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1. DADOS GERAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATIVIDADES 
(conforme CNPJ e Contrato Social, desenvolvidas

pelo empreendimento):

Endereço da Obra:  
Avenida João de Deus Bulhões s/n°, Bairro Jardim 

Petrópolis- Várzea Grande/ MT.

Coordenadas Geográficas: 15°36’23’’ S  56° 08’ 46’’W

Área do Terreno 42.389.69 m2

Proprietário do Empreendimento Oxigênio Cuiabá LTDA

CNPJ: 01.390.442/0001-54

Endereço Comercial:
Avenida Miguel Sutil, Nº 14281, Bairro Jardim 

Primavera, Cuiabá – MT.



 

2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO RIV:  

 

 

NADJA SAMIRA EL HAGE FELFILI 

Engª Sanitarista 

CREA: 1207977152 

 

End.: Rua Maracanã, Centro/ Várzea Grande. 

Contato: 65 92924759/99277505 

 

Elaboração e organização do EIV/RIV 

PATRICIA APARECIDA JUSTINO 

Engª Florestal 

CREA: 1205425900 

 

End.: Rua Acuri, Jardim Imperial II 

Contato: 65 81543876 

 

Elaboração e organização do EIV/RIV 

NEUZA FREHSE MORESCHI 

Arquiteta e Urbanista 

CAU A614-3 

 

End.: Rua Profª Tereza Lobo/ Cuiabá 

Contato:  

Elaboração e organização do 

EIV/RIV. 

Projeto arquitetônico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. INFORMAÇÕES GERAIS  

 

 

Data de início (ou prevista) de funcionamento da atividade no local: 

Setembro de 2016. 

 

MOTIVO: A LEI Nº 3.680/2011 de 26 de setembro de 2007, "Dispõe sobre  

regularização do IV da LEI COMPLEMENTAR 3.112/2007  Dos Instrumentos da 

política  municipal : Estabele a normatização do Estudo de Impacto- EIV respectivo 

Relatório de  Impacto de  Vizinhança (RIV)", para se obter licença ou autorização 

para parcelamento, construção, ampliação, alvará de renovação ou funcionamento, 

bem como os parâmetros e os  procedimentos a serem adotados para sua avaliação.  

 

PORTE DO EMPREENDIMENTO: Área do terreno: 42.389.69m² Área 

construída total: 19.519,7 m² Área útil das atividades ao ar livre  

(estacionamento) 3825,34 m². 

 

  



4. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

 

 

4.1 Localização: 
 

 O empreendimento esta situado dentro do perímetro urbano do município de Várzea 

Grande no bairro Jardim Petrópolis, seu acesso principal será pela  avenida João de 

Deus Bulhões  ( antiga estrada da guarita sentido Passagem da Conceição. 

 

O  empreendimentos  esta  situado em localização privilegiada devido  a proximidade 

com  a  Rodovia da Imigrantes,  esta  principal via de saída do município  onde será 

de grande importância para o escoamento do  produtos. 

 



 

Figura  1: Vias de acesso ao empreendimento.



 

 Figura 2: Croqui de localização do empreendimento. 

 



 

5. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO E SUA FINALIDADE:  

 

A empresa Oxigênio Cuiabá, começou as atividades nos dias 27 do mês de junho do 

ano de 1985, tendo como atividade principal da época apena a venda e distribuição de 

produto dentro do Estado de Mato Grosso, aos poucos foi ampliando sua produção e 

com isso surgindo a necessidade de incorporar novos produtos na sua distribuição, 

alcançando atualmente um numero aproximado de mais de 25.000 itens diferentes 

para venda, com a diversificação de produtos foi adquirindo ao longo do tempo novos 

fornecedores, somando atualmente mais de 150 fornecedores na sua pasta de cliente. 

Os diferentes produtos mencionados acima são: 

 Linha de gases industriais, medicinais e de refrigeração; 

 máquinas e ferramentas; 

 soldagem elétrica e oxi-combustível; 

 parafusos e porcas; 

 ferramentas e ferragens para uso rural; 

 materiais de proteção e segurança; 

 tintas automotivas, imobiliárias e industriais, atendendo os segmentos de 

reparos automotivos, metalúrgicos, mecânicos, moveleiros, bebidas, 

refrigeração, usinas sucro-alcooleiras e termelétricas, fazendas;  

 além da atividade atacadista no comércio de tintas, ferragens, materiais de 

construção e produtos agropecuários. 

 
Horário de funcionamento será de segunda a sexta das 08:00 as 18:00 horas  e aos 

sábados  das 08:00 as 12:00 horas, o empreendimento contara com 250 

colaboradores fixos e  uma população flutuante – 75 pessoas/ dias. 

  



 

6. DA VIZINHANÇA E ÁREA DE INFLUÊNCIA  

 

Em vistoria in loco verificamos que a o uso circunvizinho do empreendimento esta 

cercador por chácaras e sítios (uso residencial)  também podemos verificar a 

existência de comercio de uso geral como  postos de combustíveis e barracões 

comerciais, fora da área de influência verificamos a futura implantação de alguns 

condomínios e loteamentos  que futuramente poderão impactar na área de estudo. 

Figura 3: barracões comercias situados na av. Mario Andreazza. 

 



Figura 4: posto de combustível situado na AV. Mario Andreazza. 

 

 

 
Figura 5: Cond. Residenciais situados na Av. Mario Andreazza. 

 

 



Figura 6: Residências e comércios situados na av. Mario Andreazza esquina com Jõao  

de  Deus Bulhões 

 

 
Figura 7: Comercio e residências na Estrada da Guarita. 

