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1. INFORMAÇÕES GERAIS  
 

 

 

1.1 Proprietário: 

Razão Social: Imperial Distribuidora de Petróleo Ltda 

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 21,86, Bairro Distrito 

Formigueiro – Várzea Grande MT – CEP 78032-400 

Representante Legal: João Deoni da Silva - RG 1.000.649.644 SSP-RS 

Procuradora nesse ato: Miranicy P. S. Rondina – RG 05232295 SSP MT 

 

1.2 Empresa responsável pelo estudo: 

Razão Social: Petroenge Engenharia Ltda 

Cnpj: 05.107.044/0001-65 

Endereço: 
Av. Rui Barbosa, 445, Cuiabá MT  

CEP 78075-202 

Telefone: (65) 3663 2600 

 

 

1.3 Equipe Multidisciplinar 

Miranicy P. S. Rondina Engenheira Civil CREA MT034202 

Priscila de Castro e Assis Arquiteta e Urbanista CAU 

Walter Rondina Engenheiro Mecânico CREA MT027840 

José Mateus Rondina Engenheiro Eletricista CREA MT03866 

Walter Rondina Engenheiro de 

Segurança 

CREA MT027840 

José Mateus Rondina Engenheiro de 

Segurança 

CREA MT03866 

 

 

 

 

 

Assinaturas: 

  

 

 

_________________                   ___________________ 
Miranicy P. S. Rondina                                     Priscila de Castro e Assis 

Enga Civil                                                            Arquiteta e Urbanista 

 

 

 

________________________                          ____________________________ 

Walter Rondina                                               José Mateus Rondina 

Engo Mecânico                                                 Engo Eletricista 

 



EIV – ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

CONSTRUÇÃO DE DOIS NOVOS TANQUES 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: 
 

 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.  
  

A empresa IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. pretende 

aumentar sua capacidade de armazenamento com a ampliação do parque de tancagem. 

Esses novos tanques poderão armazenar e movimentar Óleo Diesel S10 a granel. A base 

de armazenamento existente já conta com outros oito tanques instalados e autorizados a 

operar pela ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Esses 

tanques atualmente armazenam combustíveis líquidos conforme quadro abaixo. 

 
Tabela 1: Quadro de tanques atualmente autorizados a operar 

 
 
 A base opera com recebimento de produtos (combustíveis líquidos), por transporte 

rodoviário em caminhões tanques de grande porte como bi trens e treminhões. Os 

produtos armazenados são oriundos de bases primárias em Paulínia SP e Senador Canedo 

GO. A descarga dos combustíveis na base é feita por meio de bombas estacionárias, 

dotadas de motores e instalações a prova de explosão. Cada produto é descarregado em 

um moto bomba específica e conduzido para o respectivo tanque de armazenamento por 

linha de tubulações de aço. 

 Os produtos são entregues para os postos de combustíveis da região por meio de 

caminhões tanques de pequeno porte que são carregados na plataforma de carregamento 

por meio de bombas e linhas de tubulações com braços de carregamento do tipo TOP, 
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exclusivos para cada produto. O controle de entrega é feito por meio de medidores 

volumétricos e por dosimetria através de escalas nos caminhões, calibradas pelo Inmetro. 

As misturas de AEAC à gasolina A e do Biodiesel B100 no Óleo diesel são feitas no 

momento do carregamento dos caminhões para entrega nos postos de abastecimento de 

veículos. A Figura 1 abaixo mostra o fluxograma de engenharia referente à operação da 

base. 

 

 
Figura 1 – Fluxograma de engenharia na operação da base da Imperial. 
 

 

 

 

2.2. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA.  

 

 
 A base da Imperial está localizada na Rodovia dos Imigrantes em uma área ao 

fundo do Posto 2006. Trata-se de uma área classificada na lei municipal 3.727/2012 como 

Zona Industrial 2 (ZI2). A figura 2 adiante mostra a localização e a vizinhança.  

Trata-se de uma área de 35.788 m2, conforme matricula 47.862, ficha 02, livro n0 

2, Cartório do 10 Oficio Notorial e de Registro de Várzea Grande, contendo uma frente 

de cinco metros para a rodovia dos Imigrantes, com alameda de entrada dessa mesma 
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largura por 149,60 metros de extensão onde passa a situar-se a área da base com 

dimensões de 100 m por 350,40 m.  

  

 

Figura 2 – Localização da base da Imperial e sua vizinhança. 
 

Coordenadas geográficas:  

 

Latitude: 25º30’46”S.  

Longitude: 48º31’59”W. 

 

A área onde se pretende realizar a implantação dos dois novos tanques é a mesma 

onde está funcionando o parque de tanques autorizados. Na sequência das bacias em 

direção ao fundo da base. O local é plano, livre de qualquer impedimento, solo seco e 

pedregoso, conforme mostra a figura 3 adiante. 

 

 

Figura 3 – Local da ampliação 
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2.3. HISTÓRICO DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO 

EMPREEENDIMENTO.  
  

2.3.1. Aspectos históricos da ocupação. 

 

 Os primeiros habitantes destas terras e legítimos proprietários pela posse e uso 

destas, dentre as tantas etnias silvícolas que aqui habitaram no passado, encontramos a 

grande Etnia Guanus, composta por diversos grupos, contando com uma população em 

torno de cinco a seis mil membros, bastante unidas em seus aldeamentos, ocupando as 

proximidades de onde hoje se localiza Corumbá (antigo: Albuquerque), na margem 

direita do rio Cuiabá, em áreas da atual Várzea Grande, sul de Nossa Senhora do 

Livramento, cercanias de Santo Antônio do Leverger. Eram definidos como silvícolas 

pacíficos e hospitaleiros, os quais mantiveram contatos comerciais com os brancos até 

meados do século XIX (Tavares, 2011). 

Em 15 de maio de 1867 é a data de fundação do Acampamento Magalhães, campo 

de concentração construído nas margens direita do Rio Cuiabá pelo advento da Guerra do 

Paraguai, quando o Brigadeiro José Vieira Couto Magalhães, presidente da província de 

Mato Grosso teve a iniciativa de construção para o aprisionamento de cidadãos 

paraguaios moradores de Cuiabá e cercanias, distante do acesso dos cuiabanos, e 

colocando à disposição dos prisioneiros 1 corpo de guarda para segurança, pois Várzea 

Grande naquele período era um ponto estratégico: fazia divisa com Cuiabá pelas margens 

esquerdas do Rio Cuiabá e a barra do Rio Coxipó.  

Com o fim do conflito os remanescentes do acampamento militar tiveram a 

fixação imediata ocorrida por um período de 2 anos, contando com o período de existência 

do acampamento, o que assegurou a fundação do novo povoado, tanto que no ano 

de 1870, houve o recolhimento de destacamentos para Cuiabá, declarando assim a 

liberdade integral aos prisioneiros paraguaios e fundando o povoado de Várzea Grande.  

