189 756 463 973

Total 1610,00 1610,00 25,00 6,25 616,00 154,00 40,00 80,00 1705,00 6820,00 3996,00 8670,25

Via: Rodovia dos Imigrantes - Sentido Varzea Grande -> Cuiabá 
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Gráfico 2 - Fluxo de Veículos Imigrantes - Fonte: Autor 

 

Analisando os dados coletados de fluxo de tráfego na Rodovia dos imigrantes podemos a grande 

concentração de veículos pesados durante quase todo o dia, com alteração de pico apenas nas 

proximidades das 17:00 horas. Formando alguns engarrafamentos a partir do trevo entre a imigrantes e 

o bairro São Mateus, o trânsito na região é lento durante boa parte do dia, uma vez que a rodovia já se 

encontra hoje próximo ao seu limite de saturação no sentido único e acima do limite de saturação na 

rotatória como veremos abaixo. 

Tabela 9-Fluxo de Saturação da Rodovia dos Imigrantes. 

 

No sentido Várzea Grande x Cuiabá o fluxo de veículos é menor, neste sentido está localizado o 

empreendimento. De qualquer forma deve ser previsto no futuro alças de acesso a edificação e de retorno 

a pista para evitar desaceleração dos veículos ainda dentro da faixa de rolamento principal. Consultando 

o DNIT e a concessionaria Rota do Oeste a este respeito, informa-se que os projetos ainda estão em fase 

de elaboração e após este processo será estudado alternativas para entrada e saída do imóvel. 

 

Volume de pico atual de 

veiculos 
Volume/Capacidade

ph (v/c)

Rod. Dos imigrantes (Sentido Cuiaba-Varzea Grande) 1680 1527 0,91

Rod. Dos imigrantes ( Sentido Varzea Grande- Cuiabá) 1680 697 0,41

Rod. Dos imigrantes (Rotatoria Sentido Cuiaba) 1470 1527 1,04

Rod. Dos imigrantes (Rotatoria Varzea Grande) 1470 697 0,47

Via Analisada/sentido Fluxo de Saturaçao (Vph)

Rod. Dos imigrantes



 

 

EIV / RIV 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

RELATORIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA  

 
 

Avenida Tancredo Neves, 93 -Sala 01 – Bairro Jardim Petrópolis – Cuiabá-MT           Pág. 48 

 
 

5.5.3.2.2. Análise Viária – Avenida Filinto Muller. 

Dados do levantamento. 

 

 

Gráfico 3 - Fluxo de Veículos Filinto Muller - Fonte: Autor 

 

 

N OR M A L C OR R IG. N OR M A L C OR R IG. N OR M A L C OR R IG. N OR M A L C OR R IG. N OR M A L C OR R IG.

6:30 -  7:30 244 244 14 3,5 236 59 6 12 45 180 545 498,5

7:30 -  8:30 267 267 14 3,5 196 49 5 10 51 204 533 533,5

16:30 -  17:30 253 253 19 4,75 283 70,75 6 12 57 228 618 568,5

17:30 -  18:30 236 236 18 4,5 278 69,5 6 12 59 236 597 558

Total 1000,00 1000,00 65,00 16,25 993,00 248,25 23,00 46,00 212,00 848,00 2293,00 2158,50

Via: Filinto Muller - Sentido São Mateus para imigrantes
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N OR M A L C OR R IG. N OR M A L C OR R IG. N OR M A L C OR R IG. N OR M A L C OR R IG. N OR M A L C OR R IG.

6:30 -  7:30 238 238 12 3 249 62,25 5 10 45 180 549 493,25

7:30 -  8:30 243 243 10 2,5 142 35,5 6 12 34 136 435 429

16:30 -  17:30 234 234 5 1,25 147 36,75 8 16 65 260 459 548

17:30 -  18:30 237 237 17 4,25 166 41,5 6 12 21 84 447 378,75

Total 952,00 952,00 44,00 11,00 704,00 176,00 25,00 50,00 165,00 660,00 1890,00 1849,00

Via: Filinto Muller - Sentido centro para Imigrantes
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Gráfico 4 - Fluxo de Veículos Filinto Muller - Fonte: Autor 

 A Avenida Filinto Muller diferente da Rodovia dos imigrantes tem um fluxo bem 

definido de veículos, com horários de pico entre as 06:30 e 08:30 horas da manha e entre as 

16:30 e 18:30 da tarde. O seu perfil de veículos também é diferente uma vez que na sua 

maioria são compostos por carros e motocicletas. A sua taxa de saturação como veremos 

abaixo é boa uma vez que no entorno foram realizadas diversas obras que aumentaram a sua 

caixa viária. O único estrangulamento se dá na rotatória da Imigrantes, de qualquer maneira 

um conjunto semafórico controla o fluxo. 

Tabela 10 - Fluxo de saturação da Filinto Muller 

 

O único estrangulamento se dá na rotatória da Imigrantes, de qualquer maneira um 

conjunto semafórico controla o fluxo. A avenida fora de horário de pico funciona com fluxo 

normal de carros, motos e caminhões. 

 

5.5.3.3. Demanda adicional do empreendimento. 

Todo empreendimento novo possui dois períodos de demanda de tráfego durante a sua 

Volume de pico atual de 

veiculos 
Volume/Capacidade

ph (v/c)

Av. Filinto Muller -Sentido centro 2835 579 0,20

Av. Filinto Muller -Sentido Imigrantes 2835 494 0,17

Av. Filinto Muller (Rotatoria Sentido Cuiaba) 1470 579 0,39

Av. Filinto Muller (Rotatoria Varzea Grande) 1470 494 0,34

Via Analisada/sentido Fluxo de Saturaçao (Vph)

Rod. Dos imigrantes
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vida útil. Um período na fase de implantação que se distingue pela execução das obras do 

empreendimento e seu entorno, e outro período na fase de operação. Para este relatório 

consideraremos apenas os períodos relacionados a operação.  

Isto se deve ao fato de a tecnologia de construção adotada para o empreendimento ser 

de estruturas pré-fabricadas. Sendo assim gera-se um número muito baixo de veículos e mão 

de obra no local, que próximo ao estudo de operação se torna irrelevante. 

Para a operação vamos adotar o fluxo fixo e flutuante de pessoas no empreendimento e 

estimar o número de veículos a serem adicionados na via mediante aos dados já levantados 

pelo proprietário na empresa. Vale salientar que a Stoky Distribuidora já trabalha em outro 

endereço com a mesma atividade e vai transferir para o empreendimento novo a sua 

demanda, sendo assim, inspirados nos dados já existentes da empresa vamos calcular o 

número de veículos a serem acrescidos na via. Para isso vamos analisar a tabela abaixo. 

Tabela 11 - Estimativa de aumento de Tráfego 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE AUMENTO DE TRÁFEGO 

População Fixa (TRES TURNOS) 200 

População Flutuante Fornecedores 30 

População Flutuante porta da loja 150 

Número de descarregamentos máximos de veículos de grande porte 3 

Cálculo de veículos 

Veículos de funcionários Total Normal Total Corrigido 

Carros ( 22%) 44,00 44,00 

Motos ( 15%) 30,00 7,50 

Bicicleta ( 8%) 16,00 4,00 

  

Fornecedores 20,00 20,00 

Clientes     

Carros  120,00 120,00 

Caminhões de pequeno porte 30,00 60,00 

      

Veículos de grande porte 3,00 12,00 

  

Total 263,00 267,50 
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A partir dos dados coletados da tabela abaixo deve-se fazer uma ponderação dos números 

estimativos encontrados, isto porque o edifício funcionara em período de três turnos, tendo o seu 

fluxo de entrada e saída de veículos reduzido em relação a contagem final. Para isso vamos dividir 

o número corrigido de veículos de funcionários por três e o número de veículos de clientes pelas 

horas de atendimento ao público da loja (10 horas), assim abrimos uma prerrogativa mais 

coerente sobre o número máximo de veículos que realmente contribuirão para o aumento do 

tráfego. Fazendo esta divisão chegamos ao número corrigido de 69veículos/hora. 

Aplicando o número encontrado ao volume atual de veículos podemos avaliar o nível de 

serviço da via a partir da instalação do empreendimento. 

Tabela 12 - Nível de Serviço Vias de Acesso 

 

A tabela acima indica a precariedade do nível de serviço da rodovia dos imigrantes em 

relação trafegabilidade, o nível de serviço está na categoria D no sentido Cuiabá x Várzea 

grande no horário de pico, e não melhora muito nos outros horários ficando na categoria C na 

maior parte do dia. No sentido oposto o nível de serviço alcança a categoria B em toda a 

extensão do dia. Categoria A só encontraremos na Filinto Muller graças as obras de ampliação 

da caixa viária. 

A capacidade da rodovia dos imigrantes que já não é suficiente com o volume atual sofre 

uma pequena piora com a instalação do empreendimento, uma vez que ele aumenta o fluxo 

corrigido em 4,32% fazendo com que a rodovia ultrapasse ainda mais o fluxo de saturação 

calculado para a ela (Ver tabela 13). 

 

ADICIONAL TOTAL

Rod. Dos imigrantes (Sentido Cuiaba-Varzea Grande) 1527 69 1596 D

Rod. Dos imigrantes ( Sentido Varzea Grande- Cuiabá) 697 69 766 B

Av. Filinto Muller -Sentido centro 579 69 648 B

Av. Filinto Muller -Sentido Imigrantes 494 69 563 A

Volume Adicional (hp)
Via Analisada/sentido Nível de Serviço

Av. Filinto Muller

Rod. Dos imigrantes

Volume Atual de 

Veiculos
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Tabela 13 - Fluxo de saturação Corrigido - Imigrantes 

 

 

Para a avenida Filinto Muller o cenário é diferente, ela se encontra com uma boa classificação de 

serviço e o seu volume principalmente nas vias principais opera com folga, podendo ser uma boa 

alternativa para o empreendimento. Mesmo em trechos de estrangulamento como na rotatória 

da imigrantes a avenida opera com 44% apenas da capacidade, havendo possibilidade de aumento 

de trafego nesta via. 

Tabela 14- Fluxo de Saturação corrigido- Filinto Muller 

 

É importante salientar que para efeito de cálculo foi considerado toda a demanda 

adicional derramada em uma só via. Este fato só possui capacidade de acontecer caso haja a 

interdição da outra. Em dias normais a tendência é que sejam diluídos os impactos entre as 

duas vias.  

Um fator importante que alivia estes impactos a médio e curto prazo é o desenvolvimento 

de projeto pelo DNIT e pela concessionaria que administra a via onde pretende-se desviar 

parte do fluxo de carretas. Diminuindo em muito os impactos sobre o tráfego, dando caráter 

temporário aos mesmos. 

Conclusão. 

Visto os disposta acima e analisando os dados apresentados podemos afirmar que haverá 

os seguintes impactos. 

✓ Impacto Negativo 

✓ Temporário 

Volume de pico corrigido 

de veiculos
Volume/Capacidade

ph (v/c)

Rod. Dos imigrantes (Sentido Cuiaba-Varzea Grande) 1680 1596 0,95

Rod. Dos imigrantes ( Sentido Varzea Grande- Cuiabá) 1680 766 0,46

Rod. Dos imigrantes (Rotatoria Sentido Cuiaba) 1470 1596 1,09

Rod. Dos imigrantes (Rotatoria Varzea Grande) 1470 766 0,52

Via Analisada/sentido Fluxo de Saturaçao (Vph)

Rod. Dos imigrantes

Volume de pico corrigido 

de veiculos
Volume/Capacidade

ph (v/c)

Av. Filinto Muller -Sentido centro 2835 648 0,23

Av. Filinto Muller -Sentido Imigrantes 2835 563 0,20

Av. Filinto Muller (Rotatoria Sentido Cuiaba) 1470 648 0,44

Av. Filinto Muller (Rotatoria Varzea Grande) 1470 563 0,38

Via Analisada/sentido Fluxo de Saturaçao (Vph)

Avenida Filinto Muller
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5.6. VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO. 
 

5.6.1. Ventilação 
 

O vento predominante na região tem a direção Norte – N, nos meses de janeiro, fevereiro, 

outubro, novembro e dezembro, nos demais meses do ano, o vento é considerado calmo, pois 

quase não há corrente de ar (Fonte INMET – Instituto Nacional de Meteorologia). 

 

 

 

O empreendimento encontra-se em área aberta e com edificações apenas na lateral 

direita dele, a altura máxima do edifício (14,00 metros) é baixa permitindo a circulação natural 

dos ventos. A forma como está planejado o edifício permiti ainda a circulação interna do vento 

Norte 
Vento 

Predominante 
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no interior da edificação. Não sendo ela barreira artificial capaz de alterar o microclima da 

região. 

 

5.6.2. Iluminação 
 

A construção de edifícios altera as características do terreno e consequentemente as condições 

de iluminação deles, desta maneira é sempre importante fazer os devidos estudos de sombreamento para 

a identificação dos impactos sobre as vegetações e edificações circunvizinhas. 

Para este empreendimento foi estudado as variações de sombreamento para diferentes datas 

do ano com variação de 3 meses, e em 3 horários distintos por dia, sendo 9h00, 12h00 e 15h30.  

Como o empreendimento possui baixo elevação é possível observar a partir das simulações que 

o impacto sobre a vegetação e sobre as edificações circunvizinhas é baixo em relação ao 

sombreamento. 
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Sombreamento  1 - 9h dia 21-03 direita 

 
Sombreamento  2 - 9h-21/03 esquerda 

 
Sombreamento  3 - 12h dia 21/03 direita 

 
Sombreamento  4 - 12h dia 21/03 esquerda 

 
Sombreamento  5- 15:30 dia 21/03 direita 

 
Sombreamento  6 - 15:30 dia 21/03 esquerda 

 
Sombreamento  7-9h dia 21/12 direita 

 
Sombreamento  8 – 9h dia 21/12 esquerda 
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Sombreamento  9- 12h dia  21/12 direita 

 
Sombreamento  10 - 12h dia 21/12 esquerda 

 
Sombreamento  11- 15:30 dia 21/12 direita 

 
Sombreamento  12 - 15:30 dia 21/12 esquerda 

 
Sombreamento  13 - 9:00 dia 23/09 direita 

 
Sombreamento  14 - 9:00h dia 23/09 esquerda 

 
Sombreamento  15 - 12:00h dia 23/09 direita 

 
Sombreamento  16 - 12:00h dia 23/09 esquerda 
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Sombreamento  17 - 15:30 hs 23/09- direita 

 
Sombreamento  18 - 15:30hs 23/09 - esquerda 

 

Análise de Dados  

Examinando os dados citados, nota-se que o edifício por suas características em relação ao 

entorno não cria uma barreira significativa na circulação dos ventos, isso se deve pelas características do 

entorno e da própria construção por se tratar de uma área pouco densa e uma edificação considerada 

baixa em relação à área construída.  

A característica do tipo do empreendimento que é de um edifício horizontal minimiza os cortes 

dos ventos que por sua vez são fracos na cidade de Várzea Grande pelas características do próprio relevo. 

Foi verificado também, que não haverá sombras no terreno vizinho por muito tempo, sendo assim todo 

sombreamento ocorrerá no próprio terreno sem ônus a vegetação vizinha. 

Conclui-se que, diante dos dados apontados em relação à ventilação e iluminação; 

✓ Impacto Positivo.  

✓ Permanete. 

5.7.  PAISAGEM, URBANA E PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL. 

 

5.7.1. Características dos Meios Físicos 
 

5.7.1.1. Clima 
 

Segundo Maitelli (2005), O clima na cidade de Várzea Grande é do tipo Aw da classificação climática 

de Köppen-Geiger , isto é, Tropical com estação seca de inverno, com 4 a 5 meses secos e duas estações 

bem definidas: uma seca (outono–inverno) e uma chuvosa (primavera-verão), com características de 
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continentalidade. O clima também tem influência temporal na origem dessa vegetação, pois as chuvas, 

ao longo do tempo geológico, intemperaram os solos deixando-os pobres em nutrientes essenciais. 

Para a caracterização do clima foram realizadas a coleta de dados secundários disponibilizados pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, utilizando o Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e 

Pesquisa – BDMEP da Estação 83361. A partir dos dados processados através do software Microsoft Excel, 

elaborou-se o gráfico ombrotérmico de modo a se averiguar a periodicidade das estações de seca e chuva 

do município de Cuiabá. 

Figura 12 - Gráfico ombrotérmico de Gaussen – Cuiabá e Várzea Grande/MT 

 
Fonte: INMET - Instituto Nacional de Meteorologia / BDMEP - Estação 83361 (2018). 