 



 
Foto 8: comércios e residência situado na AV. João  de Deus Bulhões 

 

 

 

 Futuras Empreendimentos a serem instalados na fora área de influência, que 

poderão impactar no transito da área de estudo. 

Foto 91: Loteamento Parques das água, Situado na Av. João de Deus Bulhões. 



 

Na área de Influencia Indireta (AID, raio de 1km) não possui equipamentos 

comunitários devido a baixa densidade demográfica e a área de estudo ser habitada 

por chácaras e sítios e possuir grandes vazios urbanos.  

A área de influencia indireta possui (AII: 2KM) possui  um numero reduzido de 

equipamentos comunitários, isso devido a baixa densidade demográfica da área de 

estudo, vale ressaltar que esses equipamentos estão fora da área de influencia 

indireta porem são os  mais próximos. 

  



7. APONTAMENTOS E ANÁLISES  

 

7.1 Aspectos do sistema viário:  
 

TABELA 1 - Capacidade da vias e volume atual de veiculos na hora de pico existente nas vias  de acesso ao Centro 
de Distribuição. 

 

 De acodo com a tabela supracitado observamos que todas as vias estão dentro da 

capacidade de utilização no horario de pico, a via que se encontra com maior taxa de 

ocupação é a rod. Maria Andreazza no sentindo  trevo do largato com um taxa de 

ocupação de 66%  da via se encontra em equilibrio operacional estavel pois ainda 

resta cerca de  4% para a capacidade da via que podera ser utilizada sem alteraçaõ 

do equilibrio operacinal. 

As demais vias s possuem de capacidade de absorção do transito que sera gerado 

pois a taxa de ocupação das vias ainda é baixo e  seu equilibrio operacional estável. 

Portanto podemos concluir que as vias  de acesso ao empreendiemnto possuem 

capacidade viária para atender a demanda que sera gerada após sua implantação. 

  

3400

A

Av. Chapeu do  Sol 

sentido bairro Chapeu 

do Sol

3200 74 88 0,027

B

Av. Chapeu do  Sol 

sentido 

Empreendimento

3200 66 98 0,03 A

Av. Jõao De Deus 

Bulhões sentido centro 
3400 771 889 0,26

C

Av. Jõao De Deus 

Bulhões sentido 

Empreendimento

228 348 0,1 B

Rod. Mario Andreazza- 

sentido Cuiabá
3600 1782 2149 0,59

VOLUME   DE 

VEICUOLOS TURNO DA 

TARDE

CAPCIDADE (v/c) Nivel Atual

Rod. Mario Andreazza- 

sentido Trevo do 

Largato

3600 1332 2396 0,66 C

VIA CAPACIDADE DA VIA (Vph)

VOLUME   DE 

VEICUOLOS TURNO DA 

MANHA



7.2 Aspectos da infraestrutura urbana:  
 

Conforme declaração de viabilidade para abastecimento de água – DPA 013/2015 o 

Departamento de Água e Esgoto- DAE do município dispõe de rede de distribuição  

nas proximidade para atender  a  vazão de  0,5625 m3/h do  empreendimento. 

O projeto de abastecimento de água foi  elaborado pelo engenheiro civil  Helynton 

Moreschi  onde consta o população prevista  e  calculo da vazão que será de 13,5 

m3/dia  e o sistema de reservação será composto por  Cisterna enterrada com 

capacidade de 52.000 litros sendo 32.000litros  para a reserva de combate a incêndio 

e 15.000 litros  utilizados para consumo e reservatório superior com capacidade total 

de 35.000 litros para consumo e 25.000 litros para reserva de combate a incêndio. 

Vale ressaltar que os projetos foram encaminhados para DAE para aprovação  

conforme consta  e APE 013/2015 onde o  DAE dispõe de rede  nas proximidades do 

empreendimento, o mesmo terá que  fazer  uma extensão de 400 m até o 

empreendimento rede esta que vai ser executada para atender o 

empreendimento  de 400 m  com diâmetro de 110 mm e q está 

superdimensionada. 

 

7.2 Esgotamento Sanitário: 

 

O sistema de tratamento é composto por tanque séptico  com capacidade para 12.000 

litros  posteriormente será encaminhado para filtro  anaeróbio com volume  de 11.000 

litros  e sua destinação final será os Sumidouros  com capacidade de infiltração de 

13.500 l/d   sendo necessário  5 sumidouros para infiltração total. 

O projeto de esgotamento sanitário foi elaborado pelo  Eng° civil  Helynton Moreschi   

e encontra-se aprovado junto ao DAE conforme  APE 013/2015. 

 

O sistema  de coleta e destinação das águas pluviais será composto por caixas de 

inspeção, canaletas com grelha metálica, tubulações em PVC e tubulações em 

manilhas de concreto. Os coletores serão interligados ao sistema publico de galerias 

pluviais com manilhas de concreto de 60 cm. 

 



7.4 Consumo previsto de energia elétrica  
 

  O projeto elétrico foi elabora pelo Eng° Eletricista Marcio A. Nadai Alberton e 

encontra-se em analise pela empresa de energia elétrica Energisa assim como a 

disponibilidade de energia foi solicitada uma disponibilidade de energia para ligação de 

uma carga instalada de 632,88 KW  para um demanda de 502,22 KVA, também 

devera ser instalado um transformador de 50KVA. 

7.5 Consumo Previsto de serviços de Telecomunicações 
 

O local já é atendido por rede de telefonia, internet que é indispensável para instalação 

de novas empresas. 