Distrito criado com a denominação de Várzea Grande, pela Lei Estadual n.º 145, 

de 08-04-1896, subordinado ao município de Cuiabá. Em divisão administrativa referente 

ao ano de 1911, o distrito de Várzea Grande figura no município de Cuiabá. Em divisões 

territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o distrito de Várzea Grande permanece 

no município de Cuiabá. Assim permanecendo no quadro fixado para vigorar no período 
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de 1939-1943. Elevado à categoria de município com a denominação de Várzea Grande, 

pela Lei Estadual n.º 126, de 23-09-1948, desmembrado do município de Cuiabá e Nossa 

Senhora do Livramento. Sede no antigo distrito de Várzea Grande. Constituído do distrito 

sede. Instalado em 27-07-1949. Pela Lei Estadual n.º 126, de 23-09-1948, é criado o 

distrito de Bom Sucesso (ex povoado) e anexado ao município de Várzea Grande. Pela 

Lei Estadual n.º 370, de 31-07-1954, o distrito de Passagem Conceição foi transferido do 

município de Cuiabá para o de Várzea Grande. Em divisão territorial datada de 1-VII-

1960, o município é constituído de 3 distritos: Várzea Grande, Bom Sucesso e Passagem 

da Conceição. Pela Lei Estadual n.º 2.131, de 21-01-1964, é criado o distrito de Porto 

Velho e anexado ao município de Várzea Grande. Pela Lei Estadual n.º 3.701, de 14-05-

1976, é criado o distrito de Capão Grande e anexado ao município de Várzea Grande. Em 

divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 5 distritos: Várzea 

Grande, Bom Sucesso, Capão Grande, Passagem da Conceição e Porto Velho. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 2009. (Várzea Grande, 2013). 

A vocação industrial ganhou notável impulso, nas décadas de 60 e 70, se 

consolidando nos anos 80. Inúmeras doações de áreas e incentivos fiscais da Prefeitura 

Municipal e Governo do Estado, principalmente nos anos de 1970, permitiram a atração 

de grupos empresariais. Disseminou-se a industrialização, especialmente nos ramos de 

bebidas e abate de animais. 

A indústria se tornou o principal motor econômico da cidade. A necessidade de 

mais mão-de-obra nessas duas frentes trouxe brasileiros de vários Estados, 

principalmente do Sul e Sudeste do país.  

Na década de 1970 e depois, de 1980, Várzea Grande também ganhou importantes 

intervenções urbanísticas, principalmente no setor viário, como a duplicação das 

Avenidas Couto Magalhães, Júlio Campos, Júlio Muller e, ainda, da ponte Júlio Muller.  

 

Figura 4 –Vista de Várzea Grande 
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Na década de 1990, o setor de serviços ganhou maior destaque na economia 

várzea-grandense. As indústrias cresceram pouco ou migraram para outros municípios do 

Estado.  

 

 
2.3.2. Histórico do Empreendedor. 

 

 
 A empresa Imperial Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., foi criada no 

ano de 20??, pelo empreendedor Joao Deoni da Silva, que viu em Várzea Grande, um 

ponto estratégico para iniciar o negócio na área da distribuição de combustíveis líquidos. 

 A base da Imperial foi construída às margens da Rodovia dos Imigrantes, no local 

denominado Distrito de Formigueiro, devido a facilidade de se receber ali os produtos por 

grandes caminhões procedentes das refinarias e das usinas de etanol, bem como pela 

facilidade de entrada na cidade para entrega de combustíveis aos postos com caminhões 

de entrega e saída para o interior do estado onde posteriormente firmaram-se diversos 

postos com bandeira Imperial. 

Inicialmente a base contava com armazenamento de quatro produtos: gasolina A 

óleo diesel, etanol hidratado e etanol anidro. Com o surgimento regulamentado de outros 

combustíveis, como o biodiesel a ser adicionado ao óleo diesel e mais recentemente o 

óleo diesel S10, tornou-se necessário expandir a base com a construção de mais quatro 

tanques, o que ocorreu no ano de 2013. Assim a base passou a operar com os atuais oito 

tanques autorizados pela ANP.  

Com o advento dos modernos motores movidos exclusivamente a óleo Diesel 

S10,m combustível muito menos poluente que o diesel S500 convencional, inicialmente 

lançados no mercado de caminhões e caminhonetes no ano de 2012, o consumo desse 

combustível (diesel S10) vem crescendo largamente, o que tornou necessário que a base 

da Imperial planejasse a construção de mais tanques para armazenar esse produto em face 

da demanda. Assim surgiu o projeto agora em fase de licenciamento, para a construção 

de mais dois tanques verticais, atmosféricos, metálicos, com capacidades individuais de 

380.000 litros (380 m3) para óleo diesel S10. 
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2.3.3. As instalações da base e sua ampliação 

 

A figura 6 abaixo mostra o layout existente e a proposta de ampliação. 

 

 
Figura 5 – Lay out da base com proposta de ampliação. 
 

 
A figura 6 mostra, em detalhe ampliado, os novos tanques e suas bacias de contenção. 

 

 
Figura 6 – Tanques e bacias de contenção a construir. 
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2.3.3. 1 A descarga e o carregamento de produtos 

 
 

As figuras 7 e 8 adiante mostram os sistemas de descarga e de carregamento de 

combustíveis na base. 

 

 
Figura 7 – Sistema de descarga de combustíveis. 
 

 

 

 
Figura 8 – Sistema de carga de combustíveis. 
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2.3.3. 2 Pátio de caminhões 

 
 A base da Imperial possui um vasto e seguro pátio para estacionamento de seus 

caminhões enquanto aguardam descarga ou carregamento ou mesmo durante pernoites. 

Não gerando assim transtornos ou riscos em ruas ou avenidas ou mesmo à margem da 

rodovia. A figura 10 mostra a planta do estacionamento de caminhões. 

 

Figura 9 – Estacionamento de caminhões tanques. 
 

 

 

2.4. OBJETIVO E JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO.  

  

O objetivo do estudo é a ampliação do parque de tancagem da empresa, atualmente 

com capacidade total de aproximadamente 2.234 m³, ampliando em cerca de 35% sua 

capacidade de armazenagem de granéis líquidos. Atualmente, a Imperial conta com oito 

tanques licenciados, instalados e autorizados pela ANP. Esse trabalho faz parte do 

licenciamento de mais dois tanques. 

 

A expectativa é que, com a ampliação, a Imperial ofereça ao mercado uma 

moderna estrutura de logística para combustíveis líquidos em Várzea Grande, pois além 

de ampliar sua capacidade de armazenamento, também está modernizando suas 

instalações com a integração de um novo sistema de medidores volumétricos eletrônicos 
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e completamente automatizados para controle preciso da quantidade e temperatura dos 

combustíveis carregados para seus clientes, aumentando assim a qualidade de seus 

serviços, a segurança de seus colaboradores e a satisfação de seus clientes por meio da 

maior agilidade nos processos de carregamento e entrega dos combustíveis. 