 

O gráfico ombrotérmico estabelecido por Bagnouls e Gaussen em 1957 demonstra as variações da 

precipitação pluviométrica e temperatura no mesmo gráfico, onde os meses de seca são os que a 

precipitação se encontra abaixo da curva de temperatura. Concluindo-se que os meses de seca estão entre 

maio à Setembro e período chuvoso de Outubro à Abril.  

5.7.1.2. Geologia  
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A área de estudo se encontra regionalmente inserido no Arcabouço geológico constituindo o Grupo 

Cuiabá, unidade NPcu5 , sucedido por filitos e sericíticos, cinza prateados a esverdeados, com 

intercalações e lentes de metaconglomerados, (Mcg) metarenitos (Mar) e metarcóseos (Mac), e seguindo 

sentido sudoeste do empreendimento ocorre porção de aluviões recentes (Q2a2) constituído por 

sedimentos arenosos, argilo - arenosos e conglomeráticos, inconsolidados, depositados ao longo dos 

canais ativos das drenagens, conforme dados do Serviço Geológico do Brasil – CPRM e Secretaria de 

Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia de MT realizado em 2006, apresentado na figura 13. 

Dentre o todo perímetro do empreendimento não foi constatado o surgimento de processo erosivo. 

No reconhecimento de campo foi averiguado visualmente que o relevo possui declividade plano e suave 

ondulada com declive acentuado na entrada da área de estudo, onde observou-se no perímetro do 

empreendimento o afloramento de canga, onde sua alta porosidade facilita a infiltração da água oriunda 

da precipitação pluviométrica, facilitando seu acúmulo nos reservatórios subterrâneos.  

 

Figura 13 Entrada do terreno com topografia apresentando declive acentuado e superfície do solo apresentando pedra canga. 

    
Fonte: Própria do autor, 2019.  
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Figura 14 - Mapa Geológico 

 

Fonte: Serviço Geológico do Brasil – CPRM e Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia de MT 

realizado em 2006. 

5.7.1.3. Solos – Classificação Pedológica  
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Conforme apontado em trabalhos desenvolvidos pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM e Secretaria 

de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia de MT realizado em 2006, apresentado na figura 14 

constatam-se que a área de influência direta onde será estabelecido o empreendimento apresenta classes 

de solo: LVad1 LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico, textura argilosa e média, relevo suave 

ondulado e plano + PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário Distrófico típico ou latossólico, textura 

argilosa, relevo suave ondulado, ambos A moderado, fase Cerrado Tropical Subcaducifólio e FFcd1 

PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário Distrófico argissólico, textura média muito cascalhenta/argilosa 

muito cascalhenta + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico, textura média e argilosa, ambos 

A moderado, fase Cerrado Tropical Subcaducifólio, relevo suave ondulado. 

Figura 15 - Mapa de reconhecimento de solo. 

 

Fonte: Serviço Geológico do Brasil – CPRM e Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e 

Energia de MT realizado em 2006 

 

5.7.1.4. Geomorfologia 
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Nas áreas de influência, bem como toda baixada, desenvolvem-se unidades pedológicas 

de forma moderada. São definidas pelas rochas que lhe deram origem, pelo clima e relevo. 

A partir de estudos bibliográficos, como o trabalho desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil 

– CPRM e Secretaria do Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia de MT (2006), interpretação das 

imagens de satélite e vistorias em campo, foi realizado a coleta de dados afim de se caracterizar a 

morfologia das coberturas pedológicas e litologia, conforme apresentado na figura 16 . 

A unidade morfológica apresentada na região é a Depressão Pediplanada (t12), onde a superfície 

apresenta o aplanamento constituída por apedimentos, com suave dissecação, pequena amplitude, baixa 

declividade, drenagem de baixa densidade, amplos interflúvios, topos extensos e aplanados, vertentes 

com perfil retilíneo, padrão de drenagem subparalelo a dendrítico, vales abertos, planícies aluvionares 

interiores  desenvolvidas. Presença de drenagem fechada formando lagoas intermitentes (embaciados). 

Presença de formas residuais do tipo inselberg. Ao sentido sudoeste, na área de influência indireta 

também ocorre a unidade morfológica Planície do Pantanal – Planicie fluvial – Terraço Baixo (p), onde a 

superfície possui característica plana de formato alongado, desenvolvida em trechos dos vales dos rios 

Aricá=Açu e Médio Cuiabá. 
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Figura 16 - Mapa geomorfológico. 

 

Fonte: Serviço Geológico do Brasil – CPRM e Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia 
de MT realizado em 2006. 
 

5.7.1.5.  Hidrografia 
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A área de estudo se encontra localizada na região Hidrográfica Paraguai, na Bacia Hidrográfica 

Regional Alto Rio Paraguai, na Unidade de Planejamento e Gerenciamento (UPG) PA4 – Alto Rio Cuiabá, 

microbacia do Córrego do Piçarrão. Em breve vistoria ao local, pode-se constatar a inexistência de córrego 

em sobreposição as delimitações da área de estudo, observando que a cerca de 230 metros sentido norte 

da área de estudo ocorre a existência de um córrego sem denominação, afluente do Córrego do Piçarrão, 

sentido leste, o qual percorre cerca de 7,4 km sentido sudeste e desagua no Rio Cuiabá (Figura - 17). 

De fundamental importância para Mato Grosso, as águas do Rio Cuiabá abastecem as cidades 

localizadas ao longo de seu curso, na época das chuvas suas águas inundam campos e lagoas e sustentam 

a biodiversidade na planície do Pantanal. 
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Figura 17 - Mapa hidrográfico. 

 

Fonte: Serviço Geológico do Brasil – CPRM e Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia de MT 
realizado em 2006. 

 

5.7.2. Características do Meio Biótico do empreendimento 
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5.7.2.1.  Descrição Regional da Flora 
 

A área de estudo está inserida no bioma Cerrado, especificamente na fitofisionomia Floresta 

estacional semidecidual, com dossel aberto (Figura – 17). No entanto devido a ocupação territorial da 

região, observamos apenas alguns fragmentos remanescentes dessa tipologia vegetal, dentre estes 

destacamos aqueles incluídos na Zona de Conservação e Preservação Ambiental (ZCP-2), além de outros 

fragmentos situados na região oeste, que pelo fato de não pertencerem ao perímetro urbano do 

município de Várzea Grande, não foram incluídos no Zoneamento (Figura – 18).  

Figura 18 - Mapa de vegetação regional 

 

Fonte: Serviço Geológico do Brasil – CPRM e Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia de MT realizado em 
2006. 

 

 



 

 

EIV / RIV 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

RELATORIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA  

 
 

Avenida Tancredo Neves, 93 -Sala 01 – Bairro Jardim Petrópolis – Cuiabá-MT           Pág. 67 

 
 

5.7.2.2.  Descrição Local da Flora  
 

A área do empreendimento caracteriza-se como uma vegetação secundária, onde predominam 

espécies de gramíneas e herbáceas invasoras e uns poucos indivíduos arbóreos. As herbácea invasoras 

registradas no local foram: celósia (Celosia sp.) gergilim (Sesamum indica), dormideira (Mimosa pudica), 

erva-de-santa-maria (Chamaesyce hirta) capim –milhã (Paspalum consersum), capim-cuiabano 

(Paspalum plicatulum), capim-favorito (Rhyncheltrum repens), capim-rabo-de-gato (Setaria parviflora), e 

sorgo (Sorghum arundinaceum)(Figura - 19). 

Figura 19 - Espécies gramíneas e herbáceas da área de estudo. 

 

Fonte: Própria do autor, 2019. 
 

Realizou-se um levantamento da vegetação local, através da identificação das espécies de 

gramíneas, herbáceas, arbustivas e arbóreas, onde todos os indivíduos arbóreos foram georreferenciados 

e avaliados quanto a circunferência na altura do peito (CAP) a uma altura de 1,30 metros do solo em 

indivíduos com CAP mínima de 15 cm, sendo este realizado em local livre de avaria e protuberâncias, e 

quanto estas existiram, foram realizadas seguindo a metodologia conforme figura 20. 
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Figura 20 - Procedimentos para Medição de CAP 

 

Fonte: JOSÉ ANTÔNIO ALEIXO, Princípios básicos de dendrometria. UFRPE, 1979. 

 

Figura 21 - Realização de coleta de dados na área de estudo. 

 

Fonte: Própria do autor, 2019. 

 
Tabela 15 - Relação de espécies da área de estudo 

Nº Nome popular Nome científico Família 
CAP 
(cm) Latitude longitude 

1 GONÇALEIRO Astronium fraxinifolium Anacardiaceae 80 -56,17835 -15,67698 

2 GONÇALEIRO Astronium fraxinifolium Anacardiaceae 85 -56,17829 -15,67705 

3 GONÇALEIRO Astronium fraxinifolium Anacardiaceae 77 -56,17836 -15,67689 

4 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 77 -56,17850 -15,67681 

5 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 90 -56,17860 -15,67679 

6 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 96 -56,17856 -15,67671 

7 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 53 -56,17856 -15,67672 
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Nº Nome popular Nome científico Família 
CAP 
(cm) Latitude longitude 

8 LOURO-BRANCO Cordia glabrata Boarginaceae 41 -56,17855 -15,67665 

9 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 80 -56,17865 -15,67654 

10 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 80 -56,17871 -15,67665 

11 CUMBARU Dipteryx alata Fabaceae 73 -56,17874 -15,67653 

12 GONÇALEIRO Astronium fraxinifolium Anacardiaceae 50 -56,17886 -15,67658 

13 

CAPITÃO-DO-
CAMPO Terminalia argentea Combretaceae 62 -56,17887 -15,67658 

14 PAU-BOSTA Sclerolobium aureum Caesalpinioideae 43 -56,17888 -15,67659 

15 ANGELIM Vatairea macrocarpa Fabaceae 68 -56,17889 -15,67661 

16 

CAPITÃO-DO-
CAMPO Terminalia argentea Combretaceae 48 -56,17896 -15,67669 

17 

CAPITÃO-DO-
CAMPO Terminalia argentea Combretaceae 58 -56,17898 -15,67667 

18 GONÇALEIRO Astronium fraxinifolium Anacardiaceae 45 -56,17903 -15,67677 

19 

CAPITÃO-DO-
CAMPO Terminalia argentea Combretaceae 59 -56,17874 -15,67685 

20 GONÇALEIRO Astronium fraxinifolium Anacardiaceae 58 -56,17862 -15,67677 

21 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 90 -56,17845 -15,67706 

22 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 70 -56,17830 -15,67667 

23 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 50 -56,17829 -15,67669 

24 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 153 -56,17830 -15,67668 

25 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 41 -56,17829 -15,67675 

26 JATOBÁ 
Hymenaea 
stigonocarpa Fabaceae 91 -56,17830 -15,67674 

27 CUMBARU Dipteryx alata Fabaceae 61 -56,17856 -15,67649 

28 

CAPITÃO-DO-
CAMPO Terminalia argentea Combretaceae 78 -56,17810 -15,67616 

29 GONÇALEIRO Astronium fraxinifolium Anacardiaceae 69 -56,17857 -15,67642 

30 GONÇALEIRO Astronium fraxinifolium Anacardiaceae 70 -56,17855 -15,67645 

31 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 68 -56,17818 -15,67661 

32 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 72 -56,17817 -15,67656 

33 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 39 -56,17817 -15,67658 

34 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 69 -56,17814 -15,67657 

35 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 110 -56,17811 -15,67656 

36 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 99 -56,17812 -15,67655 

37 PAU-BOSTA Sclerolobium aureum Caesalpinioideae 77 -56,17835 -15,67642 

38 GONÇALEIRO Astronium fraxinifolium Anacardiaceae 73 -56,17828 -15,67633 

39 GONÇALEIRO Astronium fraxinifolium Anacardiaceae 72 -56,17839 -15,67631 

40 PAU-BOSTA Sclerolobium aureum Caesalpinioideae 59 -56,17835 -15,67633 

41 

CAPITÃO-DO-
CAMPO Terminalia argentea Combretaceae 57 -56,17836 -15,67632 
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Nº Nome popular Nome científico Família 
CAP 
(cm) Latitude longitude 

42 GONÇALEIRO Astronium fraxinifolium Anacardiaceae 70 -56,17831 -15,67630 

43 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 68 -56,17830 -15,67625 

44 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 59 -56,17820 -15,67638 

45 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 59 -56,17817 -15,67637 

46 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 83 -56,17806 -15,67638 

47 CABRITEIRO 
Rhamnidium 
elaeocarpum Rhamnaceae 28 -56,17793 -15,67616 

48 PERIQUITEIRA Trema micrantha Cannabaceae 57 -56,17802 -15,67604 

49 TIMBÓ Magonia pubescens Sapindaceae 55 -56,17798 -15,67603 

50 FALSO-NOVATEIRO Coccoloba mollis Polygonaceae 32 -56,17798 -15,67603 

51 IPÊ-BRANCO Tabebuia roseoalba Bignoniaceae 64 -56,17786 -15,67601 

52 IPÊ-BRANCO Tabebuia roseoalba Bignoniaceae 72 -56,17787 -15,67598 

53 GONÇALEIRO Astronium fraxinifolium Anacardiaceae 76 -56,17805 -15,67600 

54 AÇOITA-CAVALO Luehea sp. Malvaceae 72 -56,17819 -15,67606 

55 GONÇALEIRO Astronium fraxinifolium Anacardiaceae 64 -56,17832 -15,67620 

56 EMBAÚBA  Cecropia pachystachya Cecropiaceae 45 -56,17748 -15,67621 

57 AÇOITA-CAVALO Luehea sp. Malvaceae 77 -56,17738 -15,67636 

58 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 152 -56,17761 -15,67623 

59 

BARBA-TIMÃO-
FALSO Dimorphandra mollis Mimosoideae 46 -56,17761 -15,67624 

60 GUATAMBU  
Aspidosperma 
subircanum Apocynaceae 72 -56,17762 -15,67624 

61 PERIQUITEIRA Trema micrantha Cannabaceae 28 -56,17788 -15,67631 

62 PERIQUITEIRA Trema micrantha Cannabaceae 28 -56,17788 -15,67631 

63 PERIQUITEIRA Trema micrantha Cannabaceae 28 -56,17788 -15,67631 

64 PERIQUITEIRA Trema micrantha Cannabaceae 28 -56,17788 -15,67631 

65 PERIQUITEIRA Trema micrantha Cannabaceae 28 -56,17788 -15,67631 

66 PERIQUITEIRA Trema micrantha Cannabaceae 28 -56,17788 -15,67631 

67 PERIQUITEIRA Trema micrantha Cannabaceae 28 -56,17788 -15,67631 

68 PERIQUITEIRA Trema micrantha Cannabaceae 21 -56,17788 -15,67631 

69 PERIQUITEIRA Trema micrantha Cannabaceae 21 -56,17788 -15,67631 

70 PERIQUITEIRA Trema micrantha Cannabaceae 21 -56,17788 -15,67631 

71 PERIQUITEIRA Trema micrantha Cannabaceae 21 -56,17798 -15,67637 

72 PEQUIZEIRO Caryocar brasiliense Caryocaceae 74 -56,17771 -15,67651 

73 GONÇALEIRO Astronium fraxinifolium Anacardiaceae 70 -56,17773 -15,67674 

Fonte: Próprio Autor, 2019. 

O levantamento florístico arbóreo constatou que a espécie com maior representação florestal é 

o Pequizeiro (Caryocar brasiliense), ocorrendo com maior representatividade (32%). Outras espécies com 

ocorrência de maior frequência também foram o Gonçaleiro (Astronium fraxinifolium (19%), Perequiteira 

(Trema micrantha - 16%) e Capitão do campo (Terminalia argentea - 8%) (Tabela - 01) (Figura 21). 



 

 

EIV / RIV 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

RELATORIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA  

 
 

Avenida Tancredo Neves, 93 -Sala 01 – Bairro Jardim Petrópolis – Cuiabá-MT           Pág. 71 

 
 

 

Figura 22 - Abundância de espécie. 

 

Fonte: Próprio Autor, 2019. 
 

 

5.7.2.3.  Fauna  
 

A área do Centro de Distribuição Storky está localizada em uma região com vegetação típica de 

cerrado antropizado, onde a fauna da área mostrou-se pobre, com apenas espécies típicas de áreas 

degradadas. O grupo de espécies mais representativo foram as aves, as espécies registradas foram como 

sabiá (Tudus rufiventris), siriri (Tyrannus melancolicus), bem-te-vi (Pitangus sufuratus), anu-branco (Guira 

guira) e anu-preto, (Crotophaga ani), gavião-carrapateiro (Milvago chimachima), Urubu-de-cabeça-preta 

(Coragyps atratus) (Milvago chimachima) periquitão-maracanã (Psittacara leucophthalmus), Fogo-apagou 

(Columbina squammata) e a pomba-comum (Columba livia).  