7.6 Aspectos ambientais 

A erosão urbana está associada à falta de planejamento adequado, que considere as 

particularidades do meio físico, as condições socioeconômicas e as tendências de 

desenvolvimento da área urbana. Este desenvolvimento amplia as áreas construídas e 

pavimentadas, aumentando substancialmente o volume e velocidade das enxurradas 

e, desde que não dissipadas, concentra os escoamentos, acelerando os processos de 

desenvolvimento de erosões, com perdas significativas para a população e o poder 

público local. 

Para prevenir os efeitos dos processos erosivos deve-se definir e implementar 

adequadamente práticas de prevenção.  

Este empreendimento já possuí o projeto de aterramento, nesta unidade. O 

empreendimento irá realizar: 

 A adoção de dispositivos de drenagem que conduzam adequadamente as águas 

superficiais às bacias receptoras. 

 Controlar processos e atividades que promovam a compactação do solo. 

 Fazer o controle técnico dos trabalhos de terraplenagem, de forma que ocorra o 

equilíbrio no manejo dos materiais arenosos e terrosos, ressaltando-se que o 

projeto prevê cortes profundo para a adequação das estruturas à topografia local, 

minimizando as declividades e ressaltos, o que contribuirá também para o controle 

do escoamento das águas pluviais.  

 Se houver materiais excedentes de escavações de piscinas, deverão ser 

manejados para as áreas onde a topografia deverá ser corrigida. 

 Sempre que os terrenos que sofrerem alguma modificação e se mostrarem 

instáveis, deveram ser acompanhados e orientados por nivelamento topográfico, 

desta forma prevenindo alterações significativas e evitando possíveis danos. 



 

8. OUTRAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

  

8.1. Implantação de projeto técnico de reconstituição da flora para a área 
verde; 

 

8.1.2 - Mecanismos de Reconstituição da Flora 

 

 Dentre as diferentes mecanismos de reconstituição da flora, vários são os 

métodos que poderão ser utilizados; neste optou-se pelo plantio de mudas, 

que serão distribuídas conforme o projeto paisagístico a ser implementado. 

 O plantio de mudas é um método muito indicado e um dos mais utilizados. 

A grande vantagem deste método é o controle da densidade de plantio que 

deverá ser preferencialmente próximo ao do original – no mesmo ambiente 

e estádio sucessional. Este método de recuperação é de fácil 

operacionalização e de custo reduzido em áreas de fácil acesso. Conforme 

a situação, o plantio pode contemplar espécies herbáceas, arbustivas e 

arbóreas, visando fornecer uma cobertura imediata e proteger melhor o 

solo.  

  Na definição das espécies a serem plantadas e do esquema de distribuição 

serão consideradas as seguintes questões: quantas e quais as espécies a 

serem utilizados, quantos indivíduos de cada espécie e qual o melhor 

arranjo de distribuição das espécies. As espécies selecionadas estarão 

entre aquelas encontradas nas condições de clima da região, do solo e da 

umidade do local de plantio.   

 

 

8.2 Abastecimento  
 

O empreendimento irá fazer uma rede de abastecimento de água de cerca de 

400 m com tubulação de diametro110 mm para atender não somente o 

empreendimento e sim para atender a população circunvizinha.  

 

 



 

9. PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE 

CONTROLE  

 

Na fase de implantação do empreendimento, período efetivo de obras de 

construção do Centro de Distribuição ocorrerão impactos temporários, 

inerentes da atividade de construção civil, afetando de forma direta e 

indireta a Vizinhança imediata do empreendimento. 

 

Quanto à fase de operação os impactos e as medidas mitigatórias, já foram 

amplamente abordados nos capítulos anteriores. 

 

Deverão desta forma, ser elaborados programas de controle dos impactos 

identificados e caracterizados a seguir, relativos à obra, bem como laudos 

técnicos específicos, com a medição de parâmetros que irão interferir no 

bem estar da vizinhança como, por exemplo, a emissão de ruídos, 

destinação do solo de bota-fora do terreno e resíduos da construção, 

aumento do tráfego de veículos pesados, emissão de partículas sólidas em 

suspensão, etc. 

 

Foram identificados os seguintes impactos relativos às obras e implantação 

do empreendimento, que serão apresentados na planilha a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE ASPECTO IMPACTO INCIDENCIA MEDIDAS MITIGADORAS OBSERVAÇÕES

LIMPEZA DA AREA Supressão da Vegetação Temporario
Promover plantiu da mesma  quanto  

retirada

Foi solicitada autorizaçao para 

limpeza da area onde se constatou 

somento especies arborias

 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Emissão de materiais 

particulados para a atmosfera ( 

poluição do ar);

Transporte de sedimentos 

através das águas pluviais;

Geração de ruídos pela 

operação de máquinas e 

equipamentos;

Temporario

Aspersão com água das áreas 

internas do empreendimento onde 

serão realizadas as citadas 

atividades  através de caminhão 

pipa;                                      

Realização de aterros em 

observância das condições de 

estabilidade dos maciços de terra 

correspondentes, buscando-se 

evitar rupturas;

Foi solicitado autorização licença 

especial para Aterramento.

TRAFEGO

Incremento do tráfego nas ruas 

de acesso;

Emissão de particulados durante 

a movimentação do material, 

corte e aterro na área interna do 

empreendimento;

Temporario

Restringir a saída e entrada de 

veículos da obra por uma única

portaria, priorizando a via de menor 

fluxo de veículos.                   