Ao disponibilizar ao mercado esse investimento, a Imperial busca preparar a sua 

base para o recebimento das demandas futuras. Cabe ressaltar que a implantação e 

operação do empreendimento irá gerar vários impactos positivos, como empregos diretos 

e indiretos, geração de renda, entre outros que constam neste presente licenciamento. 

 

 

2.5. INSTALAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.  

  

A ampliação parque de tancagem prevê a construção de dois tanques de aço 

carbono, com capacidades nominais de 380 m³.  As novas instalações conservarão a 

estrutura administrativa havendo, portanto, toda infraestrutura de operação, sistema de 

combate a incêndios independente, plataformas de carregamento e descarga de 

caminhões, controle de entrada e saída de produtos em caminhões.  

Os novos tanques possuirão, como os demais, bacias de contenção 

individualizadas construídas com muro fire wall em alvenaria de blocos estruturais e 

impermeabilização por concreto usinado sarrafeado.  

Cada bacia conterá produtos oleosos eventualmente derramados em seu interior, 

por meio de caixa coletora interna à bacia, comunicante com caixa de válvula de bloqueio 

no exterior da bacia. As caixas de bloqueio serão interligadas por linhas de tubulação a 

prova de fogo, até a caixa separadora de água e óleo, destinada a reter e segregar óleos 

oriundos de vazamentos operacionais ou de manutenção. 

 

2.6. PROJETO.  
  

O projeto de ampliação do parque de tancagem tem por objetivo aumentar a 

capacidade de armazenamento de produtos derivados de petróleo classes I e II  atendendo 

às normas vigentes quanto à operação, segurança ativa e passiva, e proteção ao meio 

ambiente. Entre as normas adotadas, cita-se a API 650, API 2000, NBR 17.505/ABNT, 

NBR 5419/ABNT e NBR 7821/ABNT.  

  



EIV – ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

CONSTRUÇÃO DE DOIS NOVOS TANQUES 

2.7. A OBRA.  
  

A obra será realizada em duas frentes concomitantes. A primeira frente compõe a 

construção das bacias 9, e 10, inicialmente as fundações e base e posteriormente a 

construção do muro fir wall e o piso. Na outra frente serão fabricados os tanques em pipe 

shop a ser montado em parte do estacionamento de caminhões. Nessa fase serão 

calandradas as chapas de costado de acordo com a conformação de diâmetro dos tanques, 

também serão fabricadas as bocas de visita, os reforços em geral, os bocais de entrada e 

saída de tubulações, as escadas e guarda-corpos, os fundos e tetos e etc.  

Com as fundações e base construídas e devidamente curadas para receber carga, 

e com os tanques fabricados, esses serão então montados e soldados sobre as bases e 

posteriormente pintados. Ao final, receberão os ensaios não destrutivos. Finalmente serão 

instaladas as linhas de tubulações e bombas de carregamento e descarga de produto. 

 

2.8. ACESSOS. 
 

Chegando à Cuiabá pela BR 163/364, no distrito industrial acessa-se a rodovia 

dos imigrantes em direção ao trevo do lagarto. Ao atravessar a ponte Governador Júlio 

Campos, chega-se ao município de Várzea Grande. A base da Imperial estará à esquerda 

da rodovia, no km 21,86, instalada em terreno ao fundo do posto 2006, com acesso pela 

lateral direita do posto. Chegando-se ao trevo do lagarto, vindo do interior do estado, 

toma-se a rodovia dos imigrantes e chega-se a base após percorrer 4,43 km. O acesso para 

o centro da cidade é realizado a avenida Fillinto Muller, cujo trevo de acesso na Rodovia 

dos Imigrantes fica a 1,95 km. A figura 11 adiante mostra em detalhe os acessos para a 

base. 

 

Figura 10 – Acessos para a base 
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2.9. DESCRIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES. 
 
 

As edificações e construções que compõem a base da Imperial em Várzea Grande 

são existentes e foram executadas com vistas ao emprego de materiais de primeira 

qualidade. Adiante estão especificadas as obras existentes que atenderão à ampliação do 

projeto. 

 

ESCRITÓRIO / ADMINISTRAÇÃO:  

 

Edificação em alvenaria com 325,5 m2 de área com um pavimento, contendo 

sanitários masculino, feminino, sanitário para portadores de deficiências, circulação, salas 

de administração, operação e comercial, varanda, copa e sala de espera para motoristas. 

O prédio será em alvenaria convencional de blocos tijolos de cimento rebocados, 

pintado interna com tinta PVA e externamente com tinta acrílica. Aas esquadrias das 

portas são metálicas do tipo venezianas de primeira linha, devidamente pintadas de branco 

com tinta esmalte sintético fosco, A figura 12 mostra o layout do escritório. 

 

 

Figura 11 – Layout do escritório 
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VESTIÁRIOS:  

 

Funcionam no mesmo edifício do escritório, em local anexo à sala de espera de 

motoristas, contendo sanitários, área de banho para, área de guarda de pertences e bancos 

para troca de roupas e calçados. Construído em alvenaria convencional de blocos tijolos 

de cimento rebocados, internamente com azulejos. As esquadrias das portas são de 

madeira de primeira linha devidamente pintadas de branco com tinta esmalte sintético 

fosco, as esquadrias das janelas serão se alumínio anodizado natural. A estrutura é de 

concreto armado convencional, as lajes serão pré-moldadas, rebocadas e pintadas de 

branco. O piso será cerâmico antiderrapante, o forro é tipo pacote termo acústico a 

cobertura é de telhas de barro do tipo romanas. 

 

PORTARIA / CONTROLE: 

 

  Edificação em alvenaria com 12 m2 de área com um pavimento, contendo um 

banheiro de uso misto, área de atendimento a visitantes de controle de entradas e saídas 

de caminhões. O prédio é construído em alvenaria convencional de blocos tijolos de 

cimento rebocado, devidamente pintada de branco com tinta látex PVA internamente e 

tinta acrílica externamente. As instalações elétricas e hidros sanitárias foram projetadas e 

executadas em conformidade com as normas vigentes. 

 

CCM/CBI: 

 

Edificação em alvenaria com 15,75 m2 de área com um pavimento, área onde se 

encontram as bombas de combate a incêndio e os painéis de comando e acionamento das 

bombas de produto e bombas de combate a incêndio. Executada em estrutura metálica e 

cobertura em zinco, com fechamento parcial em alvenaria convencional de blocos tijolos 

de cimento rebocados. O piso foi executado em concreto desempenado, antiderrapante. 