Dentre os répteis as espécies registradas foram duas espécies de lagarto, (Ameiva ameiva) e 

(Tropidurus torquatus), além da serpente jararaca (Bothrops sp). Não registramos nenhuma espécie de 

anfíbio durante a vistoria pois esta foi realizada no período diurno, no entanto, algumas sempre ocorrem 

em tais ambientes sapo-cururu (Rhinella sp) rãns como (Leptodactylus chaquensis) e Physalaemus 
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albonotatus. Dentro os mamíferos registramos as espécies de roedores ratazana (Rattus rattus) e preá 

(Galea spixii). A Figura 15 apresenta algumas das espécies registradas na área. 

 

 

Figura 23 - Espécies da fauna registradas na área do Centro de Distribuição Storky; A - lagarto, (Ameiva ameiva); B - anu-preto, 
(Crotophaga ani); C - gavião-carrapateiro (Milvago chimachima); D - pomba-comum (Columba livia); E - siriri (Tyrannus 
melancolicus). 

 

Fonte: Próprio Autor, 2019. 
 

5.7.3. Alteração do Solo 
 

O empreendimento conta com um terreno levemente acidentado com declividade constante de 

aproximadamente 1%. As alterações propostas para a terraplanagem seguem platôs que aproveitam a 

inclinação do terreno resultando em baixo impacto sobre o relevo. Abaixo é possível observar na figura 

24 a planta de topografia do terreno. 
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Figura 24 - Planta Topográfica do terreno 

 

Fonte: Próprio Autor, 2019. 
 

 

Figura 25- Mapa de nível das construções 

A figura 25 indica os níveis que serão utilizados para a construção do platô das edificações, grande 

parte da movimentação de terra será realizada dentro do próprio terreno. Gerando assim menor impacto 

em relação ao transporte de resíduos de solos pelas vias ao entorno do empreendimento. 

 

5.7.4. Geração de Resíduos e Poeira 
 

Durante a execução do empreendimento podemos caracterizar o resíduo em duas fases. Uma na 

construção da planta e outra na operação dela. Para melhor entender esses impactos utilizaremos os 

estudos de PGRCC e PGRS. Onde poderemos descrever separadamente cada em cada etapa a 

característica dos resíduos e suas destinações. 
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5.7.4.1. PGRCC 
 

5.7.4.1.1. APRESENTAÇÃO 

 

A gestão de resíduos sólidos se enquadra como saneamento básico e, portanto, ações de 

gerenciamento devem ser integradas para melhorar a qualidade de vida da população. No Brasil a 

geração de resíduos da construção civil, em novas edificações, é de 300 kg/m², enquanto em países 

desenvolvidos é de 100 kg/m². 

A construção civil é uma das indústrias que mais utiliza recursos naturais e é, também, a maior 

geradora de resíduos, sendo que a tecnologia construtiva adotada no Brasil favorece o desperdício de 

materiais. Os problemas ambientais referentes aos resíduos de construção estão relacionados à sua 

disposição final e à exploração de matérias-primas. 

Os RCD - Resíduos de Construção ou Demolição ocupam grande volume para disposição final. 

Considerando que nem 10% das cidades mato-grossenses possuem aterros sanitários aprovados, 

implantados e em operação, bem como, menos de 3% possuem usinas de reciclagem, deve-se propor e 

implementar métodos para o tratamento e reutilização dos resíduos. 

A destinação dos RCD não é o único problema ambiental da construção civil, a exploração de 

matérias-primas também causa grandes impactos ambientais. Mas a realidade começa a mudar, aos 

poucos a tomada da consciência ambiental se estende às empresas do setor, que vem demonstrando 

preocupação em resolver os transtornos causados pela disposição irregular desses resíduos. 

Assim, com a Resolução nº 307/2002, alterada pela Resolução nº 448/2012 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA em vigor, o setor da construção civil começa a integrar as 

discussões a respeito do controle e da responsabilidade pela destinação de seus resíduos sólidos. 

Como conseqüência dessa resolução alguns municípios e estados criaram decretos que 

regulamentam PGRCC - Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, estabelecendo 

responsabilidades com a implantação e acompanhamento das diretrizes especificadas nos decretos. Tais 

mecanismos tornam obrigatório aos geradores a gestão, incluindo reciclagem, reaproveitamento e 

destinação de resíduos. 

Os geradores com empreendimento de obra que excedam 600 m² (seiscentos metros 

quadrados) de área construída ou 100 m² (cem metros quadrados) de área de demolição deverão 

elaborar e implementar o PGRCC. 
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5.7.4.1.2. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Este trabalho tem como objetivo apresentar instruções e normas técnicas que estabelecem 

diretrizes e procedimentos gerais para a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil para implantação um Centro de Distribuição a ser executado por “S  ky            

D                          p           çã  L   ”. 

 

O plano vem contribuir para a redução, segregação, acondicionamento, transporte e destinação 

final de acordo com critérios técnicos e de procedimentos de boas práticas no canteiro de obra. 

Portanto a elaboração, o gerenciamento de resíduos e a reutilização estrutural de resíduos 

passam a ter importância não apenas ambiental, mas também legal, conforme aos dispostos nas 

Resoluções CONAMA nº 307/02, n° 348/04, n° 431/11, nº 448/12 e n° 449/15. 

5.7.4.1.3. OBJETIVOS 

 

5.7.4.1.3.1. - OBJETIVO GERAL 

 

Prover diretrizes aos geradores para a elaboração do PGRCC, contribuindo para a redução da 

geração de resíduos de construção civil na cidade de Várzea Grande, orientando a caracterização, 

segregação, acondicionamento, transporte e destinação final. 

Atribuiu-se aos geradores a responsabilidade sobre o gerenciamento de resíduos produzidos nas 

atividades de construção, reformas, reparos e demolições de estruturas, edificações e estradas, bem 

como, por aqueles resultantes da remoção de vegetação e escavação dos solos durante a implantação 

das obras de terraplenagem e infra-estrutura. 

5.7.4.1.3.2. - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para atingir o objetivo geral devem ser seguidos os seguintes objetivos específicos: 

❖ Analisar a quantidade de resíduos gerada pela obra a ser implantada comparando-os com 

referências nacionais e internacionais; 

❖ Avaliar a eficiência do programa de gerenciamento de resíduos implantado; 
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❖ Analisar financeiramente os resultados da implementação do programa; 

❖ Prover de disposição final adequada ambientalmente. 

 

5.7.4.1.4. IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR 
 

Proprietário: 

Stoky Comercio e Distribuidora de Materiais para Construção Ltda 

CNPJ: 05.701.023/0001-47 

Endereço Comercial: Avenida Filinto Muller, Nº 5280, Bairro Jd. Marajoara II, Várzea Grande – MT. 

Tipo do Empreendimento: 

Comercial 

Propriedade: 

Privada 

Padrão construtivo: 

Médio 

Prazo estimado para execução das obras de implantação do empreendimento: 

24 Meses 

Número de funcionários durante implantação do empreendimento: 

50 colaboradores diretos 

5.7.4.1.5. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO PGRCC 
 

Autor do PGRCC: 

Denner Diego Silva de Figueiredo 

Engenheiro Ambiental 

CREA: MT027093 

5.7.4.1.6. ENDEREÇO: 
 

  Avenida Castelo Branco, 1970, Centro, Várzea Grande/MT 
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 Telefone: 3364-1867 e 9 9933.3430 

5.7.4.1.7. EQUIPE DE TRABALHO DO PGRCC 
 

Responsável pelo empreendimento:  

Stoky Comercio e Distribuidora de Materiais para Construção Ltda 

CNPJ: 05.701.023/0001-47 

Endereço Comercial: Avenida Filinto Muller, Nº 5280, Bairro Jd. Marajoara II, Várzea Grande – MT. 

 

5.7.4.1.8. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Situa-se no perímetro urbano da cidade de Várzea Grande na Rodovia dos Imigrantes, Km 19, Município 

de Várzea Grande/MT. 

Possui as seguintes coordenadas geográficas: 

S = 15°40'36,61" 

W = 56° 10'42,74" 

5.7.4.1.9. PGRCC - PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Para diagnosticar a geração de resíduos de construção civil nas cidades brasileiras, utilizam-se 

dados de estimativas de área construída, de quantificação de volumes por empresas coletoras, do 

monitoramento de descargas nas áreas de disposição final dos resíduos de construção civil.   

As duas primeiras estimativas permitem uma quantificação confiável e podem ser utilizadas em 

todo município que possui cadastro de construções licenciadas. 

A construção e a reforma de edificações, demolições, obras viárias, materiais de escavação, são 

origens de resíduos da construção civil. A investigação da sua origem é importante para a quantificação 

e a qualificação dos volumes gerados. O resíduo gerado em novas construções provém de quatro fases, 

a fundação, a estrutura e alvenaria, o revestimento e o acabamento, sendo que os resíduos devem ser 

diferenciados em função do tempo, da atividade e da quantidade gerada. 
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A implantação do método de gestão de resíduos para a construção civil implica o 

desenvolvimento de um conjunto de atividades para se realizar dentro e fora do canteiro de obras. 

Para ser consolidado progressivamente, o método deverá registrar as atividades em cronograma que 

será implantado dentro do PGRCC, com duração máxima de 24 meses. 

 

5.7.4.1.9.1. CONCEPÇÕES BÁSICAS – MODELO E GERENCIAMENTO 

 

A composição dos resíduos  da  construção  civil  brasileira,  gerados  em  uma  obra  é, 

basicamente, constituída por sobras e perdas de argamassa, concreto, blocos de concreto, tijolos, telhas, 

azulejos, cerâmicas, além de madeiras, plásticos, papel e papelão. Além destes, também, podem ser 

gerados resíduos classificados como perigosos e não inertes. 

 

O tratamento de resíduos deve definir uma série de ações para reduzir a quantidade ou seu 

potencial poluidor. Considerando o entulho da construção civil, classificado como Classe II B - inerte 

(ABNT, 2004), seu tratamento está relacionado à redução da quantidade. O tratamento mais difundido, 

além da redução, é a segregação, trituração e reutilização. Por sua vez, a forma mais difundida de 

reutilização tem sido na construção de rodovias, como base ou sub-base e em preenchimentos não 

estruturais de edificações. 

A diminuição de riscos de impactos ambientais e a redução de custos na construção civil são 

fatores que tornam a reciclagem uma prática sustentável para o setor. 

A disposição final em aterros ou bota-fora de RCC não é uma opção adequada, pois estes 

resíduos possuem materiais recicláveis e ocupam grandes volumes. Esta opção é recomendada apenas 

quando os aterros sanitários não possuem material de cobertura e os resíduos foram previamente 

separados. 

Em consonância com o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil proposto para o 

empreendimento que será implantado, este deverá estabelecer como prioridade as seguintes metas: 

 

a. Quantificar todos os resíduos gerados; 

b. Codificar todos os resíduos conforme códigos de resíduos definidos pelo órgão ambiental; 

c. Classificar todos os resíduos gerados segundo a Norma ABNT 10.004; 
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d. Implantar a coleta seletiva para todos os resíduos sólidos gerados; 

e. Enviar os resíduos passíveis de reciclagem para os destinos adequados; 

f. Encaminhar os resíduos não recicláveis para disposição final em aterro sanitário  ou 

controlado, devidamente licenciado pelo órgão ambiental; 

g. Dar um destino final adequado aos resíduos perigosos, conforme diretrizes aprovadas pelo 

órgão ambiental. 

h. Avaliar a eficiência do programa de gerenciamento de resíduo implantado. 

 

5.7.4.1.9.2. RESPONSABILIDADES 

 

❖ Municípios 

Elaborar Plano Integrado de Gerenciamento, que incorpore: 

a) Programa Municipal de Gerenciamento (geradores de pequenos volumes); 

b) Projetos de Gerenciamento em obra (para aprovação dos empreendimentos dos geradores 

de grandes volumes). 

Embora as prefeituras sejam responsáveis pela coleta e destino dos resíduos, elas não têm poder 

para interferir diretamente na sua geração, isto é, nos processos industriais produtores de bens e 

consumo. 

❖ Geradores 

 

Elaborar Projetos de Gerenciamento em obra (caracterizando os resíduos e indicando 

procedimentos para triagem, acondicionamento, transporte e destinação). 

A empresa é responsável pelo gerenciamento dos resíduos da construção civil, desde a geração 

até a disposição final. Na operacionalização do sistema de gerenciamento a empresa visa atender aos 

requisitos ambientais e de saúde pública, conforme legislação vigente. 

A empresa deve definir um setor específico em sua estrutura administrativa para ser responsável 

pelo gerenciamento dos resíduos sólidos. Deve submeter à administração o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos, a ser aprovado no órgão ambiental municipal ou estadual. O plano deve estar compatível com 

recomendações definidas na Instrução Normativa CONAMA. 

A forma de operacionalização será de inteira responsabilidade de cada empresa, que poderá 
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adotar o seu próprio modelo administrativo. 

 

5.7.4.1.9.3. – DEFINIÇÕES 

 

Resíduos da construção civil: São os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de 

obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: Tijolos, 

telhas, pisos cerâmicos, azulejos, concreto em geral,  solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, 

madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações de 

água e esgoto, conduítes, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras. 

Geradores: São pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou 

empreendimentos que gerem os resíduos. 

Transportadores: São as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do transporte dos 

resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação. 

Agregado reciclado: É o material granular proveniente do beneficiamento de resíduos de construção 

que apresentem características técnicas para a aplicação em obras de edificação, de infra-estrutura, em 

aterros sanitários ou outras obras de engenharia. 

Gerenciamento de resíduos: É o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, 

incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e 

implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos. 

Reutilização: É o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do mesmo. 

Reciclagem: É o processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido submetido à transformação. 

Beneficiamento: É o ato de submeter um resíduo a operações e/ou processos que tenham por objetivo 

dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados como matéria-prima ou produto. 

Aterro de resíduos da construção civil: É a área onde serão empregadas técnicas de disposição de 

resíduos da construção civil “Classe A" no solo, visando a reservação de materiais segregados de forma 

a possibilitar seu uso futuro ou posterior utilização da  área, utilizando princípios de engenharia para 

confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente. 

Áreas de destinação de resíduos: São áreas destinadas ao beneficiamento ou à disposição final 

de resíduos. 

As definições acima estão assim definidas pela NBR 15114/2004. 
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5.7.4.1.9.4. - CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

Classificação dos resíduos (CONAMA 307/02, 348/04, 431/11, 448/12 e 469/15) 

Classificação Destinação 

Classe A - Resíduos reutilizáveis ou recicláveis 

como agregados: 

 

1) De construção, demolição, reformas e 

reparos de pavimentação e de outras obras 

de infra-estrutura, inclusive solos 

provenientes de terraplanagem; 

 

2) De construção, demolição, reformas e 

reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 

revestimento, etc...) argamassa e concreto; 

 

3) De processo de fabricação ou demolição 

de peças pré-moldadas em concreto (blocos, 

tubos, meios-fios entre outros) produzidas no 

canteiro de obras. 

 

 

 

 

 

 

Deverão ser reutilizados ou reciclados na 

forma de agregados, ou encaminhados a 

áreas de aterro de resíduos da construção 

civil, sendo dispostos de modo a permitir a 

sua utilização ou reciclagem futura. 

Classe B - Resíduos recicláveis para outras 

destinações, tais como plástico, 

papel/papelão, metais, vidros, madeiras, 

embalagens vazias de tintas imobiliárias e 

gesso.  

 

Deverão ser reutilizados, reciclados ou 

encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo disposto de modo a 

permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 
Classe C - Resíduos para os quais não foram 

desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/ recuperação. 

Deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas específicas. 
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Classe D - Resíduos perigosos oriundos do 

processo de construção, tais como tintas, 

solventes, óleos e outros, ou aqueles 

contaminados ou prejudiciais á saúde 

oriundos de demolições, reformas e reparos 

de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros, bem como telhas e 

demais objetos que contenham amianto ou 

outros produtos nocivos a saúde. 

 

 

Deverão ser armazenados, transportados, 

reutilizados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas específicas. 

 

5.7.4.1.9.5. SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

Os resíduos devem ser separados de acordo com a sua classificação (A, B, C e D) e depositados nas 

áreas específicas previstas no projeto do canteiro de obras. 