Aspersão com água das áreas 

internas do empreendimento onde 

serão realizadas as citadas 

atividades  através de caminhão 

pipa;          

Via projetada para grande fluxo de 

veiculos

GERAÇÃO DE RESIDUOS

Disposição inadequada dos 

resíduos no solo, podendo 

ocorrer contaminação do solo, 

recursos hídricos e veículo 

transmissor de doenças 

vetoriais.

Permanente

Implementar transporte adequado e 

disposição final dos resíduos sólidos 

provenientes da construção civil, a 

ser realizado por empresa(s) 

especializada(s) e devidamente 

licenciada(s) pelo órgão ambiental 

responsável;                                        

Dispor os resíduos sólidos de 

características doméstica para 

coleta pública, em dias e horários 

definidos pela prefeitura.

O empreendimento possui Plano 

de Gerenciamento de Residuos da 

Construção Civil 

INSTALAÇÃO



 

FASE ASPECTO IMPACTO INCIDENCIA MEDIDAS MITIGADORAS OBSERVAÇÕES

 POLUIÇÃO DO AR
 A poluição do ar sera 

ocasionada pela queima de 

combustiveis fosseis

 Permanente

a empresa fara manutenções 

preventivas fazendo assim com que 

os veiculos funcionem 

adequadamente, evitando assim a 

emissão e poluentes no ar.

TRAFEGO

Aumento no trafego no entorna 

da regiao
PermanenteA malha viaria no entorno de empreendimento comporta o transito previsto para empreendimento

Foi solicitado autorização licença 

especial para Aterramento.

RUÍDO
Em função da entrada e saída de 

caminhões
Permanente Isolamento acustico e termico em todo o empreendimento.

O ruido emitido esta dentro dos 

padrõess permitidos para a região.

GERAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO
Contaminação do

solo
Permanente

A empresa possui sistema 

compacto de tratamento de

esgoto 

GERAÇÃO DE RESIDUOS

Odores

desagradáveis,

proliferação de

insetos e animais

e aumento do

volume de

resíduos em

aterros.

Permanente

o empreempreendimento já ira 

iniciar suas atividades seguindo o 

plano de gerenciamento de residuos 

onde o mesmo cita varia ações e 

minização  de residuos e seus 

destino adequados.

Possui plano de gerenciamento de 

residuos.

OPERAÇÃO



10. IMPACTOS POSITIVOS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO / 

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES  

 

10.1 Expansão do perímetro urbano 
 

Oferta de habitação, contribuindo para regulação do mercado imobiliário da 

região;  

Geração de empregos e renda tanto de maneira direta  (pelas obras de 

implantação da infra- estrutura) quanto indireta, pelo incremento do setor da 

construção civil e das atividades  comerciais da região;  

Incremento na arrecadação de impostos diversos, através das atividades do 

empreendedor (ISSQN e ICMS), do patrimônio edificado (IPTU);  

Aumento da demanda do empreendimento por produtos e serviços diversos, 

tais como os ligados aos ramos de manutenção, vigilância, equipamentos 

de segurança e outras necessidades que venham a surgir de maneira mais 

imediata no decorrer das obras;  

 

10.2 Emissões atmosféricas 
 

10.2.1 Tráfego  

 

A movimentação de máquinas e equipamentos de grande porte durante a 

realização das atividades de implantação do empreendimento poderá 

apresentar como fontes potenciais de impactos ambientais:  

 

Emissão de particulados durante a movimentação de material corte e aterro 

na área interna do Empreendimento; 

 

Incremento do tráfego nas ruas de acesso. 

Geração de Ruídos pelas máquinas, caminhões e equipamentos utilizados 

nas obras.  

 

 



 

 

10.3 Para atenuar estes impactos propõe-se que sejam adotadas as 
seguintes medidas de controle (mitigadoras):  

 

Realização de um trabalho de informação/orientação dos usuários 

frequentes das vias de acesso, a ser realizado no período de pré- obras. 

Execução do transporte de equipamentos pesados para a obra fora dos 

horários de pico de trânsito local e necessariamente durante o dia. 

Sinalização adequada para orientação do trafego, utilizando placas de 

advertência;  

 

Não efetuar carregamento de caminhões em excesso, para evitar 

transbordamentos nas vias públicas, no caso de materiais que não forem 

ser utilizados na área interna do empreendimento, observando-se ainda, o 

lonamento dos caminhões. 

 

10.3.1 Poluentes Atmosféricos  

 

Apenas na fase de implantação do empreendimento deverão ser emitidos 

poluentes atmosféricos, não sendo evidenciada nenhuma forma significativa 

de geração destes poluentes a partir da operação / ocupação do 

empreendimento, somente os provenientes dos fluxo de veículos.  

 

10.3.2 Ruídos  

 

Apenas na fase de implantação do empreendimento deverão ser 

observadas emissões sonoras perturbadoras; não sendo evidenciada 

nenhuma forma significativa destas emissões a partir da ocupação / 

operação do empreendimento.  

 

 



10.3.3 Supressão de Vegetação  

 

Mesmo considerando que a área destinada ao empreendimento encontra-se 

bastante antropizada, quando da supressão parcial da vegetação existente 

em área do empreendimento, poderão ser observados os seguintes 

impactos ambientais:  

Geração de ruídos pelas maquinas e equipamentos de corte e roçada da 

vegetação;  

Redução da biodiversidade local, mudança do habitat e interferência no 

nicho ecológico de espécies existentes na área.  