 

BACIAS DOS TANQUES: 

 

As bacias de contenção dos tanques foram projetadas e construídas em 

conformidade com a NBR 17505/ABNT. São bacias individuais para cada tanque a fim 



EIV – ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

CONSTRUÇÃO DE DOIS NOVOS TANQUES 

de proporcionar isolação horizontal e vertical do risco de incêndio em cada tanque. As 

bacias são formadas por muros fire wall, construído sem alvenaria de blocos estruturais e 

com piso impermeabilizado em concreto sarrafeado. Cada bacia foi dimensionada para 

conter eventual derramamento por colapso do tanque, com capacidade para conter todo o 

volume do tanque e com altura complementar de 0,20 metros para possíveis ondulações 

do líquido em seu interior. As bacias contenção dos tanques não possuirão quaisquer 

instalações elétricas. O projeto de instalações da base apresenta as condições de 

“classificação de áreas” onde se defini os riscos da existência de gases e vapores com 

potencial de explosividade.  

 

SISTEMA DE DRENAGEM OLEOSA E CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E 

ÓLEO: 

 

Todas as bacias de contenção possuirão internamente uma caixa de coleta para 

eventuais vazamentos de combustíveis dos tanques, em comunicação com uma caixa 

externa à bacia, dotada de uma válvula de bloqueio. Todas as caixas de bloqueio são 

interligadas por linhas de condução de oleosos até a central de tratamento de resíduos, 

onde está instalada a caixa separadora de água e óleo, construída em conformidade com 

a norma API-650, onde o óleo oriundo de vazamentos ou derramamentos é separado da 

água utilizada na lavagem desses derramamentos. O óleo é então coletado e destinado a 

empresas recicladoras. Assim também a plataforma de carregamento e as áreas de 

descargas de caminhões, bem como as praças de bombas de produto possuem sistema de 

coleta de derramamentos com interligação por dutos até a caixa separadora de água e 

óleo. 

 

PRAÇAS DE BOMBAS DE DESCARGA E CARREGAMENTO: 

 

Construídas em alvenaria de blocos estruturais. Possuem bases de concreto 

armado para instalação das bombas, sistema de aterramento, piso impermeabilizado e 

sistema de coleta de derramamentos com condução para o tratamento de oleosos. O piso 

das casas de bomba está em conta inferior ao pavimento da base, proporcionando assim 

a operação “afogada” das bombas centrífugas utilizadas para descarga e carregamento 

dos produtos em caminhões tanques. As figuras 13 e 14 mostram as bombas. 
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Figura 12 – Bombas de descarga 
               

 

 

Figura 13 – Bombas de carregamento 
 

 

TUBULAÇÕES: 

 

As tubulações para transferência existentes de produtos foram executadas em aço 

carbono, em diâmetros compatíveis com as pressões e vazões exigidas nas operações de 

carregamento e de descarga. Assim também as linhas de carregamento e descarga a serem 

c construídas para os dois novos tanques.  Também foram projetadas e construídas linhas 

de água para combate a incêndio. Todas as linhas serão protegidas contra excesso de 
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pressão através de válvulas de alívio, calibradas para abrir a pressões que superem a altura 

estática dos tanques, 6 mca. 

 

2.10. EXECUÇÃO DAS OBRAS: 
 

As obras de ampliação serão executadas por empresa com comprovada 

experiência no ramo. As principais atividades serão as de montagem mecânica, para os 

tanques e tubulações, de obras civis para as fundações, bases e bacias de contenção. 

 

 

2.11 VIAS DE ACESSO NO INTERIOR DO EMPREENDIMENTO: 
 

Em função do layout das instalações, foram criadas ruas internas de acesso às plataformas 

de carga e descarga, ao redor da bacia de tanques, permitindo desta forma o tráfego de 

caminhões do Corpo de Bombeiros no caso de combate a incêndios em qualquer um dos 

oito tanques existentes e com a ampliação alcançando também os novos tanques. Além 

disto, as vias de acesso, são providas de piso cascalhado densamente compactado, de 

forma a se adequarem ao tráfego de veículos carregados com equipamentos. A rede de 

drenagem das ruas permitirá o escoamento de todo o volume de águas pluviais não 

percolado no próprio arruamento, para que percole nas áreas de paisagismo e no 

estacionamento a fundo da base, sem possibilidade de alagamento, visto que o terreno 

onde está situada a base é plano e possui composição a base de cascalho natural com 

excelente absorção de água pluviais. 

 

 

2.12 EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA: 
 

2.12.1 PROJETO 

 

O projeto de ampliação contempla a completa sinalização de emergência, 

colocação de extintores portáteis e sobre rodas, sistema de geração de espuma mecânica, 

sistema de resfriamento por canhões monitores e rede de hidrantes, acesso para viaturas 

de combate/resgate e alarmes de incêndio. 
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A base como um todo conta com um Plano de Ação em Emergências, que 

contempla em seus cenários acidentais as ocorrências de fogo e seus respectivos planos 

de ataque, assim prevê treinamento ao pessoal da Brigada Interna de Emergência. 

 

A área de tancagem foi projetada de acordo com as exigências da NBR-

17.505/2015, respeitando as distâncias mínimas entre tanques, entre tanques e vias 

públicas e confrontantes. 

 

2.12.2 CLASSIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO E RISCO: 

 

A-Ocupação: Os tanques ou o Parque de Tancagem – Líquidos com ponto de fulgor 

inferior a 37,8º C e pressão de vapor menor ou igual a 275,6 Kpa -  Classe IA. 

 

B-Risco: Não possui classificação de acordo com o DL 46.076/01.  

 

 

2.12.3 SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO INSTALADOS 

 

2.12.3.1 Sistema de Hidrantes/Resfriamento. 

 

A água para o sistema de combate a incêndio é armazenada em tanque de aço 

carbono cilíndrico vertical, com capacidade para 97 m³. Este tanque tem a finalidade de 

manter a linha pressurizada e fornecer água para o combate inicial, nas duas primeiras 

horas de resfriamento e aplicação de espuma. Passada esta primeira hora entra em ação a 

bomba dos caminhões do corpo de bombeiros.  

O resfriamento é feito por hidrantes duplos e canhões monitores para lançamento 

de água no costado do tanque em chamas e nos costados e tetos dos tanques vizinhos. No 

caso dessa base, os tanques têm bacias individuais com distâncias entre si que garantem, 

de acordo com as prescrições da NBR 17505/ABNT/2015, o isolamento de risco, não 

existindo tanques vizinhos.  

 

2.12.3.2 Sistema de espuma. 
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Os tanques possuem sistema de teto fragilizado, onde a união entre o teto e o 

costado é soldada de forma a resultar em um filete frágil. Em caso de incêndio a pressão 

interna do tanque será sensivelmente aumentada e esse filete de solda frágil se rompe 

expulsando todo o teto do tanque. O combate às chamas é feito então por lançamento de 

espuma química através de lançadores manuais acoplados aos hidrantes. A espuma é 

produzida a partir de bombonas móveis contendo LGE – líquido gerador de espuma do 

tipo AFFF, pela utilização de proporcionadores móveis instalados por engate repito storz 

aos hidrantes. Esse é o motivo pelo qual todos os hidrantes são duplos pois permitem a 

instalação de um proporcionador de espuma para lançar espuma sobre o tanque em 

chamas e ainda permitir a continuidade do resfriamento de costado pelo segundo hidrante 

do mesmo ponto. 