A separação facilita a remoção e o encaminhamento à destinação diferenciada. Vantagem de separação 

de resíduos: 

 

❖ Separação na  fonte  garante  a  qualidade  dos  resíduos  e  reduz  os  custos        de 

beneficiamento. 

❖ Diminuição dos custos de remoção dos resíduos. 

❖ Reciclagem de alguns materiais na própria obra, outros separados para a coleta 

municipal e para a informal (coletores de material reciclável). 

❖ Identificação dos pontos de desperdícios. 

❖ Organização no canteiro de obras. 

 

a. Triagem dos resíduos - Realizar triagem, que poderá ser feita pelo gerador na origem, ou ser 

realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de 

resíduos estabelecidos na Resolução CONAMA. 

b. Acondicionamento - O gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após  a geração até a 

etapa de transporte, assegurando nos casos que sejam possíveis, a condição de reutilização e de 

reciclagem; 
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c. Transporte - Deverá ser realizado de acordo com as normas vigentes para o transporte de 

resíduos; 

d. Destinação - Deverá ser feita de acordo com as classes a que pertencem os resíduos. 

e. A separação correta e a disposição final dos diferentes tipos de resíduos das obras de construção 

civil permitem sua valorização, através da reutilização, reciclagem e a redução dos custos. O 

gerenciamento dos resíduos pelo construtor, além de expressar sua responsabilidade ambiental 

e atuação correta como gerador, é economicamente vantajosa e possibilita um claro avanço dos 

construtores em seu esforço para imprimir qualidade aos seus processos e produtos. 

 

5.7.4.1.10. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - NORMAS TÉCNICAS 

 

As normas técnicas, integradas às políticas públicas, representam importante instrumento para 

a viabilização do exercício da responsabilidade para os agentes públicos e os geradores de resíduos. 

Para viabilizar o manejo correto dos resíduos em áreas específicas, foram preparadas as seguintes 

normas técnicas: 

 

❖ Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes 

para projeto, implantação e operação - NBR 15112/2004 - possibilitam o recebimento dos 

resíduos para posterior triagem e valorização. Têm importante papel na logística da destinação 

dos resíduos e poderá se licenciados para esta finalidade, processar resíduos para valorização e 

reaproveitamento. 

❖ Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, 

implantação e operação - NBR 15113/2004 - solução adequada para disposição dos resíduos 

“classe A”, de acordo com as Resoluções CONAMA  Nº 307/02 e nº 448/2012, considerando 

critérios para reservação dos materiais para uso futuro ou disposição adequada ao 

aproveitamento posterior da área. 

❖ Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação 

e operação - NBR 15114/2004 - possibilitam à transformação dos resíduos da construção classe 

A em agregados reciclados destinados à reinserção na atividade da construção. 

❖ O exercício das responsabilidades pelo conjunto de agentes envolvidos na geração, destinação, 
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fiscalização e controle institucional sobre os geradores e transportadores de resíduos está 

relacionado à possibilidade da triagem e valorização dos resíduos que, por sua vez, será viável 

na medida em que haja especificação técnica para o uso de agregados reciclados pela atividade 

da construção. As normas técnicas que estabelecem as condições para o uso destes agregados 

são as seguintes: 

❖ Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - Execução de camadas de 

pavimentação - Procedimentos - NBR 15115/2004. 

❖ Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - Utilização em pavimentação e 

preparo de concreto sem função estrutural - Requisitos - NBR 15116/2004. 

 

5.7.4.1.11. GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

a. – PLANEJAMENTO 

 

Deve ser realizado a partir dos canteiros de obra, visando: Levantamento de informações junto às 

equipes de obra, identificação da quantidade de funcionários e equipes, área em construção, arranjo 

físico do canteiro de obras (distribuição de espaços, atividades, fluxo de resíduos  e  materiais  e  

equipamentos  de  transporte  disponíveis),  os  resíduos predominantes, empresa contratada para 

remoção dos resíduos e locais de destinação final dos resíduos. 

No planejamento, são identificados os funcionários diretamente ligados ao PGRCC, e relacionado o 

grau de conhecimento e entendimento em relação à atividade desenvolvida, segundo descrição abaixo: 

 

FUNCIONÁRIOS GRAU DE CONHECIMENTO DO PROJETO 

Engenheiros da Obra Total 

Mestre de obra Total 

Encarregado Total 

Equipes de serventes Palestra informativa + reunião deliberativa 

Equipe de armadores Palestra informativa 

Equipe de carpinteiros Palestra informativa 

Equipes externas Palestra informativa 
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Os funcionários que deverão ter o conhecimento total do projeto serão definidos por sua 

função e autoridade na obra. Tais funcionários deverão motivar e supervisionar o trabalho de 

outros, para garantir a eficiência do PGRCC. 

 

b. - CRONOGRAMA 

 

MESES (1 - 24) 

ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... ...23 24 

 
Reunião 

Inaugural 

 
X 

           

 
 Planejamento 

  
X 

          

 
Implantação 

   
X 

 
X 

        

 
Monitoramento 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

c.  Reunião Inaugural 

 

A ser realizada com a presença da direção técnica da empresa construtora, direção das obras 

envolvidas (incluindo mestres e encarregados administrativos) e responsáveis por qualidade, 

segurança do trabalho e suprimentos. 
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Tem por objetivo: 

 

❖ Apresentação dos impactos ambientais provocados pela ausência do gerenciamento dos 

resíduos da construção e demolição na obra; 

❖ Mostrar de que modo as leis e as novas diretrizes estabelecem um novo processo de 

gerenciamento integrado desses resíduos e quais são suas implicações para o setor da 

construção civil; 

❖ Esclarecer quais serão as implicações no dia-a-dia das obras decorrentes da implantação de 

uma metodologia de gerenciamento de resíduos. 

 

d. Planejamento 

 

A ser realizado a partir dos canteiros de obra, visando: 

❖ Levantamento de informações junto às equipes de obra identificando a quantidade 

de funcionários e equipes, área em construção, arranjo físico do canteiro de obras 

(distribuição de espaços, atividades, fluxo de resíduos e materiais e equipamentos 

de transporte disponíveis), os resíduos predominantes, empresa contratada  para 

remoção dos resíduos, locais de destinação dos resíduos utilizados pela 

obra/coletor; 

❖ Preparação e apresentação de proposta para aquisição e distribuição de dispositivos 

de coleta e sinalização do canteiro de obras, considerando as observações feitas por 

Figura 26-Reunião inaugural Figura 27 - Reunião Inaugural 
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mestres e encarregadas; 

❖ Definição dos responsáveis pela coleta dos resíduos nos locais de acondicionamento 

inicial e transferência para armazenamento final; 

❖ Qualificação dos coletores; 

❖ Definição dos locais para a destinação dos resíduos e cadastramento dos destinatários; 

❖ Elaboração de rotina para o registro da destinação dos resíduos; 

❖ Verificação das possibilidades de reciclagem e aproveitamento dos resíduos, 

notadamente os de alvenaria, concreto e cerâmicos; 

❖ Prévia caracterização dos resíduos que poderão ser gerados durante a obra com base 

em memoriais descritivos, orçamentos e projetos. Nesta fase, a área de suprimentos 

deve cumprir o papel fundamental de levantar informações sobre os fornecedores de 

insumos e serviços com possibilidade de identificar providências para reduzir ao 

máximo o volume de resíduos (caso das embalagens) e desenvolver soluções 

compromissadas de destinação dos resíduos preferencialmente preestabelecidos nos 

respectivos contratos. 

e.  Implantação 

Iniciada imediatamente após a aquisição e distribuição de todos os dispositivos de coleta e 

respectivos acessórios, por meio do treinamento de todos os operários no canteiro, com ênfase na 

instrução para o adequado manejo dos resíduos, visando, principalmente, sua completa triagem. 

Envolve também a implantação de controles administrativos, com treinamento dos 

responsáveis pelo controle da documentação relativa ao registro da destinação dos resíduos. 

 

f.  Monitoramento 

Avaliar o desempenho da obra, por meio de fichas de controle e relatórios periódicos, em relação 

à limpeza, triagem e destinação compromissada dos resíduos. Isso deverá servir como referência para a 

direção da obra atuar na correção dos desvios observados, tanto nos aspectos da gestão interna dos 

resíduos (canteiro de obra) como da gestão externa (remoção e destinação). 

Devem ser feitas novas sessões de treinamento sempre que houver a entrada de novos empreiteiros e 

operários ou diante de insuficiências detectadas nas avaliações. 
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GESTÃO NO CANTEIRO DE OBRAS 
 

A questão do gerenciamento de resíduos está intimamente associada ao problema do 

desperdício de materiais e mão-de-obra na execução do empreendimento. A preocupação expressa, 

inclusive nas Resoluções CONAMA Nº 307/02 e Nº 448/12, com a não-geração dos resíduos deve estar 

presente na implantação e consolidação do programa de gestão de resíduos. 

Em relação a não-geração dos resíduos, há importantes contribuições propiciadas por projetos 

e sistemas construtivos racionalizados e por práticas de gestão da qualidade já consolidadas. 

A gestão nos canteiros contribui muito para não gerar resíduos, considerando que: I - 

O canteiro fica mais organizado e limpo; 

II - Haverá a triagem de resíduos, impedindo sua mistura com insumos; 

III - Haverá possibilidade de reaproveitamento de resíduos antes de descartá-los; 

IV - Serão quantificados e qualificados os resíduos descartados, possibilitando a identificação de 

possíveis focos de desperdício de materiais. 

Os aspectos considerados na gestão de resíduos abordados a seguir dizem respeito à organização 

do canteiro e aos dispositivos e acessórios indicados para viabilizar a coleta diferenciada e a limpeza da 

obra. No que se refere ao fluxo dos resíduos no interior da obra, são descritas condições para o 

acondicionamento inicial, o transporte interno e o acondicionamento final. Há considerações gerais 

sobre a possibilidade de reutilização ou reciclagem dos resíduos dentro dos próprios canteiros. 

Finalmente, são sugeridas condições contratuais específicas para que empreiteiros e fornecedores, de 

um modo geral, formalizem o compromisso de cumprimento dos procedimentos propostos. 

 

5.7.4.1.12. ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO 
 

Há uma profunda correlação entre os fluxos e os estoques de materiais em canteiro e o 

evento da geração de resíduos. Por conta disso é importante observar: 

❖ Acondicionamento adequado dos materiais é extremamente importante a correta estocagem dos 

diversos materiais, obedecendo a critérios básicos de: 

a. Classificação; 

b.  Frequência de utilização; 
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c. Empilhamento máximo; 

d. Distanciamento entre as fileiras;  

e. Alinhamento das pilhas; 

f. Distanciamento do solo; 

g. Separação, isolamento ou envolvimento por ripas, papelão, isopor etc. (no caso de louças, vidros 

e outros materiais delicados, passíveis de riscos, trincas e quebras pela simples fricção); 

h.    Preservação da limpeza e proteção contra a umidade do local (objetivando principalmente a 

conservação dos ensacados). 

A boa organização dos espaços para estocagem dos materiais facilita a verificação, o controle 

dos estoques e otimiza a utilização dos insumos. Mesmo em espaços exíguos, é possível realizar um 

acondicionamento adequado de materiais, respeitando critérios de: 

i. Intensidade da utilização; 

j. Distância entre estoque e locais de 

consumo; 

k. Preservação do espaço operacional. 

 

Os materiais classificados para a reutilização devem obedecer aos critérios relacionados. 

A boa organização faz com que sejam evitados contínuos desperdícios na utilização e na 

aquisição dos materiais para substituição. Em alguns casos, os materiais permanecem espalhados pela 

obra e acabam sendo descartados como resíduos. 

A dinâmica da execução dos serviços na obra acaba por transformá-la num grande almoxarifado, 

podendo haver “sobras” de insumos espalhadas e prestes a se transformar em resíduos. 

A prática de circular pela obra sistematicamente, visando localizar possíveis “sobras” de 

materiais (sacos de argamassa contendo apenas parte do conteúdo inicial, alguns blocos que não foram 

utilizados, recortes de conduítes com medida suficiente para reutilização, etc.), para resgatá-los de 

forma classificada e novamente disponibilizá-los até que se esgotem, pode gerar economia substancial. 

Isso permite reduzir a quantidade de resíduos gerados e otimizar o uso da mão-de-obra, uma vez que 

não há a necessidade de transportar resíduos para o acondicionamento. A redução da geração de 

resíduos também implica redução dos custos de transporte externo e destinação final. (Fig. 28 e 29) 
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No âmbito da elaboração dos projetos de canteiro, deve ser equacionada a disposição dos 

resíduos, considerando os aspectos relativos ao acondicionamento diferenciado e a definição de fluxos 

eficientes. 

5.7.4.1.13.  DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS 

Dependendo da finalidade, os seguintes dispositivos serão utilizados para o manejo interno 

dos resíduos: 

Quadro descritivo dos dispositivos a serem adotados. 

DISPOSITIVOS DESCRIÇÃO ACESSÓRIOS UTILIZADOS 

 
 

 
Bombonas  

Recipiente plástico, com 

capacidade para 50 ou 100 

litros, utilizado para conter 

substâncias líquidas. 

 
Depois de lavado e extraída 

sua parte superior, poderá ser 

utilizado como dispositivo para 

coleta. 

1. Sacos de ráfia 
 
2. Sacos de lixo simples  (quando 

forem dispostos resíduos 

orgânicos ou outros passíveis de 

coleta pública). 

 
3. Adesivos de sinalização 

 
 
 

Bags  

 
 

Saco de ráfia reforçado, 

dotado de 4 alças e com 

capacidade para 

armazenamento de 1m3 

1. Suporte de madeira ou 

metálico. 

 
2. Plaquetas para fixação dos 

adesivos de sinalização. 

 
3.   Adesivos de sinalização 

Figura 29 - Separação de Resíduos Figura 28 - Separação de Resíduos 



 

 

EIV / RIV 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

RELATORIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA  

 
 

Avenida Tancredo Neves, 93 -Sala 01 – Bairro Jardim Petrópolis – Cuiabá-MT           Pág. 91 

 
 

 
 
 

Baias  

 
Geralmente construída em 

madeira, com dimensões 

diversas, adapta-se às 

necessidades de 

armazenamento do resíduo e 

ao espaço disponível em obra. 

 
1. Adesivos de sinalização 

 
2. Plaquetas para fixação dos 

adesivos de sinalização (em 

alguns casos) 

Caçambas 

estacionárias 

 
Recipiente metálico com 

capacidade volumétrica de 3, 4 

e 5m3 

 
Recomendável o uso de dispositivo 

de cobertura, quando disposta em via 

pública. 

 

5.7.4.1.14.  LIMPEZA - ASPECTOS GERAIS 
 

As tarefas de limpeza da obra estão ligadas ao momento da geração dos resíduos, à 

realização simultânea da coleta e triagem e à varrição dos ambientes; A limpeza preferencialmente 

deve ser executada pelo próprio operário que gerar o resíduo. 

Há a necessidade de dispor com agilidade os resíduos nos locais indicados para 

acondicionamento, evitando comprometimento da limpeza e da organização da obra, decorrentes 

da dispersão dos resíduos. 

Quanto maior for à frequência e menor a área-objeto da limpeza, melhor será o resultado 

final, com redução do desperdício de materiais e ferramentas de trabalho, melhoria da segurança 

na obra e aumento da produtividade dos operários. Um exemplo: “É melhor fazer a limpeza por 

ambiente (quadra) do que fazê-la ao final”. 

 

5.7.4.1.15. FLUXO DOS RESÍDUOS 
 

Devem ser estabelecidas condições específicas para acondicionamento inicial, transporte 

interno e acondicionamento final de cada resíduo identificado e coletado. 

❖ ACONDICIONAMENTO INICIAL 

Deverá acontecer o mais próximo possível dos locais de geração dos resíduos, dispondo-os de 

forma compatível com seu volume e preservando a boa organização dos espaços nos diversos setores 
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da obra. Em alguns casos, os resíduos deverão ser coletados e levados diretamente para os locais de 

acondicionamento final. 

TIPO DE RESIDUO ACONDICIONAMENTO INICIAL 

 
Blocos de concreto, blocos cerâmicos, 

argamassas, outros componentes cerâmicos, 

concreto, tijolos e assemelhados. 

 

 
Em pilhas formadas próximas aos locais de 

geração, nos respectivos lotes e área para 

equipamentos de lazer e piscina. 