 

10.4 Para atenuar estes impactos, propõe-se que sejam adotadas as 
seguintes medidas de controle (mitigadoras):  

 

Realização de um trabalho de informação / orientação dos usuários 

frequentes das vias de acesso, a ser realizado no período anterior à 

atividade;  

Execução das atividades de supressão da vegetação em horários de pouco 

trânsito local, necessariamente durante o dia;  

Sinalização adequada para orientação do trafego, utilizando recursos e 

placas de advertência;  

Supressão da vegetação apenas nas áreas estritamente necessárias à 

implementação das infraestruturas do empreendimento.  

 

10.5 Emissão de resíduos sólidos e efluentes  
 

10.5.1 Poluentes Hídricos  

 

A produção de efluentes líquidos deve ser analisada sob dois aspectos:  

Drenagem de águas pluviais com carregamento de partículas sólidas e 

matéria orgânica que poderão assorear o curso d’água mais próximo do 

empreendimento e efluentes sanitários gerados a partir da ocupação do 

empreendimento.  

  



10.6 Para atenuar estes impactos, propõe-se que sejam adotadas as 
seguintes medidas de controle (mitigadoras):  

 

As águas pluviais deverão por um determinado período de tempo, carregar 

materiais para o corpo receptor, na fase inicial do funcionamento, 

regularizando-se por si só após “lavagem” hidráulica superficial e varrição.  

Os efluentes sanitários deverão ser coletados na sua totalidade (redes 

coletora de esgoto) e encaminhados conforme diretrizes a serem acordadas 

e estabelecidas entre o empreendedor e a Administração Municipal e/ou 

Estadual.   

 

 

10.7  Impactos Ambientais 
 

10.7.1 Aspectos e Impactos Ambientais – AIA 

 

Toda a intervenção feita pelo homem pode causar impactos ao ambiente 

assim como era custos altíssimos e coleta, transporte e disposição final ou 

reciclagem. Alem da geração de meio social e econômico, sendo 

influenciada pelo porte, uso e funcionalidade da obra em questão, podendo 

variar de uma pequena a grande significância de impacto, dependendo do 

tipo de atividade. 

 

A construção civil no Brasil e responsável por gerar 685.000.000 toneladas 

de resíduos da construção civil – RCC mensalmente, incluindo obras de 

terraplanagem e movimentação de solos, resíduos inertes como caliça e 

metralha, o que g resíduos sólidos, ha quantidade significativa de geração 

de efluentes líquidos, pelos processos de fabricação de argamassa, 

lavagem de caminhões, dentre outros processos. 

 

As emissões atmosféricas são significativas quando se trata de obra civil, 

pois este impacto esta presente em varias etapas do processo de 

implantação de um empreendimento. A movimentação de solos, o trafego 



de caminhões, o uso de equipamentos, causam emissões de poeiras e 

ruídos, que podem afetar desfavoravelmente o ambiente e seu entorno. 

Desta forma, se faz necessária uma analise profunda sobre os aspectos e 

os impactos ambientais gerados pela construção civil, considerando o porte 

do empreendimento, estes aspectos precisam ser controlados para que nao 

se tornem grandes impactos. 

 

De acordo com a NBR ISO 14001, o termo “meio ambiente” significa: 

circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, 

solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações. A 

mesma norma trata o aspecto ambiental como sendo o elemento das 

atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir 

com o meio ambiente, sendo que um aspecto ambiental significativo tem 

potencial de causar impactos ambientais significativos. O impacto ambiental 

e qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, 

no todo ou em parte, dos aspectos ambientais de uma organização. Para 

tanto, a gestão dos aspectos ambientais em uma obra civil e extremamente 

importante,  pois visa gerenciar e controlar estes aspectos para que não se 

tornem impactos ao ambiente. 

 

10.8 Significância 
 

Identificados os aspectos e os impactos ambientais decorrentes da 

atividade, se faz necessária à avaliação de significância dos AIA’s, levando 

em consideração vários fatores, dentre eles: 

 

10.8.1  Aspectos Ambientais 

 

- Temporalidade: Passado | Presente | Futuro 

 

- Situação: 

_ Normal: Aspectos inerentes aos processos. 

_ Anormal: Aspectos associados a situações não previstas na execução. 

_ Emergência: Aspectos gerados em condicoes adversas, envolvendo 



risco para a atividade, trabalhador e para a comunidade. 

 

- Incidência: 

_ Direta: Aspecto esta associado as tarefas executadas dentro dos 

limites da atividade executada. 

_ Indireta: Aspecto esta associado as tarefas que sao controladas 

indiretamente e fora dos limites da atividade executada. 

 

 

- Severidade: 

Severidade Definição Pontuação  

-Baixa - Impacto que causa pouco ou nenhum dano ao meio ambiente ou ao 

ser humano. 

-Media - Se os impactos causados forem maiores, mas nao tao graves, sera 

de media severidade. 

-Alta - Se os impactos forem muito graves, será de alta severidade.  

 

Frequência: 

Frequência Definição Pontuação 

-Baixa - Improvável de ocorrer, podendo ocorrer ate uma vez por mes ou 

poucos registros durante o ano. 

-Media - Provável de ocorrer, podendo ocorrer ate uma vez por semana.  

-Alta - Altamente provável que ocorra, podendo ocorrer diariamente, tais 

como consumo de papel, energia elétrica e recursos hídricos. 

 

Abrangência: 

Nível Definição Pontuação 

- Local - Os impactos excedem os limites da area da empresa, causando 

incomodo. 

- Regional Os impactos podem ocorrer dentro dos limites regionais.  

- Global Os impactos excedem os limites do estado e pais.  

 

Os aspectos e impactos ambientais serão considerados significativos e 

passiveis de controle quando: 



- Insignificante (ate 3 pontos): Impactos não merecem atenção especial, por 

serem raros em sua ocorrência ou de baixo risco ao ambiente. 