As bacias de tanques, a plataforma de carregamento, as lajes de descarga e demais 

áreas onde se manipula os produtos combustíveis são atendidas por hidrantes com 

proporcionadores capazes de lançam manualmente a espuma em caso de fogo nesses 

locais. 

 

2.12.3.3 Extintores manuais e sobre rodas. 

 

Nas edificações, na plataforma de carregamento, nas lajes de descarga e junto a 

cada uma das bacias de tanque, bem como na guarita e na casa de bombas de incêndio, 

de acordo com o PSCIP aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, 

existem extintores manuais e extintores sobre rodas, dos tipos: água sob pressão, pó 

químico seco e gás carbônico.  

 

2.12.3.4 Sistema de alarme de incêndio. 

 

A base da Imperial possui instalado um sistema de alarme de incêndio controlado 

por uma central eletrônica instalada na guarita e dispositivos acionadores manuais 

localizados nos pontos estratégicos da base, quais sejam: escritório, guarita, casa de 

bombas de incêndio e junto aos hidrantes da rede de combate a incêndio. O sistema conta 

com avisadores sonoros de baixa intensidade dentro do escritório e na guarita e com um 

avisador sonoro do tipo sirene de longo alcance, localizado na plataforma de 

carregamento, capaz de ser ouvido a um quilômetro de distância da base. 
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2.12.3.5 Sinalizações e indicações. 

 

O sistema de segurança é complementado por um conjunto de sinalização e 

indicações de emergência composto por: blocos autônomos de luz de emergência 

instalados no escritório, na guarita e na casa de bombas de incêndio, acrescido de conjunto 

de placas indicativas de condutas e orientações de segurança como: indicação de rotas de 

fuga, localização e identificação dos dispositivos de combate a incêndio, local de reunião 

do pessoal da brigada de incêndio, rotas de trânsito de veículos e caminhões na base, local 

e posição de estacionamento de veículos, além de placas de advertência de velocidade 

máxima, não fumar, presença de inflamáveis, proibição do uso de telefone celular, 

proibição de fumar ou acender chamas ou faíscas, obrigatoriedade da conexão de 

aterramento aos caminhões para operações de carga e descarga de combustíveis, etc. 

 

 

2.12.4 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS: 

 

2.12.4.1 Alternativas Locacionais. 

 

 Do ponto de vista do sistema viário o empreendimento está localizado em área 

propícia a este tipo de implantação, em razão de sua capacidade de reserva e do fato de 

que os fluxos gerados não irão causar nenhum impacto negativo de maior 

significância, sendo plenamente viável. Observaram-se as ações de recebimento e de 

expedição, assim como as obras elencadas para a disponibilidade das condições 

necessárias para as atividades e a área escolhida possui uma excelente aptidão locacional 

devido a vários fatores e infraestrutura já existente, reduzindo impactos de implantação. 

A figura a seguir demonstra claramente a aptidão de recebimento e de expedição, assim 

como a infraestrutura existente. A figura 15 adiante mostra esses fatores positivos: A base 

está localizada em uma área ao fundo de onde funciona um posto de combustíveis do tipo 

posto de estrada, com muito espaço para estacionamento e manobra de caminhões.  
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Figura 14 – Condições de trânsito para a base 
 

A entrada para a base fica na lateral da área do posto e de frente para uma rodovia 

preparada para elevado fluxo de caminhões. Também o fato de estar instalada em área ao 

fundo do posto, tal acesso já possui faixas de desaceleração e aceleração de fluxo de 

veículos pesados, não ensejando outros investimentos e impactos nesse sentido. 

Também há de se considerar que na ampliação está prevista a instalação de um 

estacionamento de caminhões no fundo do terreno da base, após as instalações de tanques, 

de forma que os caminhões que aguardam carregamento ou descarga, tem a opção de 

utilizar o pátio ao fundo do posto e fora da base ou o estacionamento da base, não 

precisando esperar a margem da rodovia ou em postos próximos, como é comum nesse 

tipo de empreendimento.  

Do ponto de vista da localização do empreendimento em relação ao zoneamento 

urbano, a base da Imperial está localizada em uma região de transição entre uma zona 

industrial do tipo 2 (ZI-2) e uma zona de serviços. A fundo existe uma área “in natura” 

onde, segundo informações da prefeitura, se pretende criar um novo distrito industrial. 

        
                       Figura 15 – Mapa de zoneamento urbano de Várzea Grande. 
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 A empresa está sediada nesse local desde o ano de 2004, tendo alvará de 

funcionamento ativo fornecido pela prefeitura municipal de Várzea Grande e tendo 

autorização de funcionamento válida, atualizada em 2013, pela Agencia Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. A empresa já conta com oito tanques 

instalado e a ampliação em estudo diz respeito a apenas dois novos tanques. 

 

2.12.4.2 Alternativas Tecnológicas. 

 

A implantação de novos tanques de armazenamento de produtos derivados de 

petróleo inflamáveis atende às Normas Técnicas Brasileiras ABNT, respeitados todos os 

seus dados técnicos. 

A ampliação prevê: 

 A construção de dois tanques de aço carbono de teto fixo, dispostos em duas 

bacias, suportados por fundações do tipo base de concreto armado apoiada sobre 

laje estaqueada; 

 O abastecimento dos tanques será realizado através de linhas de tubulação de aço 

carbono a partir de bombas de descarregamento de caminhões tanques. 

 

 O abastecimento dos tanques será através de sistema rodoviário, com produtos 

trazidos das refinarias de Paulínia SP, Araucária PR e do terminal de Senador 

Canedo GO. 

 O terreno é totalmente cercado por muro de alvenaria, atendendo às exigências 

municipais, e possui fechamentos em blocos de concreto e estrutural com altura 

média de 2,00 m, chapiscado interna e externamente. 

  Sistema de combate a incêndios independente. 

 Plataformas de carregamento de caminhões. 

 Plataformas de descarga de caminhões. 

 Guarita para controle de entrada e saída de produtos. 

 Subestação de rebaixamento de tensão e controle de motores. 

 Sistema de bacias de contenção para área de tancagem, formadas por muros fire 

wall em blocos de concreto, pré-fabricados, cuja altura permite a contenção de 
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um volume equivalente à capacidade de cada um dos tanques ali contidos, 

descontando o deslocamento das suas bases e atendendo às normas vigentes. 

 Atendimento às normas de exigência API 650, API 2000, NBR 17.505 e NBR 

5419 da ABNT. 

 As alternativas tecnológicas utilizadas serão as mesmas já utilizadas nos demais 

tanques e instalações da base da Imperial, já implantados e licenciados. 