 

 
Madeira 
 

Em bombonas sinalizadas e revestidas 

internamente por saco de ráfia (pequenas 

peças) ou em pilhas formadas nas proximidades 

da própria bombona e dos dispositivos para 

transporte (grandes peças). 

 
Plásticos (sacaria de embalagens, aparas de 

tubulações etc.) 

 
Em bombonas sinalizadas e revestidas 

internamente por sacos de ráfia. 

 
Papelão (sacos e caixas de embalagens dos 

insumos utilizados durante a obra) e papéis 

(escritório) 

 
Em bombonas sinalizadas e revestidas 

internamente com sacos de ráfia, para 

pequenos volumes. Como alternativa para 

grandes volumes: bags ou fardos. 

 
Serragem 

 
Em sacos de ráfia próximos aos locais de 

geração. 

 
Gesso de revestimento, placas 

acartonadas e artefatos 

 
Em pilhas formadas próximas aos locais de 

geração dos resíduos, nos respectivos lotes. 
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Solos 

 
Eventualmente em pilhas e, preferencialmente, 

para imediata remoção (carregamento dos 

caminhões ou caçambas estacionárias logo após 

a remoção dos resíduos de seu local de origem). 

 
EPS (Poliestireno expandido) - Exemplo: Isopor 

 
Quando em pequenos pedaços, colocar em 

sacos de ráfia. 

 
Em placas, formar fardos. 

 
Resíduos perigosos presentes em embalagens 

plásticas e de metal, instrumentos de aplicação 

como pincéis, trinchas e outros materiais 

auxiliares como panos, trapos, estopas etc. 

 
Manuseio com os cuidados observados pelo 

fabricante do insumo na ficha de segurança da 

embalagem ou do elemento contaminante do 

instrumento de trabalho. Imediato transporte 

pelo usuário para o local de acondicionamento 

final. 

 
Restos de uniforme, botas, panos e trapos 

sem contaminação por produtos químicos. 

 

 
Disposição nos bag’s para outros resíduos. 

 

❖ TRANSPORTE INTERNO 

Deve ser atribuição específica dos operários que se encarregarem da coleta dos resíduos nos 

locais de trabalho. Eles ficam com a responsabilidade de trocar os sacos de ráfia com resíduos 

contidos nas bombonas por sacos vazios e de transportar os sacos de ráfia com os resíduos até os 

locais de acondicionamento final. 

O transporte interno pode utilizar os meios convencionais e disponíveis: Veículos da empresa, 

carrinhos, transporte manual, etc... 

O ideal é que, no planejamento da implantação do canteiro, haja preocupação específica com a 

movimentação dos resíduos para minimizar as possibilidades de formação de “gargalos”. 
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❖ ACONDICIONAMENTO FINAL 

Na definição do tamanho, quantidade, localização e do tipo de dispositivo a ser utilizado para  o  

acondicionamento  final  dos  resíduos  deve  ser  considerado  este  conjunto  de fatores: Volume e 

características físicas dos resíduos, facilitação para a coleta, controle  da utilização dos dispositivos 

(especialmente quando dispostos fora do canteiro), segurança para os usuários e preservação da 

qualidade dos resíduos nas condições necessárias para a destinação. 

No decorrer da execução da obra as soluções para o acondicionamento final poderão variar, 

conforme quadro a seguir: 

 

TIPO DE RESIDUO ACONDICIONAMENTO FINAL 

 
Blocos de concreto, blocos cerâmicos, 

argamassas, outros componentes 

cerâmicos, concreto, tijolos e 

assemelhados. 

 
 

Preferencialmente em caçambas 

estacionárias. 

 
 

Madeira 

 
Preferencialmente em baias sinalizadas, 

podendo ser utilizadas caçambas 

estacionárias. 

 
Plásticos (sacaria de embalagens, aparas de 

tubulações etc.) 

 
 

Em bags sinalizados. 

 
Papelão (sacos e caixas de embalagens dos 

insumos utilizados durante a obra) e papéis 

(escritório) 

 
 

Em bags sinalizados ou em fardos, 

mantidos ambos em local coberto. 

 
Metal (ferro, aço, fiação revestida, arames etc.) 

 
Em baias sinalizadas. 

 
Serragem 

 
Baia para acúmulo dos sacos contendo o 

resíduo. 
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Gesso de revestimento, placas 

acartonadas e artefatos 

 
Em caçambas estacionárias, respeitando 

condição de segregação em relação aos 

resíduos de alvenaria e concreto 

 
Telas de fachada e de proteção 

 
Dispor em local de fácil acesso e solicitar 

imediatamente a retirada ao destinatário. 

 
EPS (Poliestireno expandido) - exemplo: Isopor 

 
Baia para acúmulo dos sacos contendo o 

resíduo ou fardos. 

 
Resíduos perigosos presentes em embalagens 

plásticas e de metal, instrumentos de aplicação 

como broxas, pincéis, trinchas e outros 

materiais auxiliares como panos, trapos, 

estopas etc. 

 
Em baias devidamente sinalizadas e para uso 

restrito das pessoas que, durante suas tarefas, 

manuseiam estes resíduos. 

 
Restos de uniforme, botas, panos e trapos 

sem contaminação por produtos químicos. 

 
Em bags para outros resíduos. 

 

5.7.4.1.16. REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS 

Deve haver atenção especial sobre a possibilidade da reutilização de materiais ou mesmo a 

viabilidade econômica da reciclagem dos resíduos no canteiro, evitando sua remoção e destinação. 

O correto manejo dos resíduos no interior do canteiro permite a identificação de materiais 

reutilizáveis, que geram economia tanto por dispensarem a compra de novos materiais como por 

evitar sua identificação como resíduo e gerar custo de remoção. 

O quadro a seguir, menciona alguns materiais ou resíduos com possibilidade de reutilização e 

cuidados exigidos. 
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TIPOS DE 

MATERIAIS OU 

RESÍDUOS 

 
CUIDADOS REQUERIDOS 

 
PROCEDIMENTO 

 
 
 
 

Painéis de madeira 

provenientes da 

desforma de lajes, 

pontaletes, sarrafos. 

 
 
 
 
 

Retirada das peças, mantendo-as 

separadas dos resíduos não 

reaproveitáveis. 

 
Manter as peças 

empilhadas, organizadas 

e disponíveis o mais próximo 

possível dos locais de 

reaproveitamento. Se o 

aproveitamento das peças não 

for próximo do local de geração, 

essas devem formar estoque 

sinalizado nos pavimentos 

inferiores (térreo ou subsolos), 

 
Blocos de concreto e 

cerâmicos 

parcialmente 

danificados 

 
Segregação imediatamente após a 

sua geração, para evitar descarte 

 
Formar pilhas que podem  ser 

deslocadas para utilização em 

outras frentes de trabalho 

 

 
Solo 

 
Identificar eventual necessidade 

do aproveitamento na própria 

obra. 

 
Planejar execução da obra 

compatibilizando fluxo de 

geração e possibilidades de 

estocagem e reutilização. 

Em relação à reciclagem em canteiro de obras dos resíduos de alvenaria, concreto e cerâmicos, devem 

ser examinados os seguintes aspectos: 

a. Volume e fluxo estimado de geração; 

b. Investimento e custos para a reciclagem (Equipamento, mão-de-obra, consumo de energia 

etc.); 

c. Tipos de equipamentos disponíveis no mercado e especificações; 

d. Disponibilização de espaços para reciclagem e formação de estoque de agregados; 
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e. Possíveis aplicações para os agregados reciclados na obra; 

f. Controle tecnológico sobre os agregados produzidos; 

g. Custo dos agregados naturais; 

h. Custo da remoção dos resíduos. 

 

A decisão por reciclar resíduos em canteiro somente poderá ser tomada após o exame cuidadoso dos 

aspectos acima relacionados e uma análise da viabilidade econômica e financeira. 

 

5.7.4.1.17. REMOÇÃO DOS RESÍDUOS DO CANTEIRO 

 

A coleta dos resíduos e sua remoção do canteiro devem ser feitas de modo a conciliar alguns fatores, a 

saber: 

a) Compatibilização com a forma de acondicionamento final dos resíduos na obra; 

b) Minimização dos custos de coleta e remoção; 

c) Possibilidade de valorização dos resíduos; 

d) Adequação dos equipamentos utilizados para coleta e remoção aos padrões definidos em legislação 

aplicável. 

 

5.7.4.1.18. DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

De acordo com as Resoluções do CONAMA nº 307/02 e nº 448/12, os geradores são responsáveis pelo 

destino dos seus RC, os quais não podem ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, passeios, 

áreas de "bota fora", em APP - Área de Preservação Permanente (lagos, encostas ou córregos), lotes 

vagos e em áreas protegidas por lei. (Figuras 28 e 29). 
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A destinação inadequada provoca o entupimento e o assoreamento de cursos d'água, de bueiros 

e galerias, estando diretamente relacionado às constantes enchentes e à degradação de áreas urbanas, 

além de propiciar o desenvolvimento de vetores de doenças, já que são locais propícios para proliferação 

de roedores, animais peçonhentos e insetos transmissores de endemias. 

As soluções para a destinação dos resíduos devem combinar compromisso ambiental e 

viabilidade econômica, garantindo a sustentabilidade e as condições para a reprodução da metodologia 

pelos construtores. 

Os fatores determinantes na designação de soluções para a destinação dos resíduos são os 

seguintes: 

a. Possibilidade de reutilização ou reciclagem dos resíduos nos próprios canteiros; 

b. Proximidade dos destinatários para minimizar custos de deslocamento; 

c. Conveniência do uso de áreas especializadas para a concentração de pequenos volumes de 

resíduos mais problemáticos, visando à maior eficiência na destinação. 

d. Confinar, evitando dispersão. 

e. Maximizar a utilização dos materiais para a redução dos resíduos 

f. Possível destinação para empresas, cooperativas ou associações de coleta seletiva que 

comercializam, reciclam ou aproveitam para aterros de áreas degradadas. 

g. Encaminhar para aterros licenciados para recepção de resíduos perigosos. 

 

Os resíduos coletados na obra serão encaminhados para os ECOPONTOS - Áreas específicas para 

Figura 30 - Lixo em passeio publico Figura 31 - Lixo em passeio publico 
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recebimento de resíduos da construção, após minimização no canteiro. 

Dentro do próprio canteiro de obras também estão projetados pontos para descarte desses 

resíduos, com reaproveitamento deles nos locais indicados. 

Serão armazenados e separados: Plástico, metal, papel, borracha, óleos e graxas. 

Os resíduos recicláveis, tais como pregos, ferragens, latas e embalagens metálicas dos 

refeitórios, copos descartáveis, e os restos de papéis dos escritórios e papelões dos almoxarifados serão 

prensados e embalados para facilitar o transporte do material. 

Os não recicláveis como a borracha são reaproveitados para sinalização do programa de 

recuperação de áreas degradadas do canteiro de obras. Outros lixos, não reutilizáveis, como luvas, 

uniformes e os EPI’s - Equipamentos de Proteção Individual serão encaminhados para empresas 

recicladoras legalmente habilitadas. 

 

A troca de óleo dos veículos, máquinas e equipamentos deverá ser realizada externamente em 

postos de combustíveis licenciados junto ao órgão ambiental ou em caso de ser efetuado no próprio 

canteiro de obras da empresa executora, o mesmo deverá ser equipado com todos os dispositivos de 

controle ambiental e estar regularizado. Para este empreendimento, não está prevista a troca de óleo 

no canteiro. 

Os potenciais resíduos “bota-fora” deverão ser dispostos em locais licenciados no órgão 

ambiental municipal, através do procedimento “licença especial”. 

Em caso de comercialização do material “bota-fora” com a empresa de terraplenagem 

responsável pelos serviços, esta deve assumir formalmente o compromisso de não depositar o material 

em APP - Área de Preservação Permanente, mesmo que temporariamente, e em caso de aterro de 

terrenos particulares deverá possuir autorização contratual do proprietário da área para início do 

transporte e “licença especial” do órgão responsável. 
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5.7.4.1.19. COLETA SELETIVA NO CANTEIRO DE OBRAS 

 

 

Visando a saúde dos trabalhadores, a redução significativa dos níveis de poluição ambiental e 

desperdício de recursos naturais, a coleta seletiva torna-se uma política dentro do canteiro de obras. 

O trabalho de conscientização ambiental dentro do canteiro de obras será realizado assim que 

os trabalhadores ingressarem no serviço. Por meio de campanhas, serão repassadas instruções sobre a 

forma correta de descartar o lixo nos coletores de resíduos, de metal, plástico e papel, que serão 

distribuídos dentro do empreendimento, incluindo os alojamentos, refeitórios, paradas de ônibus, 

escritórios, centrais de ferragens, de concreto e área de vivência. 

Periodicamente todo o resíduo reciclado deverá ser recolhido por uma empresa especializada 

que fará a reciclagem do plástico, papel e metal. O metal reaproveitado será destinado às indústrias 

siderúrgicas, o papel retornará à produção de papelão e plásticos para empresas recicladoras 

estabelecidas no município de Várzea Grande e Cuiabá ou em outra localidade conforme demanda de 

mercado. Ressaltando que a empresa receptora dos resíduos deve ser licenciada. 

Todo o material adquirido no canteiro será transformado em material de uso. 

Existem maneiras de separar o resíduo nas obras quando se tem o objetivo da reciclagem dos materiais, 

sendo alguns mais eficientes do que outros. Portanto, os resíduos serão separados em classes e em 

“baias” cujas áreas variam proporcionalmente à quantidade gerada. 

“Baias: Recipiente confeccionado em chapas ou placas, em madeira, metal ou tela, nas dimensões convenientes ao 

Figura 32 Distribuição RCC 
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armazenamento de cada tipo de resíduo. Em alguns casos a baia é formada apenas por placas laterais delimitadoras e em outros 

casos há a necessidade de se criar um recipiente estilo “caixa”, sem tampa.” 

A implantação das “baias” de armazenamento de resíduos estará relacionada aos 

resultados “positivo ou negativo”, associado à quantidade gerada. 

Serão construídas baias para o recebimento de madeira, papel e plásticos. 

 

Em uma construção é importante colocar à disposição dos funcionários, locais adequados para 

uma coleta dos materiais de acordo com a etapa construtiva, ajudando a separar restos de resíduos de 

naturezas diferentes. Para exemplificar, durante a fase de reboco e de instalação elétrica dos 

equipamentos de lazer é fundamental deixar a disposição dois locais para depósito dos resíduos, sendo 

um para argamassa e outro para conduítes, fios de cobre, entre outros. 

Em relação ao transporte de entulho, os tipos mais utilizados são as caçambas estacionárias e os 

caminhões poli-guindastes (Figura 34). Nos canteiros onde o transporte é realizado por caminhões será 

necessário um local para armazenar o entulho no próprio canteiro. 

As caçambas têm maior eficiência na separação dos materiais, pois é possível disponibilizar no 

próprio canteiro diversas caçambas, nas quais se pode especificar qual tipo de material se colocará em 

cada uma. 

 

Figura 33- Baia - Vista Frontal 
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O entulho deve ser visto como fonte de materiais de grande utilidade para a construção civil. 

Seu uso mais tradicional, em aterros, nem sempre será o mais racional, pois ele serve também para 

substituir materiais normalmente extraídos de jazidas ou pode se transformar em matéria-prima para 

componentes de construção, de qualidade comparável aos materiais tradicionais. 

Deve haver planejamento e organização adequados para que os diversos tipos de entulhos sejam 

separados, evitando a contaminação dos materiais que serão reaproveitados com agentes químicos 

(tintas, solventes e gesso) e prevenindo a mistura com outros tipos de materiais como restos de vidro, 

plásticos e até mesmo com pedaços de madeira. Ilustra-se este caso na figura 33, onde se observa um 

entulho misturado, o que dificultará o seu reaproveitamento. 

 

Figura 35 - Entulho depositado incorretamente 

Figura 34- Transporte de caçamba estacionária Padronizada 
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5.7.4.1.20. GERAÇÃO DO ENTULHO NO CANTERIO DE OBRAS 

 

A geração de resíduos durante a fase de construção é decorrente de perdas durante os processos 

construtivos. Alguns determinados volumes provêm de erros na execução, onde componentes acabam 

com dimensões finais superiores as especificadas nos projetos. Neste caso se encontram argamassas de 

revestimento, ferragens, concretos e alvenarias. 

É possível minimizar tais desperdícios aperfeiçoando os projetos, selecionando melhor os 

materiais e ferramentas e qualificando a mão-de-obra. A boa organização faz com que sejam evitados 

sistemáticos desperdícios na utilização e na aquisição dos materiais para substituição. Em alguns casos, 

os materiais permanecem espalhados pela obra e acabam sendo descartados como resíduos. 