- Documentados (de 4 a 6 pontos): São aqueles impactos que possuem 

alguma relevância ambiental, porem não necessita de atenções prioritárias, 

mas podem ter algum tipo de controle. 

- Significativos (de 7 a 9 pontos): São aqueles impactos que necessitam de 

algum controle operacional para minimizar os impactos ao ambiente. 

 

 

10.9 Controles Operacionais 
 

Com o intuito de acompanhar as atividades decorrentes das obras de 

instalação e, também, após a implantação do empreendimento, sugere-se a 

realização de alguns programas ambientais, conforme sumarizado abaixo. 

Estes programas objetivam monitorar as atividades diretamente associadas 

as obras de instalação do empreendimento, assim como aquelas 

diretamente vinculadas a sua ocupação. Pretendem também acompanhar, 

através da analise de indicadores e parâmetros ambientais, a potencial 

ocorrência de alguma alteração ambiental, frente as quais se estabelecerão 

mecanismos de prevenção ou mitigação. Com isso, criam-se mecanismos 

estratégicos para a minimização dos impactos ambientais adversos, que 

sejam potencialmente decorrentes das obras de instalação e de ocupação 

do empreendimento. 

- Plano de Controle Ambiental 

- Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

- Plano de Controle de Poeiras 

- Plano de Monitoramento de Ruídos e Vibrações 

São controles operacionais após a implantação do empreendimento e 

fazem parte, como um todo, da gestão ambiental e da mitigação dos 

impactos o seguinte plano: 

- Plano de Coleta Seletiva  

Estes controles operacionais são documentos complementares ao Estudo 

de Impacto de Vizinhança – EIV, foram elaborados na etapa da Licença de 

Instalação – LI. 



 

10.10 Implantação de projeto técnico de reconstituição da flora para a 
área verde  
 

10.10.1 - Mecanismos de Reconstituição da Flora 

 

Dentre as diferentes mecanismos de reconstituição da flora, vários são os 

métodos que poderão ser utilizados; neste optou-se pelo plantio de mudas, que 

serão distribuídas conforme o projeto paisagístico a ser implementado. 

 

O plantio de mudas é um método muito indicado e um dos mais utilizados. A 

grande vantagem deste método é o controle da densidade de plantio que 

deverá ser preferencialmente próximo ao do original – no mesmo ambiente e 

estádio sucessional. Este método de recuperação é de fácil operacionalização 

e de custo reduzido em áreas de fácil acesso. Conforme a situação, o plantio 

pode contemplar espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas, visando fornecer 

uma cobertura imediata e proteger melhor o solo.  

 

 Na definição das espécies a serem plantadas e do esquema de distribuição 

serão consideradas as seguintes questões: quantas e quais as espécies a 

serem utilizados, quantos indivíduos de cada espécie e qual o melhor arranjo 

de distribuição das espécies. As espécies selecionadas estarão entre aquelas 

encontradas nas condições de clima da região, do solo e da umidade do local 

de plantio.   

 

10.10.2  Etapas para Implantação  Combate a formigas  

 

Deverá ser realizado o combate, para eliminação dos formigueiros nas áreas a 

serem plantadas e numa faixa adjacente de 50 (cinquenta) metros, se possível. 

Este combate deverá ser efetuado 60 (sessenta) dias antes do plantio, durante 

e após o plantio, sempre que se verificar a presença de formigas na área. 

Poderá ser utilizado no combate formicida tipo isca a base de sulfluramida; 

deverá se tomar precauções quando se trabalha com produtos químicos, para 



não correr o risco de contaminação – verificar orientações técnicas anexa ao 

produto, antes do uso.  

 

 Preparo do solo  

 

 Quando da época do plantio a cobertura vegetal existente na área não deverá 

ser retirada, pois estas plantas exercem um papel importante na proteção e 

conservação dos solos.  

 Deverá apenas ser eliminada a vegetação com potencial de competir 

diretamente com as mudas após o plantio, sendo este controle feito através de 

coroamento (ao redor das mudas) ou em linhas (nas linhas de plantio).  

 

 Espaçamento e alinhamento 

 

Deverá ser feira a determinação do número de mudas, e quanto a implantação, 

deverá buscar uma melhor organização e distribuição das mudas visando o 

rearranjo que será elaborado no projeto paisagístico. 

 Observa-se ainda, que dado à existência de indivíduos em estádio inicial de 

regeneração; ao se estabelecer o numero de mudas a serem plantadas e o 

espaçamento entre si; os pré-existentes deverão ser considerados.  

 

 Coveamento e adubação  

 

Devido às características da área, o plantio deverá ser feito em covas 

obedecendo ao espaçamento adequado a cada espécie, sendo que espécies 

em geral obedecem a um padrão de 30 X 30 X 30 cm (trinta centímetros de 

comprimento, largura e profundidade). A melhoria da fertilidade e condições 

físicas do solo quanto a implantação do Projeto deverá ser feita de maneira 

generalizada utilizando-se uma formulação básica de N-P-K ou superfosfato 

simples em quantidades variando de 100 a 150 gramas/planta, aplicados na 

cova. Na prática, observa-se ganho significativo no crescimento obtido com 

uma fertilização correta. Entretanto, a magnitude dos ganhos varia com o nível 

de fertilidade do solo. 