 

2.13 PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS NA ÁREA DE 

INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO. 
 

 

2.13.1 Integração aos projetos e políticas governamentais. 

 

2.13.1.1 Programa de diagnóstico das nascentes de Várzea Grande: 

 

 O programa de diagnóstico das nascentes de Várzea Grande vem sendo 

desenvolvido por meio de visitas in loco, conforme mostra a figura 17 adiante. 

 

 

Figura 16 – Programa de diagnósticos das nascentes em Várzea Grande. 
 

A secretaria municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural de Várzea 

Grande (SEMA/VG) está realizando um diagnóstico ambiental inédito das principais 

nascentes da cidade, no total de oito, para avaliar o nível de dano e degradação ambiental 

além da qualidade da água e formas de conservação. O “Diagnóstico ambiental da área 

urbana do município de Várzea Grande” está sendo executado por meio de visitas in loco 
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da nascente à foz que têm como objetivo oferecer subsídios que possam auxiliar a 

secretaria no ordenamento do uso e ocupação de suas microbacias e contribuir para a 

proteção e preservação das nascentes. O estudo vai apontar ao final o que pode ser feito 

para recuperar áreas degradadas e avaliar o nível do dano ambiental. 

O ‘raio-x’ iniciado em setembro, segue ainda focado sobre os córregos integrados 

Traíra, que se encontram dentro da área urbana do Município. O diagnóstico atingirá 

ainda outros sete córregos urbanos de Várzea Grande, conhecidos como: Córregos Água 

Limpa, Aeroporto, Manga, General, Onça, Formigueiro e Pari. 

Como explica a secretária de Meio Ambiente, Helen Farias Ferreira, o Município 

foi dividido em oito micro bacias e o estudo do nível de degradação está sendo feito por 

três equipes da Sema/VG, da nascente à foz de cada bacia. “Toda a extensão está sendo 

avaliada, desmatamento, acúmulo de resíduos, construções em área de preservação 

ambiental (APPs) e efluentes (esgotos) ”. Como argumenta, o diagnóstico trará 

informações importantes de como reduzir o impacto da degradação sobre córregos, 

nascentes e mananciais. “A deterioração ambiental nesses locais reduz a quantidade de 

água. Temos um grave problema ocorrendo aqui ao lado, em Tangará da Serra. O 

município não tem mais água. Temos sorte de termos ainda um rio Cuiabá caudaloso que 

nos proporciona água o ano inteiro, mas temos de manter nossas nascentes”, adverte. 

Como reforça a secretária, quem dá suporte hídrico aos córregos em época de seca, 

como é vivenciada no atual período, são os lençóis subterrâneos, abastecidos pelas 

chuvas. “Sem condição de as nascentes absorverem a água das chuvas, seja pela 

impermeabilidade dos solos, ou pela degradação, vai chegar uma hora que não teremos 

mais essas nascentes, esses córregos. Mesmo tendo um rio Cuiabá abundante, o trabalho 

de conservar as nascentes vai ajudar a conservar os recursos hídricos de Várzea Grande”. 

Ainda como elenca Helen, sem esse cuidado, o crescimento da cidade, poderá 

impactar na falta de água ou na má qualidade dela, se não houver planejamento. “Durante 

as visitas, amostras de água estão sendo coletadas para serem analisadas pelo 

Departamento de Água e Esgoto (DAE) e a Universidade de Cuiabá (Unic) para verificar 

a qualidade de água das nascentes”. 

 

2.13.1.2 Programa Parque Linear. 
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Ações para uma política ambiental de neutralização da emissão de Gases de Efeito 

Estufa (GEE), já estavam em estudo para implantação no município e com o advento das 

obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e da realização do Mundial da Copa 2014 

surgiu a oportunidade para que elas fossem efetivamente concretizadas. 

O Programa de governo de uma gestão deve elencar as principais orientações 

políticas e medidas que se propõe ou que serão adotadas para implementação ou 

implantação no município. Nesse documento devem estar apontados e avaliados todos os 

projetos, os quais cumprirão todas as legalidades do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da 

lei Orçamentária Anual (LOA). 

Antes mesmo da definição da realização da Copa de 2014 na capital do estado, o 

projeto Parque Linear já estava sendo esboçado. “A preocupação com a questão ambiental 

em Várzea Grande era latente e esse evento acabou por criar a oportunidade de tirar o 

projeto do papel”, revela o secretário municipal de Meio Ambiente e Agricultura, 

Versides Sebastião de Moraes e Silva. 

As sedes e subsedes do mundial em 2014, que realizam trabalhos de construção 

civil, e que necessariamente tem que executar a derrubada de árvores, tem que 

desenvolver projetos ambientais para realizar a neutralização das emissões de gases 

carbono.  Para tanto, a gestão municipal instituiu por meio do decreto nº 77, a Comissão 

Especial de Levantamento e Estudos Técnicos para Compensação Ambiental das Obras 

do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). O objetivo da comissão é dimensionar todo passivo 

ambiental que o modal está impondo ao município e as formas para o cumprimento da 

compensação ambiental por parte do Consórcio VLT.  

O projeto Parque Linear foi desenvolvido pela Prefeitura de Várzea Grande, 

através da secretária de Meio Ambiente e Agricultura. É uma proposta para suprir o 

passivo ambiental, aplicação dos valores disponíveis da compensação ambiental e 

principalmente para representar o Marco Zero na política ambiental na neutralização dos 

GEE’s. 

O projeto foi concebido respaldado nos dispositivos que regem a Lei 9.985 de 

julho de 2008, nos Decretos 4.440 de agosto de 2002 e 6.648 de maio de 2009 e da Lei 

Complementar 140 de dezembro de 2011. 

Com a discussão da compensação ambiental pelo Consórcio VLT, foi possível a 

apresentação da proposta de estruturação do parque e futuramente o município fará um 

inventário dos ativos e passivos ambientais de Várzea Grande. O inventário ambiental 
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consiste em levantar o ativo e passivo dos GEEs, isto é, saber quanto se gera de gases 

poluentes e quanto se tem de áreas neutralizantes para esses gases, e/ou, quantas áreas 

seriam necessárias para se alcançar esse objetivo, e assim conseguir o equilíbrio. Como 

explica o secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Versides Sebastião de Moraes e 

Silva, o parque não vem para cumprir somente sua função ambiental, mas também 

oferecer qualidade de vida para a população local. “O Parque Linear está sendo idealizado 

para atender um universo de 150 mil habitantes. É um projeto grandioso e desafiador. O 

local onde será construído é no sítio aeroportuário da INFRAERO, que se pretende 

também revitalizar comercial e empresarialmente todo o entorno do Aeroporto 

Internacional “Marechal Rondon”, esclarece. 