A dinâmica da execução dos serviços na obra acaba por transformá-la num grande almoxarifado, 

podendo haver “sobras” de insumos espalhadas e prestes a se transformar em resíduos. 

A prática de circular pela obra sistematicamente, visando localizar possíveis “sobras” de materiais 

(sacos de argamassa contendo apenas parte do conteúdo inicial, alguns blocos que não foram utilizados, 

recortes de tubos de água e esgoto ou conduítes com medida suficiente para reutilização, etc.), para 

resgatá-los de forma classificada e novamente disponibilizá-los até que se esgotem, pode gerar 

economia substancial. Isso permite reduzir a quantidade de resíduos gerados e otimizar o uso da mão-

de-obra, uma vez que não há a necessidade de transportar resíduos para o acondicionamento. 

A redução na geração de resíduos também implica diminuição dos custos de transporte externo 

e destinação final. 

 

5.7.4.1.21. REDUÇÃO E REUTILIZAÇÃO DE RCC 

A redução de resíduos caracteriza-se por envolver ações de economia, evitando o 

desperdício na utilização da matéria-prima. 

 

❖ Argamassa: É o resíduo gerado nos trabalhos de assentamento de tijolos, chapisco, reboco e 

emboço. Para que as perdas sejam minimizadas deve-se treinar a mão-de-obra para realização 

sistemática e padronizada dos serviços. O material derrubado no piso deve imediatamente ser levado 

à betoneira e reutilizado. 

❖ Areia, brita, saibro, fibrocimento e cerâmica: Para a redução destes resíduos deve- se observar 

cuidado no recebimento, evitando quebras ou perdas ao descarregar  o produto. Tais materiais deverão 
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ser armazenados próximo ao local de utilização. 

❖ Cimento, cal, fibrocimento e cerâmica serão armazenados sobre palets. (Fig. 34) 

 

❖ Madeira: Os cuidados no recebimento e armazenagem deverão ser observados, sendo a 

madeira afastada da umidade e do tempo, evitando sua deterioração. 

❖ No início da obra a madeira deve ser estocada sobre “palets” e coberta com telhas de 

fibrocimento. 

❖ PVC, acrílico, vidro, gesso, tinta, impermeabilizante: Os pedidos deverão ser feitos sob medida 

para evitar a sobra de materiais. O recebimento do material deve ser realizado cuidadosamente, 

evitando-se quebras ou perdas. 

❖ Papéis e plásticos: Os papéis e plásticos gerados na obra são provenientes de embalagens e 

deverão ser corretamente armazenados e dispostos para reciclagem. 

❖ Ferro: A maior geração de resíduos de ferro em uma obra é proveniente do corte para a 

montagem das armaduras. Para reduzir ao máximo a geração deste resíduo, a matéria-prima pode ser 

comprada cortada e dobrada diretamente do fabricante. Cabe ressaltar que esta possibilidade de 

pedido é viável apenas para grandes obras, pois o pedido usual mínimo é de 5 ton. de ferro cortado e 

dobrado. 

5.7.4.1.22. REUTILIZAÇÃO DOS RCC 

A reutilização de resíduos caracteriza-se por envolver ações que visam o aproveitamento sem a 

necessidade de descarte. Normalmente, a utilização dos resíduos está relacionada a funções menos 

Figura 36 - Sacos de cimento sobre "palets" 
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nobres do que a da matéria-prima. 

 

❖ Resíduos de concreto: São reutilizados para preenchimentos não estruturais, 

principalmente para regularização de nível de blocos de fundação; 

❖ Resíduo de argamassa: Poderá ser reutilizado para preenchimento não estrutural, 

elaboração de argamassa para revestimentos (chapisco, reboco, emboço), aterro, etc. 

❖ Resíduos de brita, areia, saibro, tinta, impermeabilizante: As sobras passíveis de posterior 

utilização serão encaminhadas imediatamente para as baias. Os  resíduos não 

reaproveitados serão destinados de acordo com especificações das Resoluções CONAMA 

nº 307/02 e nº 448/12; 

❖ Resíduos de cerâmica: Serão reutilizados para preenchimento não-estrutural, 

principalmente como aterro de áreas e regularização de pisos; 

❖ Resíduos de madeira: As peças usadas serão classificadas como reutilizáveis e não-

reutilizáveis. As peças reutilizáveis serão encaminhadas ao depósito ou baias, enquanto as 

peças não-reutilizáveis serão doadas para terceiros. Caso o volume gerado seja elevado, 

será pesquisada a viabilidade de destinação a fábricas de beneficiamento ou que 

desejassem para qualquer outra utilização; 

❖ Resíduos de PVC, acrílico, metais, papel, plástico: Quando possível serão primeiramente 

reutilizados na obra e posteriormente encaminhados para unidades de reciclagem; 

❖ Resíduos de fibrocimento: Serão dispostos segundo Resolução CONAMA 348/04; 

❖ Resíduos de vidro e gesso: Os trabalhos poderão ser terceirizados, portanto, os próprios 

fornecedores deverão recolher os resíduos, para posteriormente reutilizá- lo no processo 

industrial. 

 

5.7.4.1.23. IMPACTOS DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO NO AMBIENTE 

URBANO 

Cerca de 75% dos resíduos gerados pela construção civil nos municípios são oriundos de eventos 

informais (obras de construção, reformas e demolições, geralmente realizadas pelos próprios usuários 

dos imóveis). 

O poder público municipal deve exercer um papel fundamental para disciplinar o fluxo dos 
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resíduos, utilizando instrumentos para regular especialmente a geração de resíduos provenientes dos 

eventos informais. 

A falta de efetividade ou, em alguns casos, a inexistência de políticas públicas que disciplinam e 

ordenam os fluxos da destinação dos resíduos da construção civil nas cidades, associada ao 

descompromisso dos geradores no manejo e destinação dos resíduos provocam os seguintes impactos 

ambientais: 

❖ Degradação das áreas de manancial e de proteção permanente; 

❖ Proliferação de agentes transmissores de doenças; 

❖ Assoreamento de rios e córregos (Figura 37); 

 

 

 

❖ Obstrução dos sistemas de drenagem, tais como galerias, sarjetas, etc. 

❖ Ocupação de vias e logradouros públicos por resíduos, com prejuízo à circulação de pessoas e 

veículos, além da própria degradação da paisagem urbana; 

 

Figura 37- Assoreamento de rios 
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❖ Acúmulo de resíduos que podem gerar risco por sua periculosidade. 

 

Diante da situação caótica de disposição dos resíduos nas cidades, o poder público municipal 

atua, frequentemente, com medidas paliativas, realizando serviços de coleta e arcando com os custos 

do transporte. 

Portanto, as soluções para a gestão dos resíduos da construção e demolição nas cidades devem 

ser viabilizadas de um modo capaz de integrar a atuação dos seguintes agentes: 

 

❖ Órgão público municipal - Responsável pelo controle e fiscalização sobre o transporte e destinação 

dos resíduos; 

❖ Geradores de resíduos - Responsável pela observância dos padrões previstos na legislação específica 

no que se refere à disposição final dos resíduos, fazendo sua gestão interna e externa. 

Figura 38 - Depósito em Logradouro Publico 

Figura 39 - Depósito em Logradouro Publico 
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❖ Transportadores - Responsável pela destinação aos locais licenciados e apresentação do 

comprovante da destinação. 

 

5.7.4.1.24. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação final do PGRCC com os projetos executivos finalizados deverá propor alternativas 

viáveis para a correta redução dos resíduos na obra. 

Também será proposta continuidade de ações junto ao órgão municipal na definição do 

Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, programa que possibilita a 

implantação das ATT’s - Áreas de Transbordo e Triagem e ACC’s - Aterros da Construção Civil. 

 

5.7.4.1.25. MONITORAMENTO 

O acompanhamento da implantação do plano deverá ser iniciado com a mobilização do canteiro 

de obras e finalizado após limpeza geral e entrega do empreendimento pela empresa responsável pelo 

gerenciamento da obra “Stoky Comercio e Distribuidora de Materiais para Construção Ltda”. 

Para o monitoramento, será necessária a definição e aplicação do PGRCC, que será desenvolvido 

e implementado no empreendimento com a colaboração dos funcionários da obra. 

A equipe diretamente ligada ao gerenciamento irá controlar a geração e posterior reutilização 

ou disposição dos resíduos. 

 

5.7.4.1.26. ASPECTOS POSITIVOS 

❖ Redução dos custos de coleta e limpeza da área; 

❖ Redução do desperdício (menor geração de resíduos); 

❖ Reaproveitamento dos resíduos dentro da própria obra; 

❖ Limpeza e organização nos canteiros; 

❖ Redução dos riscos de acidentes de trabalho; 

❖ Reprodução da implantação do programa em todas as obras; 

❖ Maior valorização da empresa pelos funcionários e fornecedores; 

❖ Certificação ambiental. 

❖ Cumprimento a legislação. 



 

 

EIV / RIV 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

RELATORIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA  

 
 

Avenida Tancredo Neves, 93 -Sala 01 – Bairro Jardim Petrópolis – Cuiabá-MT           Pág. 109 

 
 

 

5.7.4.1.27. MELHORIAS 

 Aumentar a conscientização das construtoras, de forma que o setor como um todo implante a gestão 

de resíduos, o que acarreta melhor imagem do setor; 

❖ Ampliar o envolvimento da alta administração e dos fornecedores; 

❖ Elaborar metodologia e materiais que possa auxiliar nos treinamentos, enfocando as questões 

de conscientização, sensibilização e questões operacionais. 

❖ Criar indicadores setoriais que possam ser utilizados para o planejamento das obras; 

❖ Incluir nos projetos a questão da racionalização para a redução da geração dos resíduos e 

especificar materiais ou sistemas que possuam melhor desempenho ambiental. 

 

Atualmente a maior dificuldade encontrada pelas empresas que incorporam em seus processos a 

gestão de resíduos está relacionada à correta destinação, solução que somente poderá ser encontrada 

se houver a efetiva participação da cadeia produtiva, envolvendo poder público, construtoras, 

incorporadoras, projetistas, transportadores, operadores de aterros, empresas recicladoras, fabricantes 

e entidades de pesquisas. 

De modo geral a implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil de 

forma fundamentada e consciente servirá como referência a ser seguida pelas empresas envolvidas 

neste empreendimento de grande porte, visando um compromisso de implantação e metodologia de 

gestão, evidenciando avaliações satisfatórias de limpeza, triagem e destinação final dos resíduos. 

O empenho das equipes de produção, o comprometimento da direção da empresa e de seu 

corpo técnico, além do progressivo envolvimento de empreiteiros, fornecedores de insumos e 

prestadores de serviços em geral trará grandes benefícios ambientais aos moradores do entorno e 

redução de custos na realização da obra. 

O PGRCC deverá obrigatoriamente ser aprimorado e adequado conforme necessidades 

operacionais durante a execução da obra. 
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5.7.4.2. PGRS 
 

5.7.4.2.1. INTRODUÇÃO 
 

As questões ambientais estão ganhando importância nas discussões empresariais à medida que a 

legislação está exigindo cada vez mais uma atitude ambientalmente responsável dos geradores de 

resíduos. Por sua vez, os consumidores estão se tornando mais participativos nos aspectos relacionados 

ao meio ambiente. Nesse processo de mudança, antigos paradigmas estão tendo que ser revistos e 

abandonados. 

Os diversos tipos de segmentos estão incorporando os conceitos de gestão ambiental para 

aumentarem sua competitividade, gerarem produtos e serviços diferenciados e contribuírem para o 

desenvolvimento sustentável. 

Seguindo está linha de raciocínio e obedecendo a Lei Federal n° 12.305/2010 que Institui a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos e a Lei Municipal n° 3.829/2012, que designou que todo e qualquer 

empreendimento que gere volume superior a 200 (duzentos) litros diários de resíduos, são responsáveis 

pela sua destinação final adequada. Stoky Comercio e Distribuidora de Materiais para Construção, 

responsável pela construção de um Centro de Distribuição elabora o Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos e solicita análise desse conceituado órgão ambiental (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Rural Sustentável) SEMMADRS-VG. 

5.7.4.2.2. OBJETIVOS DO PGRS 
 

5.7.4.2.2.1. OBJETIVO GERAL- PGRS 

 

Reduzir significativamente o volume de resíduos gerados e descarregados no aterro sanitário, 

propiciando assim o aumento de sua vida útil. 

5.7.4.2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS-PGRS 

 

❖ Reutilizar materiais; 

❖ Reduzir o volume de resíduos gerados; 

❖ Gerar renda com a venda dos resíduos a terceiros; 
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❖ Ser referencia em questão de sustentabilidade. 

5.7.4.2.3. IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR 
 

Stoky Comercio e Distribuidora de Materiais para Construção Ltda 

CNPJ: 05.701.023/0001-47 

Endereço da Obra: Rodovia dos Imigrantes, Km 19, em de Várzea Grande – MT. 

5.7.4.2.4. RESPONSAVEL PELO PGRS 
 

Nome: Denner Diego Silva de Figueiredo 

Profissão: Engenheiro Ambiental 

CREA: MT 027093 

Endereço: Avenida Castelo Branco, 1970, Centro, Várzea Grande-MT. 

5. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Área Total: 51.590,44 m² 

Área Edificada: 22.133,50 m². 

Atividade desenvolvida: Comercial – Centro de Distribuição 

5.7.4.2.5. DETALHAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS 
 

O Centro de distribuição que será implantado no Município de Várzea Grande seguirá a linha de raciocínio 

dos 03 R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar). 

 Abaixo descrevemos sucintamente todo o processo dos resíduos que serão gerados, setor por setor.  

Escritório 

Pela quantidade de departamentos de apoio à atividade principal, o Centro de Distribuição será 

contemplado com um quadro de aproximadamente 100 funcionários que trabalham na área 

administrativa, financeira, contábil e outras, que geram uma grande quantidade de resíduo, mas ao 
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mesmo tempo com a cultura de preservação de meio ambiente e de economia, a empresa tem a cultura 

dos 03 R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), diminuindo significantemente a produção de resíduos.  

 

Segue abaixo dois exemplos dos estímulos que serão implementados pela empresa para os funcionários: 

 

Adote seu copo: Essa proposta tem como objetivo fazer que cada funcionário utilize apenas um copo por 

período de trabalho, visando assim reduzir a quantidade de copos utilizados durante o dia. 

Reutilize seu Papel: Esse item propõe aos funcionários reutilizarem os papéis impressos e sem 

utilidade para sua atividade principal, transformando – os em pequenos blocos de anotações 

evitando assim a necessidade da utilização de papéis novos para fazer tais anotações. 

 

❖ Rejeitos 

Todos os rejeitos que serão gerados pelo empreendimento são em sua integra das necessidades dos 

funcionários, tais como: papel higiênico e absorvente; nesse item não se enquadra os filtros de cigarros, 

pois será expressamente proibido o consumo de tal substância no local de trabalho mesmo que em 

horário de almoço. Esses resíduos são armazenados em sacos plásticos de 50 e 100 litros e encaminhados 

integralmente ao aterro sanitário de Várzea Grande. 

❖ Recicláveis 

Todos os materiais recicláveis, tais como: Papel, Papelão, Plástico e Metal, serão devidamente segregados 

no interior da área e posteriormente comercializados com empresas devidamente licenciadas.  

❖ Madeira 

O Centro de Distribuição irá trabalhar em sua maioria com paletes de plástico, evitando uma grande 

geração de madeira. No entanto também utilizara paletes de madeira. Quando danificados, os mesmos 

serão encaminhados para recuperação. Caso não exista mais a possibilidade de aproveitamento do 

mesmo, este material será encaminhado para cerâmicas devidamente licenciada para que sirva de cavaco 

na fabricação de artefatos cerâmicos. 

5.7.4.2.6. SEGREGAÇÃO E ACONDICIONAMENTO 
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A identificação dos resíduos serve para garantir a segregação realizada nos locais de geração e deve estar 

presente nos tambores de armazenamento. Utilizando simbologias baseadas na norma da ABNT NBR 7500 

a 7504 e na resolução CONAMA nº 275/01, procurando sempre orientar quanto ao risco de exposição. 

O acondicionamento temporário dos resíduos será feita em sua íntegra em área reservada para tal 

finalidade, até ser feito o recolhimento dos resíduos por empresa devidamente licenciada. 