 



 Plantio  

 

 As mudas selecionadas para plantio devem apresentar boas características 

físicas, bom estado nutricional e estarem aclimatadas para suportar o estresse 

durante e após o plantio. No plantio, a embalagem deve ser retirada 

cuidadosamente, evitando o destorroamento da muda, o que provoca danos às 

raízes. Raízes tortas ou enoveladas devem ser podadas. A muda deverá ser 

colocada na cova, que será completada com terra já misturada ao adubo, 

evitando-se a exposição do colo ou seu “afogamento”. A terra ao redor da 

muda deverá ser cuidadosamente compactada. Deve-se considerar ainda a 

época de plantio, que deverá começar após o início das chuvas, quando o solo 

na profundidade em que será colocada a muda já tiver umidade suficiente, 

evitando-se a necessidade de irrigação.  

 

 Coroamento  

 

 Sempre que necessário deverá ser realizado uma capina manual com 

coroamento num raio de 50 (cinquenta) centímetros ao redor da muda. A 

vegetação cortada / capinada deverá ser colocada próximo à muda com o 

objetivo de melhorar as condições físicas e estruturais do solo e reduzir a perda 

de água próximo à muda.  

 

 Tratos culturais  

 

 Os cuidados a serem tomados após o plantio compreendem principalmente o 

controle das ervas daninhas e o combate às formigas. É importante aplicar a 

técnica de coroamento das mudas e como discutido anteriormente a adubação 

deverá ser feita de maneira generalizada utilizando-se uma formulação básica 

de N-P-K (4 – 14 – 8) ou superfosfato simples em quantidades variando de 100 

a 150 gramas / planta, aplicados na cova. Após o primeiro ano de plantio, 

apresentando sintomas de deficiência nutricional, poderá ser feita uma 

adubação de cobertura com a incorporação superficial de 65 gramas / planta 

de sulfato de amônia e 15 gramas / planta de cloreto de potássio. Com relação 

às formigas, deve-se efetuar observações periódicas e o combate sempre que 



se verificar algum dano. Durante o primeiro ano é necessário um repasse na 

área a cada 15 (quinze) dias e o combate quando necessário com uso de iscas 

granuladas.  

   

 10.11 Cronograma de Execução Física  
   
 O cronograma de execução física estabelece a ordem de dois anos de 

acompanhamento sistemático do plantio. Foi elaborado considerando o 

contexto de estação seca e chuvosa. Seu cumprimento independe de datas 

pré-estabelecidas; bastando seguir as etapas de forma sequencial e 

respeitando-se as épocas sugeridas para plantio.  

  



 

 

10.12 Planos de acompanhamento e monitoramento  

   

10.12.1 Avaliação da reconstituição da flora em área verde 

 

O empreendedor após a implantação dos projetos específicos deverá realizar o 

acompanhamento com objetivo de avaliar o efetivo desenvolvimento das 

espécies introduzidas, e se necessário, deverá realizar em conjunto com os 

responsáveis técnicos novas intervenções para a completa recomposição da 

paisagem local.  

   

10.13 Avaliação da eficiência dos sistemas de drenagem pluvial e 
esgotamento sanitário  
 

 O empreendedor em conjunto com técnicos da Prefeitura Municipal promoverá 

no período das chuvas subsequente à instalação dos Sistemas de Drenagem 

Pluvial e Esgotamento Sanitário, avaliações dos mesmos, visando adequações 

necessárias, o conforto e a segurança da futura comunidade residente.  

   
10.14 Avaliação do cumprimento das medidas mitigadoras e 
 compensatórias  
 

  Com a finalidade de comprovar a implantação das medidas mitigadoras e 

compensatórias por parte do empreendedor, quando da execução, deverão ser 

elaborados relatórios fotográficos, a serem apresentados semestralmente aos 

setores competentes.  

 

  



 

10.15. Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador  

 

10.15.1  Objetivos  

 

Promover as condições de preservação da saúde e segurança de todos os 

empregados da obra, bem como conscientizar os funcionários da importância 

das recomendações propostas pelo Programa e da responsabilidade de cada 

um em zelar pela segurança individual e pela segurança de todos os 

colaboradores envolvidos na obra.  

 

10.15.3Justificativas e Metas  

 

O programa voltado à preservação da saúde e segurança dos trabalhadores 

terá como objetivos principais:  

Prevenção e primeiros socorros em caso de acidentes; 

Incentivo ao uso de equipamentos de proteção individual  e equipamentos de 

proteção coletiva- EPI’s e EPC’s na prevenção de acidentes;  

 Condições sanitárias de conforto e segurança no que diz respeito a refeitórios, 

sanitários, abastecimento de água potável, destinação e tratamento de 

efluentes e resíduos sólidos. 

  

  



 

11 ALTERAÇÕES AMBIENTAIS E MEDIDAS DE CONTROLE 

 

 

11.1 – Avaliação dos impactos ambientais 
 

Os impactos ambientais decorrentes, em especial os relativos ao meio físico, 

considerando-se o porte da atividade, os equipamentos utilizados neste 

processo, foram verificados não afetam diretamente o ecossistema local, por se 

tratar principalmente de uma área de já encontra se, em parte, desprovida de 

cobertura vegetal e estar praticamente na região central da cidade, circundada 

por vários loteamentos/bairros. 

 

 

 

 

 

 

 

  



12. CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÃO 

 

 Na estruturação deste Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, foram 

analisados inicialmente os aspectos históricos e geográficos municipais de 

modo a contextualizar o empreendimento em relação à região do entorno, bem 

como justificar a escolha e a instalação do empreendimento no local. 