Várzea Grande conta somente com uma Unidade de Conservação (UC) 

regulamentada que é o Parque Tanque do Fancho, localizado na Avenida Castelo Branco, 

ao lado da Câmara Municipal.  O Parque possui 4 hectares, já o Parque Linear está sendo 

projetado com uma previsão de área de cerca de 20 hectares. 

O projeto Parque Linear de Várzea Grande contemplará, além das áreas verdes, 

áreas de lazer com ciclovias, pista de skate, trilhas, pista para caminhada, quadras 

poliesportivas e campos de futebol, viveiros e áreas para eventos como auditórios. 

Também abrigará postos de policiamento da Guarda Municipal, que será auxiliada pelo 

circuito de câmeras de segurança em toda a sua extensão. 

“O viveiro de plantas foi inserido no projeto, justamente para que nessa região 

tenhamos à disposição plantas e árvores, que possam servir também como manejo de 

mudas para a arborização urbana em praças, parques, canteiros e áreas verdes do 

município”, explica Versides. 

O secretário lembra também que, a criação e implantação de parque no município 

aumentam a arrecadação do ICMS Ecológico.  Os valores e percentuais do ICMS 

Ecológico repassados, dependem da extensão das áreas.  “Quanto mais áreas, melhor para 

a arrecadação”, destaca. 

A gestão municipal busca a partir de agora, alinhar e finalizar com a Secretaria 

Extraordinária da Copa (Secopa) e com a superintendência da Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) os estudos do projeto para se definir uma data 

para início das obras. (www.infoescola.com/ecologia/icms-ecologico). 

 

2.13.1.3 Programa Reciclar. 
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A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável 

está desenvolvendo em 16 comunidades onde possuem escolas públicas municipais, 

ações sustentáveis na educação ambiental, com o projeto “Oficina de Sabão” para pais de 

alunos e comunitários, e nas escolas o projeto Reciclar Papel. O objetivo é desenvolver a 

sensibilização social para a coleta seletiva e reciclagem de óleo de cozinha usado, além 

de ser também uma fonte de renda e de melhoria de vida das comunidades e ainda 

envolver os alunos para boas práticas ambientais.  

Segundo informou a titular da pasta, Helen Farias Ferreira, a ação faz parte da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos que prevê a prevenção e a redução na geração de 

resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentáveis, em um 

conjunto de instrumentos para proporcionar o aumento da reciclagem, e da reutilização 

dos resíduos sólidos. É também uma forma de destinação ambientalmente adequada dos 

rejeitos. “A política institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos, 

tanto dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e cidadãos. A secretaria 

municipal também institui dentro dessa política a inclusão de catadoras e catadores de 

materiais recicláveis e reutilizados, dentro da política da coleta seletiva”. 

Helen explica ainda que os resíduos sólidos e orgânicos são problemas ambientais 

relevantes, e a união do poder público com a sociedade é uma alternativa em favor da 

redução, reutilização e reciclagem desse lixo. “A oficina de sabão é o início da inserção 

da cultura de sustentabilidade inserida na educação ambiental da comunidade como um 

todo e para os alunos o despertar para o cuidado com a natureza. A proposta é provocar a 

mudança social, visando à sensibilização diante das questões ambientais e a urgência de 

mudanças de hábitos na preservação de recursos naturais”.        

 

O projeto ‘Oficina de Sabão’ consiste em transformar o óleo reutilizado em 

produto de limpeza, que pode ser utilizado na higienização de piso, para limpar alumínio 

e até lavar roupas. A fabricação do sabão ecológico tem baixo custo e a produção é rápida. 

O produto também pode ser comercializado nas comunidades onde a ação está sendo 

desenvolvida. Já o Projeto Reciclar tem o intuito de desenvolver práticas ecologicamente 

corretas na comunidade escolar com o reaproveitamento do papel e transformar o descarte 

em novos objetos de uso como bloco de papel, artesanato na arte de reciclar. O que a 
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escola realmente não puder aproveitar os resíduos são encaminhados para as cooperativas 

de reciclagem que darão a destinação final. 

 

 

As escolas municipais inseridas no projeto são: Benedita Bernadina Curvo; João 

Ponce de Arruda; Joaquim da Cruz Coelho; Júlio Corrêa; Maria Pedrosa Miranda; Paulo 

Freire; Wilson Sodré Farias; Padre Maria Ghisoni; Tenente Abílio; Salvelina Ferreira da 

Silva; Euraíde de Paula, na praça do bairro 15 de Maio e no bairro Chapéu do Sol. O curso 

de produção de sabão tem a orientação e supervisão dos técnicos da Secretaria do Meio 

Ambiente (http://www.varzeagrande.mt.gov.br/conteudo/16077). 

 

2.14 COMPARAÇÃO DOS IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO 

COM HIPÓTESE DE NÃO EXECUÇÃO. 
 

 

A não execução do empreendimento implica principalmente em impactos 

voltados a geração de emprego, renda e tributos, a medida em que impediria o 

crescimento da empresa e provocaria sua perda de eficiência haja visto que o mercado do 

óleo diesel S10 vem comprovadamente aumentando, exigindo assim maior volume 

armazenado para atendimento aos postos de abastecimento. A não construção dos tanques 

em estudo implicaria diretamente na capacidade de atendimento da demanda e, portanto, 

na eficiência da empresa, certamente provocando redução de vendas e impactos negativos 

na capacidade de geração e manutenção de empregos diretos na base, e indiretos no 

transporte e atividades agregadas ao negócio. 

 

2.15 IMPACTOS QUE NÃO PODEM SER EVITADOS  
 

 
Não são observados quaisquer impactos que não possam ser substancialmente 

evitados ou muito mitigados. Quer na fase de construção dos tanques e de suas bacias, 

quer na operação desses tanques. O Programa de Gestão dos Resíduos da Construção – 

PGRCC já foi elaborado e está anexado ao processo da SMDUET.  
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3. ASPECTOS LEGAIS E NORMATIVOS 
 

As questões legais envolvendo o licenciamento e as autorizações necessárias para a 

implantação de um empreendimento no Brasil envolvem um grande arcabouço legal que 

visa garantir desde as questões ambientais e de sustentabilidade até as questões fiscais e 

legais e inclusive as relacionadas à geração de empregos e renda nas inúmeras atividades 

comerciais e industriais do nosso país. 

 Do ponto de vista ambiental pode-se sitar algumas regulamentações como: 

  

Legislação federal: 

 

•Lei nº 4771 de 15 de setembro de 1965;  

•Constituição Federal de 1988 - Art. 23 da CF de 1988 - É de competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) VI – “Proteger o meio 

ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”. 

•Lei Federal nº 6938/81;  

•Resolução CONAMA 01 de 23 de janeiro de 1986;  

•Resolução CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997;  

•RESOLUÇÃO CONAMA nº 6, de 16 de setembro de 1987; 

 •RESOLUÇÃO CONAMA nº 6, de 16 de setembro de 1987 - Dispõe sobre o 

licenciamento ambiental de obras do setor de geração de energia elétrica;  

•RESOLUÇÃO CONAMA nº 279, de 27 de junho de 2001 - Estabelece procedimentos 

para o licenciamento ambiental simplificado de empreendimentos elétricos com pequeno 

potencial de impacto ambiental. 