5.7.4.2.7. ESTIMATIVA DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS 
 

❖ Dados básicos: 

01 funcionário produz em média aproximadamente 0,55 kg de lixo por dia; 

O material reciclável representa (em peso) em torno de 40 % (0,40) do total de lixo produzido; 

A densidade (ou o espaço ocupado) pelo lixo reciclável é de 57 kg/m³; 

1 - Cálculo da produção diária de lixo e de recicláveis: 

n = número de funcionários 

Pt = produção de lixo por dia 

Pr = produção de recicláveis por dia 

2 – Cálculo do espaço necessário para depósito de recicláveis (para materiais sem compactação) 

Vd = Pr (kg) X 6 dias (m³/semana) 

Para o empreendimento: 

- 200 funcionários; 

- Produção de lixo/pessoas: 

Pt = 200 x  0,55 kg = 110,00  kg lixo/dia 

- Produção de lixo reciclável: 

Pr = 110 kg/lixo/dia x 0,40 (%) = 44,00 Kg.lixo. rec/dia 

Produção numa semana: 
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Vd = 44,00 x 6 dias = 264,00 kg (todas as 4º feiras) 

Volume em 06 dias de lixo reciclável 

Densidade do lixo reciclável = 57 Kg/m³ 

Vr = 264,00 / 57 Kg/m³ = 4.63 m³ 

Dimensões do coletor reciclável: 

Lado Maior: 2,50 m 

Lado Menor: 2,00 m  

Altura: 1,00 m 

Volume Adotado: 5,00 m³  

5.7.4.2.8. DESTINO FINAL 
 

Todo o material reciclável gerado no Centro de Distribuição será encaminhado para empresas 

devidamente licenciadas, conforme descrito anteriormente.  Apenas os rejeitos serão encaminhados para 

o lixão de Várzea Grande. 

 

5.7.4.2.9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A implementação do PGRS em qualquer tipo de atividade reduz drasticamente o volume de 

resíduo encaminhado para o aterro sanitário; O PGRS elaborado para o Centro de Distribuição teve como 

base a inserção da cultura dos 3 R’s (Reduzir, Reciclar e Reutilizar) visando assim se tornar referência na 

destinação final adequada dos seus resíduos. 

 

5.7.4.3. POEIRA 
 

Outro importante elemento presente nas edificações trata-se do pó gerado a partir da suspensão 

dos grãos mais finos do solo. Neste empreendimento o controle maior deverá ser realizado durante a 
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construção do empreendimento, uma vez que a planta instalada prevê a impermeabilização das pistas e 

o plantio de grama nas áreas permeáveis no entorno da edificação. 

 

5.7.5. Abastecimento de Agua 

 
O abastecimento de água do empreendimento se dará através da adutora implantada a partir 

do bairro São Mateus. Com o reforço de poço artesiano já instalado no local.  

5.7.6. Rede de Esgoto 
 

O empreendimento contara com sistema de tratamento de efluentes no próprio terreno. Através de 

implantação e manutenção de sistema compacto com destinação para vala de infiltração conforme 

projeto aprovado junto a prefeitura municipal de Várzea Grande e pelo DAE (Departamento de Água e 

esgoto do Município). 

Diante dos expostos neste capítulo os impactos encontrados são: 

✓ Negativos 

✓ Temporarios 
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6. RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA. 
 

6.1. OBJETIVOS. 
 

Conforme apresentado no Estudo de Impacto de Vizinhança, o objetivo desse relatório é 

apresentar a viabilidade de vizinhança para implantação de Empreendimento comercial 

destinado a distribuiçao de materiais de construção. 

Foi demonstrado que o projeto é compatível com o Zoneamento Municipal, e tem como 

premissa básica o atendimento da Lei de Uso e Ocupação do Solo e Código de Obras. Bem 

como demais leis e normas que incidam sobre o empreendimento. 

Outro aspecto destacado é a impotância social do empreendimento, uma vez que ele é 

um importante gerador de emprego para a populaçao da regiao, sendo 200 pessoas 

beneficiadas diretamente e ainda 600 indiretamente. 

6.2. MATRIZ DE IMPACTOS 
 

Em função da quantidade de fatores listados e das possíveis relações entre fatores, é 

necessário agrupar os impactos com características ou propriedades comuns ou similares, de 

forma a facilitar a análise de cada grupo de impactos no processo, conforme pode ser 

observado no quadro abaixo: 

 
 

Grupos de Impactos de Vizinhança / Tipos de Impacto de Vizinhança 

Grupo Alterações Consideradas 

Meio Físico 
Impactos: na água, em solos e rochas, no relevo, em 
paisagem natural, uso e ocupação do solo. 

 
Urbanístico 

Impactos: adensamento populacional, valorização 
imobiliária, ventilação e iluminação, paisagem urbana, 
patrimônio cultural e transformações urbanísticas. 

 
Infraestrutura 

Impactos e necessidades: equipamentos urbanos e 
comunitários, geração de tráfego, demanda por 
transporte público. 

Qualidade de Vida 
Impactos: emissões de ruídos, emissões de substâncias - 
efluentes sólidos, líquidos e gasosos. 
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Para verificação dos impactos foi realizada pesquisa bibliográfica dos possíveis 

impactos previstos e em alguns casos aplicados questionários com dados coletados nas 

visitas de campo. Contemplando os aspectos apresentados abaixo: 

 

Aspectos Considerados / Analisados 

Grupo Alterações Consideradas 

Caráter geral 
Dados referentes ao empreendimento, tais como população 
estimada e número de vagas de estacionamento. 

 

 
Urbanística 

Dados referentes a edificação, índice de aproveitamento, 
valorização imobiliária, alteração/adaptação na geometria das 
vias e no sistema viário, existência de prédios com interesse do 
patrimônio histórico. Tais dados foram obtidos pela observação 
in loco. 

Qualidade de Vida Uso e ocupação do solo, adensamento, estratificação social. 

Infraestrutura 
urbana 

Modal de transporte, equipamentos urbanos, rede de água, 
esgoto, águas pluviais, energia elétrica e demanda por 
estacionamento 

Meio Físico 
Solo, movimentação de terra, paisagem natural, 
remoção/plantio de árvores 

 

Para análise dos impactos foi utilizado o geoprocessamento para espacialização e 

manipulação espacial dos impactos e a Matriz de Leopold com as devidas adequações 

propostas por Lollo & Röhm (2005b). Assim, foram levantados, modelados e tabulados os 

dados referentes aos impactos detectados nas diferentes fases do empreendimento 

(planejamento, execução e operação), em função dos dados disponíveis na observação de 

campo. 

Esses impactos modelados foram os relacionados aos componentes do meio físico 

(solo, rocha, relevo, paisagem natural, vegetação, uso e ocupação do solo, águas superficiais 

e subterrâneas), componentes urbanísticos (adensamento populacional, adensamento 

urbano, valorização imobiliária, ventilação e iluminação, paisagem urbana, patrimônio 

cultural e transformações urbanísticas), qualidade de vida (emissão de ruído, lixo, esgoto, 

resíduo industrial, contaminação e poluição) e infraestrutura urbana (geração de tráfego, 

demanda por transporte urbano, redes de utilidade, estacionamento e segurança), segundo 
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o mencionado na revisão bibliográfica. 

Ainda, foi verificada se a localização do empreendimento influenciava na valoração 

dos impactos ou não. Os impactos foram avaliados conforme valoração adotada por Lollo 

(2006). Nesta classificação, os impactos foram avaliados quanto à natureza (positivo e 

negativo), à ordem (diretos ou indiretos), à magnitude (alta, média e baixa) e à duração 

(permanentes e temporários). A valoração foi aplicada para cada aspecto analisado, 

conforme matriz de impacto apresentada no Quadro de Impactos. 

 

MATRIZ DE 
IMPACTOS 

 Ordem 
(D/I) 

Natureza 
(P/N) 

Magnitude 
(A/M/B) 

Duração 
(P/T) 

 
 

Meio Físico 

Relevo D P B P 

Paisagem Natural D P M P 

Vegetação D N B P 

Ocupação e uso do solo I P B P 

 
 

Aspectos Urbanísticos 

Adensamento 
Populacional 

D P M P 

Valorização Imobiliária I P A P 

Ventilação e Iluminação D P M P 

Paisagem Urbana D P A P 

Equipamentos Urbanos I N M P 

 

 
Infraestrutura 

Geração de tráfego I N A P 

Demanda por transporte I N A P 

Rede de água D P M P 

Rede de Esgoto D P B P 

Alteração no Sistema 
Viário 

I N B P 

 

Qualidade de Vida 
Ruídos D N A T 

Resíduos Sólidos D N A P 

Geração de emprego I P B  P 
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6.3. SÍNTESES DOS RESULTADOS 
 

6.3.1. Adensamento Populacional 
 

Conforme apresentado no estudo, o empreendimento é voltado para a geracao de renda 

e emprego para a populacao da regiao, sendo de profundo interesse social a impantaçao do 

mesmo. Outra caracteristica importante é a ocupacao de lotes vazios ao longo da rodovia o 

que implica na valorizaçao imediata do entorno.  

A instalacao de comercios desta natureza implica ainda no treinamento de mao de obra 

local melhorando a empregabilidade da população. 

 

IMPACTO POSITIVO E PERMANENTE. 
 

6.3.2. Equipamentos Urbanos e Comunitários 
 

O empreendimento demanda pouco da infraestrutura urbana da região que ainda é precária. 

Porém é possível que haja a necessidade do aumento da caixa viária da rodovia na fachada do 

empreendimento e ainda inclusão de linhas de transporte público para atender a demanda dos 

funcionários.   

Hoje a linha de ônibus mais próxima está a 1000 metros da edificação, dificultando o acesso de 

funcionários. Por se tratar de uma empresa atacadista o mesmo não acontece com os clientes. De 

qualquer forma haverá impactos negativos no trânsito. Em parceria com o poder público a empresa 

buscara alternativa para estas questões. 

IMPACTO NEGATIVO E TEMPORÁRIO. 
 

6.3.3. Uso e Ocupação do Solo 
 

A lei de Uso e Ocupação do solo não só permite como estimula a implantação desse 

tipo de empreendimento. Uma vez que a disponibilidade de postos de trabalham tendem 

a aproximar a população do local de ofício, diminuindo a demanda por transporte público 
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e outros serviços. 

Neste empreendimento todos os parâmetros de Uso e ocupação do solo foram 

atendidos com folga, de maneira que todos os impactos são positivos. 

 

IMPACTO POSITIVO E PERMANENTE. 
 

6.3.4. Valorização Imobiliária 
 

O estudo demonstra que a implantação do empreendimento poderá valorizar a 

região, atrair mais investimento, com baixo risco de gentrificação. Isto porque a ocupação 

de áreas vazias aumenta a segurança do local e permite que as receitas do município 

melhorem e voltem para a população através de políticas participativas. O fato de operar 

em vários turnos também melhora o comercio da região. 

 

IMPACTO POSITIVO E PERMANENTE. 
 

6.3.5. Geração de Tráfego e demanda por Transporte Publico. 
 

Conforme relatório apresentado haverá impacto direto ao trânsito da região. 

Alterando os níveis atuais de tráfego. Outro impacto significativo é em relação ao 

transporte público. A região é carente de linhas disponíveis, com os pontos existentes 

distantes do empreendimento.  A principal via que é a rodovia dos imigrantes já opera em 

limite de saturação em alguns pontos no horário de pico. Apesar disso já existe projeto em 

desenvolvimento na região destinado a melhorar a trafegabilidade. 

 

IMPACTO NEGATIVO E PERMANENTE. 

 

6.3.6. Ventilação e Iluminação 
 

O estudo aponta o baixo ou nenhum impacto em relação a circulação dos ventos 

na região do empreendimento. 
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O sombreamento tende a amenizar o impacto do calor nas imediações do barracão. 

 

IMPACTO POSITIVO E PERMANENTE. 
 

6.3.7. Paisagem Urbana 
 

Diferentes aspectos e diferentes resultados foram encontrados nessa análise. 

 
 Vegetação 

 
Para instalação do empreendimento poderá ser necessário remover alguns 

espécimes existentes. Mesmo o lote não possuindo um maciço de vegetação. Contudo, 

alguns espécimes poderão ser relocados e novos serão plantadas em outras áreas. 

 

IMPACTO NEGATIVO E PERMANENTE. 

 

Alteração do Solo 

 
Será realizada pouca alteração nas condições atuais do solo.  

 

IMPACTO POSITIVO E PERMANENTE. 

 
Geração de Ruídos e Poeira – Destinação de Lixo, Entulho e Sobras 

 
Durante a execução do empreendimento, ele irá gerar ruídos e poeiras. 

Independente do controle visando minimizar o impacto, a região sofrerá com esse impacto 

durante a implantação dele. 

IMPACTO NEGATIVO E TEMPORÁRIO. 
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Abastecimento de Água 

 

Não há abastecimento público próximo ao local, sendo necessário o investimento 

em trazer uma adutora a partir do bairro São Mateus que deve atender parte da população 

local também. Além disso o empreendimento será abastecido por poço artesiano já 

outorgado no local.  

 

IMPACTO POSITIVO E PERMANENTE. 

 

Rede de Esgoto 

 
O empreendedor irá executar uma Estação de Tratamento de Esgoto, a qual será 

operada por ele posteriormente. Não gerando demandas para o sistema público existente. 

 

IMPACTO POSITIVO E PERMANENTE. 
 

6.4. MEDIDAS MITIGADORAS 
 

A implantação do empreendimento causará impactos nas áreas de influência direta 

e indireta. Apontamos que alguns desses impactos serão positivos tanto para o município 

como para os moradores da região. 

 
IMPACTOS POSITIVOS: 

 
❖ Diminuição de vazios urbanos na área industrial na beira da rodovia. 

❖ Qualificação dos empreendimentos vizinhos. 

❖ Valorização imobiliária sem causar gentrificação. 

❖ Geração de empregos para essa região. 

 
Diante dos resultados apresentados pela coleta e das conclusões ante a análise 

desses dados serão indicadas as medidas mitigadoras ou compensatórias que irão 

contribuir para a diminuição dos impactos negativos gerados pela atividade proposta no 
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local. 

 

EXECUÇÃO DA OBRA – IMPACTOS: 

 
A execução de qualquer construção, independente do porte, causam impactos 

negativos diretos, principalmente na fase de execução da obra. Com o intuito de amenizar 

e gerencial esses impactos durante a execução da obra, a construtora tomará algumas 

atitudes para melhor atender a região de influência direta. 

 
Os principais impactos gerados durante a instalação do empreendimento são: 

 
❖ Poeira em função do material transportado e/ou movimentação de terra; 

 
❖ Aumento de tráfego de caminhões e máquinas; 

 
❖ Aumento na geração de ruído e vibrações provenientes da operação de máquinas e 

equipamentos do empreendimento; 

 
EXECUÇÃO DA OBRA – MEDIDAS: 

 
Serão providenciadas faixas de segurança para o livre transito de pedestres, junto a 

entrada do empreendimento, em perfeitas condições de segurança durante o dia e a noite. 

Nas saídas e entradas de veículos em áreas de empréstimos, bota-fora ou frentes de 

serviços, será providenciada sinalização adequada, diuturnas, especialmente nos casos de 

eventuais inversões de trafego. 

As vias de acesso quando fechadas ao transito serão protegidas com barreiras. Nos 

cruzamentos ou em outros locais onde não for possível utilizar desvios, o serviço devera ser 

programado para liberação da área, podendo ser programado para os fins de semana ou 

para horários de menor movimento, sinalização e indicação de desvio, devendo, durante a 

noite ser iluminadas. 

Durante toda a execução, a obras contará com barracão, possuindo banheiro 

provido de tratamento de esgotos domésticos. Será exigido e controlado o uso de 

equipamentos de proteção individual para todos os profissionais envolvidos diretamente 
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nas atividades. O local ainda contará com área para coleta de resíduos sólidos (bota-fora). 

Os serviços que geram os maiores impactos de ruídos serão programados para os 

horários comerciais, Vale ressaltar que a área já está antropizadas por presença de 

infraestrutura, com geração de ruído em virtude do transito de veículos e outros usos locais 

já existentes. 

Caso durante a execução dos serviços ocorra danificações na infraestrutura pública 

existente, a construtora se responsabilizará pela recuperação, como recuperação de asfalto 

ou calçadas de passeio. 

Os veículos que transportarem material leve, como areia, terão sua carga coberta 

ou umedecida, minimizando a liberação de partículas no ar. Bem como a entrada do 

empreendimento será limpa regularmente para não acumular terra. 

 

Os caminhões e máquinas que serão utilizados para a execução da obra, terão 

controle de regulagem, minimizando os impactos de ruídos provenientes desses 

equipamentos. 