Posteriormente, foi realizada uma avaliação aprofundada das características da 

área objeto deste estudo, bem como da caracterização das áreas de influência 

direta e indireta que influenciam significativamente a área, caracterizando o 

sistema viário e os acessos diretos ao empreendimento. Em seguida se 

abordou as características do projeto como um todo, incluindo sua tipologia, 

público alvo, tipo de edificação, dentre outros. Após os diagnósticos dos 

estudos associados à área e ao projeto do Centro de Distribuição, iniciou-se os 

estudos associados aos impactos a serem causados pelo empreendimento, 

realizando uma análise aprofundada com relação ao zoneamento urbanístico 

ambiental, incluindo o macrozoneamento, a setorização e o regime urbanístico 

associados a implantação do empreendimento. Neste aspecto foram 

analisados os requisitos legais aplicáveis aos aspectos urbanísticos e 

ambientais. Foram levantados os equipamentos públicos de saúde, lazer, 

educação e transporte público. Foram realizadas avaliações por intermédio de 

padrões gráficos a caracterização do entorno, considerando o padrão das 

edificações, a altura e as tipologias locais, abordando sobremodo a valorização 

dos imóveis da região. Foram disponibilizadas informações, incluindo a 

viabilidade técnica quanto aos aspectos de demanda de energia elétrica, 

fornecimento de água potável, tratamento de esgoto sanitário e estrutura do 

sistema de esgoto pluvial. Juntamente, foi elaborado um diagnóstico ambiental 

com relação à geração de resíduos sólidos urbanos – RSU gerados em 

decorrência da atividade executada, bem como a geração de efluentes 

sanitários. Após as análises de contextualização do projeto e dos diagnósticos, 

foi iniciada a análise dos aspectos urbanísticos ambientais em relação aos 

impactos gerados pelo adensamento populacional, levando em consideração o 

processo de migração municipal interna e externa da futura população 

residente, os impactos motivados pela demanda por transporte público 



municipal, impactos sobre o sistema viário atual, impactos sobre a paisagem, 

levando-se em consideração a circulação dos ventos, a sobra (dentre outros 

aspectos relevantes neste tipo de edificação) impactos sobre o uso e a 

ocupação do solo local e os impactos ambientais causados na fase de 

implantação e pós-implantação do empreendimento. Ocorreu o levantamento 

dos impactos significativos nos âmbitos urbanístico e ambiental. O estudo 

trouxe então um quadro resumo considerando todos os aspectos e os 

impactos, prevendo as medidas de controle operacional, incluindo as medidas 

compensatórias e mitigatórias da implantação do empreendimento. Nesta 

etapa do processo foram criados alguns planos ambientais com o objetivo de 

minimizar os impactos negativos durante a implantação do empreendimento, 

visando atenuar o incômodo à população circunvizinha, maximizando o 

conforto dos mesmos. Cabe salientar que a proposta do projeto arquitetônico 

apresentado para a futura implantação do CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO teve 

por objetivo o aproveitamento da tendência de expansão urbana local. A 

avaliação, num contexto geral deste estudo, possibilitou identificar os impactos 

mais significativos, destacando-se: a sobrecarga da infraestrutura viária local, o 

aumento pela demanda de transporte, o aumento médio por sistemas públicos 

e comunitários. Diagnosticou-se que esses impactos já ocorrem atualmente na 

região e no município, desta forma o empreendimento poderá potencializar 

esta situação. No entanto, com a parceria público-privada, estes impactos 

poderão ser atenuados e, consequentemente, poderá ocorrer a melhora destes 

sistemas da área de influência direta do empreendimento em questão. Durante 

o processo de avaliação dos impactos, também foram identificados aqueles 

que trarão de forma significativa benefícios para a região, ou seja, impactos 

classificados como positivos. Estes estão atrelados principalmente aos 

aspectos econômicos da região, geração de renda e emprego, melhoria no 

impacto visual da área e na segurança do local, uma vez que a mesma 

encontra-se deteriorada e sem segurança. 

 

Em virtude dos aspectos analisados e apresentados no presente Estudo de 

Impacto de Vizinhança – EIV/RIV pode-se concluir que os impactos positivos 

sobrepõem-se aos impactos negativos do ponto de vista urbanístico e 

ambiental, devendo-se realizar as medidas mitigatórias e compensatórias 



previstas neste estudo, a fim de potencializar os impactos positivos, além das 

ações de melhoria da infraestrutura urbana por parte do Poder Público 

Municipal, que visam à garantia da manutenção da qualidade ambiental do 

território urbano. Desta forma, a implantação do CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

DA EMPRESA OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA pode ser considerada viável e de 

grande importância econômica, social ao município. 

  



 

13. RESPONSABILIDADE TECNICA 

 

O escopo dos serviços realizados, e acima apresentados, obedece 

estritamente aos termos firmados entre contratado e o cliente, e aplica se 

exclusivamente aos fins contratados. Qualquer utilização deste trabalho de 

forma estranha às suas finalidades originais, mesmo que de forma parcial, 

isentará o contratado de qualquer responsabilidade sobre o mesmo. 

 

Termo de Compromisso. Caso a caso, em função das medidas estipuladas; 

Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações prestadas no 

presente Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV. RESPONSÁVEL 

TÉCNICO: 

 

 

NADJA SAMIRA EL HAGE FELFILI 
Engª Sanitarista 
CREA : 1207977152 
 

_____________________________________________ 

PATRICIA APARECIDA JUSTINO 
Engª Florestal 
CREA:1205425900 
 

 

_____________________________________________ 

NEUZA FREHSE MORESCHI 
Arquiteta e Urbanista 
CAU A614-3 
  

 

 

____________________________________________ 

 

 

 