 
VEGETAÇÃO – IMPACTOS 

 

IMPACTOS AMBIENTAIS DO EMPREENDIMENTO 

  
Identificação e Análise dos Impactos Ambientais  

 

Após a caracterização da área de estudos, observa-se os componentes passiveis de serem 

afetados pelas ações de implantação do empreendimento, de modo que os aspectos ambientais de 

relevância para análise dos impactos deste empreendimento estão relacionados a seguir: 

Os componentes passiveis de serem afetados pelas ações de implantação do empreendimento 

foram apresentados no Diagnóstico da Área de Influência, de modo que os aspectos ambientais de maior 

relevância para análise dos impactos deste empreendimento estão relacionados a seguir: 

Tabela 2: Impactos negativos potencialmente decorrentes. 
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ASPECTOS AMBIENTAIS 
IMPACTOS NEGATIVOS POTENCIALMENTE 

DECORRRENTES 

SOLO E RELEVO 

▪ Aumento da superfície impermeável 

▪ Disposição final ambientalmente inadequada de 
resíduo oriundo de corte e aterro 

▪ Susceptibilidade à processo erosivo 

RECURSO HÍDRICO ▪ Redução do volume de recarga hídrica 

FLORA 

▪ Redução de vegetação gramíneas, arbustivas e 
arbóreas. 

▪ Erradicação de espécies imune a corte 

FAUNA 
▪ Destruição do habitat para as espécies faunísticas 

da área. 

QUALIDADE DE VIDA SOCIAL LOCAL ▪ Alteração na paisagem 
Fonte: Própria do autor, 2019. 

 

 

O elemento causador dos impactos negativos consiste nas ações necessárias para a implantação 

e operação do empreendimento. Devido a isto são elencados a seguir medidas mitigadoras aos impactos 

mencionados. 

Solo e Relevo 

Aumento da superfície impermeável 

A futura consolidação na sub-bacia onde o empreendimento se encontra inserido não 

comprometerá a capacidade hidráulica da região. Para tanto, de forma a mitigar este impacto, será 

adotado a implementação de área permeável no perímetro do empreendimento, tendo como 

recomendação a adoção de gramíneas e pedras britadas para compor áreas abertas e vias de acesso 

dentro do empreendimento. 

Admitindo-se a correta aplicação da medida prognosticada, qualificou-se este impacto como 

irreversível, porém de baixa intensidade e abrangência geográfica no nível de área diretamente afetada. 

Disposição final ambientalmente inadequada de resíduo oriundo de corte e aterro 

De acordo com NICHOLS (2010), a terraplanagem ou movimentos de terras pode ser entendido 

como um conjunto de operações necessárias para remover a terra dos locais em que se encontra em 

excesso para aqueles em que há falta, tendo em vista um determinado projeto a ser implantado. 
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A disposição irregular de materiais oriundos de terraplanagem, de acordo com Mendes et al. 

(2004), ocasiona proliferação de vetores de doenças, entupimento de galerias e bueiros, assoreamento 

de córregos e rios, contaminação de águas superficiais e poluição visual. 

Ao serem gerados os resíduos de aterro oriundos do processo da terraplanagem e escavação nas 

frentes de trabalho especificadas pela empresa executora, este deverá ser encaminhado ao local de 

segregação (bota-fora). Após a segregação, deverá ser realizada a destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos, onde não havendo a possibilidade deste deverá então ocorrer a disposição final 

dos resíduos ambientalmente corretos. 

Admitindo-se a correta aplicação da medida prognosticada, qualificou-se este impacto como 

reversível, de baixa intensidade e abrangência geográfica no nível de área diretamente afetada. 

 Susceptibilidade à processo erosivo 

O impacto da gota de chuva tem energia cinética 256 vezes maior que a energia do escoamento 

superficial (Hudson, 1995). Guy et al. (1987) sugerem que 85% dos sedimentos da erosão hídrica têm 

origem no impacto das gotas de chuva e 15% são atribuídos ao escoamento superficial. Faz-se de suma 

importância que alternativas mitigadoras sejam adotadas, uma vez que com o processo de implantação, 

parte do solo ficará temporariamente exposta. 

Contudo, este impacto pode ser mitigado, evitando uma possível erodibilidade, através dos 

programas de monitoramento ambiental da obra, correta adequação dos dispositivos permanentes de 

drenagem e supervisão para revegetação das áreas verdes. 

Admitindo-se a correta aplicação da medida prognosticada, qualificou-se este impacto como 

reversível, de baixa intensidade e abrangência geográfica no nível de área diretamente afetada. 

 Recurso Hídrico 

Redução do volume de recarga hídrica 

As medidas mitigadoras estarão em consonância com outras medidas já citadas anteriormente, 

salientando a importância em se adotar as medidas propostas, tal como a implantação de dispositivos de 

drenagem permanente de maneira a atender as leis, decretos e normas vigentes e implantar, no mínimo, 

porcentagem solicitada sobre amparo legal para área permeável. 
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Admitindo-se a correta aplicação da medida prognosticada, qualificou-se este impacto como 

irreversível, de média intensidade e abrangência geográfica no nível regional. 

Flora 

Redução de vegetação gramíneas, arbustivas e arbóreas 

Através do diagnóstico observou-se uma quantidade considerável de indivíduos arbóreos, aos 

quais deverão ser solicitado a Licença Especial para Erradicação Arbórea e como mitigação da redução de 

vegetação deverá ser realizado o plantio de mudas, com no mínimo 1,5 metros de altura, sendo uma 

muda por individuo arbóreo erradicado. O material lenhoso deverá ser encaminhado para a destinação 

final ambientalmente adequada, utilizando para isto as leis e Decretos vigentes interpostas pela Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente – SEMA. 

Admitindo-se a correta aplicação da medida prognosticada, qualificou-se este impacto como 

irreversível, de baixa intensidade e abrangência geográfica no nível de área diretamente afetada. 

Erradicação de espécies imune a corte 

Das espécies arbóreas catalogadas na área, foram identificadas 32 Pequizeiro (Caryocar 

brasiliense) e 14 Gonçaleiro (Astronum flaxinifolium). Ressalta-se que a espécies arbóreas Pequizeiro 

(Caryocar brasiliense) e Gonçaleiro (Astronium fraxinifolium) constavam na Lista Oficial das Espécies da 

Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção na instrução Normativa nº 6 de 23/09/2008 / MMA - Ministério 

do Meio Ambiente onde cita no art 4º: 

“Art. 4º As espécies consideradas ameaçadas de extinção constantes do Anexo I a esta 

Instrução Normativa estão sujeitas às restrições previstas na legislação em vigor e sua coleta, para 

quaisquer fins, será efetuada apenas mediante autorização do órgão ambiental competente.” 

( Instrução Normativa nº 6 do MMA, 2008) 

Contudo, a portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 443, de 17 de dezembro de 2014 cita 

em seu art. 9º que “Revoga-se a Instrução Normativa nº 6, de 23 de setembro de 2008.” (Portaria MMA 

nº 443, 2014). E em seu anexo I de lista nacional oficial de espécies da flora ameaçadas de extinção não 

consta a espécie gonçaleiro (Astronium fraxinifolium). 
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Porém a portaria n.º 83-n, de 26 de setembro de 1991 do IBAMA e a portaria nº 113, de 29 

dezembro de 1995 relacionam a espécie gonçaleiro (Astronium fraxinifolium) e pequizeiro (Caryocar 

brasiliense) como espécie imune a corte, respectivamente às portarias supracitadas. 

Em todas as hipóteses, é fundamental a busca pelo equilíbrio entre proteção ambiental 

(baseando-se no equilíbrio ecológico), direitos sociais (como moradia, propriedade, implantação de 

infraestrutura pública) e desenvolvimento econômico (instalação de empreendimentos) sempre em 

harmonia com as leis vigentes e os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Para tanto, de modo a minimizar o impacto, recomenda-se a atividade de mitigação com a 

realização de plantio de 64 mudas de Pequizeiro (Caryocar brasiliense) e  28 mudas de gonçaleiro 

(Astronum flaxinifolium) e , ambos com altura mínima de 1,50 metros, sendo 2 mudas por individuo 

arbóreo erradicado a serem plantadas nas áreas verdes, áreas permeáveis e entorno imediato do 

empreendimento, caso autorizado . 

A compensação ambiental fica a ser analisada pelo órgão público o qual compete a avaliação e 

deferimento da licença especial de erradicação arbórea e executada pelo proponente o qual pleiteia a 

implantação empreendimento. 

Recomenda-se que para remoção dos indivíduos a mata seja derrubada com uso de motosserras 

através de abate por corte raso no primeiro momento, e após corte das árvores, sejam utilizadas 

máquinas para remoção de matéria orgânica, tocos e raízes das árvores. 

Recomenda-se que seja realizado a segregação das árvores, e posterior catação das raízes e 

galhos, deixando o solo pronto para o início dos trabalhos de implantação. 

Recomenda-se que a destinação final ambientalmente adequada do material lenhoso seja através 

de distribuição a apresas como padarias, cerâmicas, entre outros que utilizem deste, atendendo as 

necessidades e demanda de energia na região. Todo material lenhoso deve ser encaminhado para 

empresas e recolhidas as guias de transporte florestas por meio do SISFLORA, CC-SEMA de consumo e/ou 

dispensados do cadastro no CC-SEMA conforme art.14 da Portaria SEMA nº 601 de 16/10/2015, 

acompanhada por um responsável técnico habilitado. 
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Admitindo-se a correta aplicação da medida prognosticada, qualificou-se este impacto como 

irreversível, de média intensidade e abrangência geográfica no nível regional. 

 Fauna 

 As espécies da fauna registradas no presente diagnóstico são espécies típicas de ambientes 

urbanos degradados, não sendo consideradas ameaçadas de extinção pelos órgãos oficiais, como União 

Internacional para a Conservação da Natureza IUCN (2016), Ministério do Meio Ambiente  - MMA (2015), 

Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de 

Extinção - CITES (2015). Os impactos oriundos da implementação do empreendimento para a fauna local 

consistem basicamente na remoção do seu habitat. 

Para tanto, de modo a minimizar o impacto, recomenda-se a supressão da vegetação seja feita 

em um único sentido, de forma que permita o afugentamento dos animais para áreas vizinhas ao 

empreendimento. 

Admitindo-se a correta aplicação da medida prognosticada, qualificou-se este impacto como 

reversível, de baixa intensidade e abrangência geográfica no nível de área diretamente afetada. 

Qualidade De Vida Social Local 

Alteração da paisagem 

Visto que a área possui paisagem com considerável arborização, auxiliando a qualidade de vida 

devido ao sustentáculo do microclima no entorno da área, bem como formação de paisagem, observa-se 

um impacto negativo quanto a consolidação do local, deste modo como medida mitigadora, recomenda-

se a implantação de paisagismo na testada da área do empreendimento, bem como o cumprimento das 

medidas de plantio de mudas citadas anteriormente. 

Admitindo-se a correta aplicação da medida prognosticada, qualificou-se este impacto como 

irreversível, de baixa intensidade e abrangência geográfica no nível de área diretamente afetada. 

CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS (IAS) 

 

De forma a se elucidar a classificação do IAS que foi realizada a partir de uma avaliação dos efeitos 

de cada impacto sobre os meios físico, biótico e com apresentação das medidas mitigadoras, os aspectos 

foram tabulados de forma a elucidar as classificações realizadas. 
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VEGETAÇÃO – MEDIDAS 

 

ASPECTOS 
AMBIENTAIS 

IMPACTOS POTENCIALMENTE DECORRRENTES 

IMPACTO NEG. INTENSIDADE ABRANGENCIA AFETADA 

MEDIDA MITIGADORA 

REVERSIVEL IRREVERSIVEL BAIXA MÉDIA ALTA DIRETA INDIRETA REGIONAL 

SOLO E 
RELEVO 

Aumento da superfície impermeável   X X     X     

Implementação de 
área permeável no 

perímetro do 
empreendimento, 

tendo como 
recomendação a  

adoção de 
gramíneas e pedras 

britadas para 
compor áreas 

abertas e vias de 
acesso dentro do 
empreendimento 

Alteração do relevo natural do terreno X   X     X     

realizar a 
destinação final 
ambientalmente 

adequada dos 
resíduos 

Susceptibilidade à processo erosivo X   X     X     

programas de 
monitoramento 

ambiental da obra, 
correta adequação 

dos dispositivos 
permanentes de 

drenagem e 
supervisão para 
revegetação das 

áreas verdes 

RECURSO 
HÍDRICO 

Redução do volume de recarga hídrica   X   X       X 

 
 

Implantação de 
dispositivos de 

drenagem 
permanente de 

maneira a atender 
as leis, decretos e 
normas vigentes e 

implantar, no 
mínimo, 

porcentagem 
solicitada sobre 

amparo legal para 
área permeável. 

 
 
 
 
 
 
 

FLORA Redução de vegetação gramíneas, arbustivas e arbóreas   X X     X     

Plantio de mudas, 
com no mínimo 1,5 
metros de altura, 
sendo uma muda 
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ASPECTOS 
AMBIENTAIS 

IMPACTOS POTENCIALMENTE DECORRRENTES 

IMPACTO NEG. INTENSIDADE ABRANGENCIA AFETADA 

MEDIDA MITIGADORA 

REVERSIVEL IRREVERSIVEL BAIXA MÉDIA ALTA DIRETA INDIRETA REGIONAL 

por individuo 
arbóreo erradicado 

Erradicação de espécies imune a corte   X   X       X 

plantio de 64 
mudas de 
Pequizeiro 
(Caryocar 

brasiliense) e 28 
mudas de 
gonçaleiro 
(Astronum 

flaxinifolium) e, 
ambos com altura 

mínima de 1,50 
metros, sendo 2 

mudas por 
individuo arbóreo 

erradicado a serem 
plantadas nas 

áreas verdes, áreas 
permeáveis e 

entorno imediato 
do 

empreendimento, 
caso autorizado  

FAUNA Remoção de habitat de espécies faunísticas da área                 

 Remoção da 
vegetação local em 
uma direção única, 

permitindo o 
afugentamento da 

fauna. 

QUALIDADE 
DE VIDA 
SOCIAL 
LOCAL 

 

 

Alteração na paisagem   X X     X     

implantação de 
paisagismo na 

testada da área do 
empreendimento, 

bem como o 
cumprimento das 

medidas de plantio 
de mudas citadas 
anteriormente. 

 

 
REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – IMPACTOS: 

 
A via não possui rede. Gerando impacto negativo para a qualidade de vida na região, 

com a falta de infraestrutura básica nas residências. 

 
REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – MEDIDAS: 

 
Como prerrogativa para qualquer empreendedor, quando não existe rede passa ser 
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obrigatório que o mesmo a construa. 

Essa rede além de atender seu empreendimento passa a atender toda a área de 

influência direta ao empreendimento, melhorando as condições de habitação da região. 
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7. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 
 

Pela propria caractertistica do empreendimento a sua geracao de impacto de 

vizinhanca é minima. Uma vez que grande parte da atividade esta relacionada a 

armazenagem de materiais, e distribuiçao.  

De qualquer maneira fica a empresa aberta para receber propostas do poder 

publico de medidas que o mesmo julgar compensatórias para a implantacao do 

empreendimento.  Desde que esteja dentro das possibilidades e viabilidade do projeto. 

  Uma das medidas compensatórias realizadas pelo empreendimento já no 

inicio do projeto tratará da disponibilização de ponto de ônibus nos locais mais próximos 

do empreendimento, uma vez que na área de influência é precário este tipo de aparato 

publico. 
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8. CONCLUSÃO 
 

Concluímos que a implantação do empreendimento ocasionará mais impactos positivos 

do  que negativos, sendo que os principais impactos negativos concentran-se na fase de 

implantação do empreendimento quando se diz respeito a impacto ambientais, e na fase de 

operaçao nas condicoes de trafego da regiao. 

De qualquer maneira o carater destes impactos negativos é provisorio, uma vez que 

havera medidas de reparo para a fauna e flora existente e tambem medidas ja iniciadas pelo 

poder publico de trafegabilidade nas principais vias de acesso. 

Nos impactos positivos o principal deles esta no fato do empreendimento gerar demanda 

de postos de trabalho para a região e tambem aproximar a populacao do seu lugar de oficio. 

Diminuindo o deslocamento de massas para regioes mais centrais e por conseguencia os 

custos da maquina publica. 

 

Assim, entende este relatorio que  é viável a implantação do empreendimento na região 

estudada. 
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