   

Legislação Estadual: 

 

•Lei Complementar nº 38 de 21 de novembro de 1995 – Dispõe sobre o Código Estadual 

do Meio Ambiente;  

•Portaria nº 129 de 01 de novembro de 1996 – Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental; 

•Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005 – Altera o Código Estadual do 

Meio Ambiente;  
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•Lei 8418 de 28 de dezembro de 2005 – Disciplina a cobrança pelos serviços realizados 

pela SEMA; 

 •Lei complementar no 70, de 15 de setembro de 2000 – Altera dispositivos da Lei 

Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995. 

 

Legislação Municipal: 

 

•Lei n.º 3.112/2007 – institui o Plano Diretor para o município de Várzea Grande. 

•Lei n.º 3.727/2012– dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo para o 

município de Várzea Grande. 

•Lei n.º 3.979/2013- altera e acrescenta dispositivos na lei 3.727/2012. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA. 
 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. 
 

 

 

4.1.1 Distribuição da população. 

 

Para caracterizar a distribuição da população das áreas de influência do 

empreendimento foram utilizados no estudo os dados do último Censo Demográfico feito 

pelo IBGE, no ano de 2010, assim como os do ano 2000.  

A sede do município de Várzea Grande fica ao lado capital do estado, separada 

apenas pelo Rio Cuiabá. Possui uma área de 1.048,21 Km², localizado nas coordenadas: 

Latitude – 15.6478 e longitude -56.1332, sendo 150 38`52`` Sul, 560 7`60``. Os 

municípios de Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Chapada dos 

Guimarães e Acorizal fazem divisa com o município de Várzea Grande, que é banhado 

pelas águas do Rio Cuiabá. 

 

 

Figura 17 – Mapa de localização do município de Várzea Grande. 
               

População estimada em 2016                          271.339 pessoas 

População em 2010                                          252.596 pessoas 

Área territorial aferida em 2016                       1.048,210 km2 

Densidade demográfica em 2010                     240,98 habitantes / km2 
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Tabela 2: Dados do censo IBGE 2010 e projeções. 

População residente 252.596 Pessoas 

População residente - Homens 125.267 Pessoas 

População residente - Mulheres 127.329 Pessoas 

População residente alfabetizada 213.999 Pessoas 

População residente que frequentava creche ou escola 82.482 Pessoas 

População residente, religião católica apostólica romana 151.109 Pessoas 

População residente, religião espírita 3.471 Pessoas 

População residente, religião evangélicas 70.808 Pessoas 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios 
particulares permanentes - Rural 

500,00 Reais 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios 
particulares permanentes - Urbana 

500,00 Reais 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares 
permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural 

1.791,50 Reais 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares 
permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana 

2.309,60 Reais 

 

Juntamente com Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Nossa Senhora do Livramento, o 

município de Várzea Grande compõe a região metropolitana denominada “Região 

Metropolitana do Vale do Cuiabá”, criada pela lei pela Lei Complementar Estadual nº 

359/09, a Região Metropolitana (RM) do Vale do Rio Cuiabá possui área de 21.545 km². 

Em 2010, a RM do Vale do Rio Cuiabá possuía um grau de urbanização de 96% e cerca 

de 27% da população estadual residia na RM. A população do município-núcleo da RM, 

Cuiabá, correspondia, em 2010, a 66% da população metropolitana. A taxa de 

crescimento da população da RM do Vale do Rio Cuiabá, entre 2000 e 2010, foi de 1,39% 

ao ano. 
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Figura 18 – Mapa da Região Metropolitana do Vale do Cuiabá. 
 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) na RM Em 2000, a Região 

Metropolitana (RM) do Vale do Rio Cuiabá apresentava IDHM igual a 0,668, situando-

se na faixa de Médio Desenvolvimento Humano. Já em 2010, a RM apresentava IDHM 

de 0,767, passando para a faixa de Alto Desenvolvimento Humano. O IDHM Educação, 

em 2000, era 0,533, passando, em 2010, para 0,700. O IDHM Longevidade era de 0,766 

e, em 2010, correspondeu a 0,834. Já o IDHM Renda era de 0,729, tendo passado para 

0,773. Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais evoluiu, em termos absolutos, foi a 

dimensão Educação, que registrou um aumento de 0,167. Abaixo, a contribuição das 

diferentes dimensões para o IDHM em 2000 e 2010. 

 

 

Tabela 3: Quadro comparativo 2000 - 2010 
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4.1.2 Comunidades Tradicionais. 

 
4.1.2.1 Comunidade da Passagem da Conceição. 

 

A comunidade de Passagem da Conceição (Monteiro 1982; Fundação Júlio 

Campos, 1991; Boreggio Neto et al., 2007) está situada no trecho mais encachoeirado do 

Cuiabá acima, nos extremos dos limites cuiabanos com Várzea Grande. É hoje o segundo 

Distrito de Paz do município, tendo como limites ao Sul e leste o rio Pari e ao norte e 

oeste parte das linhas divisórias do município de Nossa Senhora do Livramento e, na 

íntegra, as de Acorizal, abrangendo esse distrito as áreas lavradias da região da margem 

do rio Pari, a Fazendinha, o Engenho, o Esmeril e a povoação do Espinheiro. Na 

comunidade destacam-se, então, o ambiente do cerrado e da mata de galeria do rio Cuiabá. 

A comunidade ribeirinha recebeu o nome de Passagem da Conceição por conta do senhor 

Manoel Antônio da Conceição, que nas suas horas de folga, transportava as pessoas de 

um lado para o outro do rio Cuiabá, recebendo assim alguns réis por seu serviço prestado. 

Inicialmente o nome da Comunidade ribeirinha era Passagem do Conceição, porém 

devido a capela e a uma imagem de Nossa Senhora da Conceição (padroeira da 

comunidade), o nome da comunidade ribeirinha passou a ser Passagem da Conceição. 

Revista Biodiversidade v. 10, n. 1, 2011 115 Por muito tempo a maioria das habitantes 

do povoado era da cor negra, uma das certidões eloquentes dos dias de escravidão, aliás, 

tão comum nos sertões do Brasil em tempos idos. Vestígios de valas, escavações e o 

sobrado, hoje desaparecido, assinalaram a passagem dessa escravatura até a libertação de 

1.888, pois depois disso, já ao alvorecer deste século, foram os veteranos dos nossos dias 

encontrar na posse da antiga sesmaria da Passagem da Conceição, o mulato Adão da 

Silva, casa com D. Rita da Silva, os quais se presume, teriam sido descendentes de uma 

união de escravos com brancos (Boreggio Neto et al., 2007). A sesmaria da Passagem da 

Conceição foi vendida por aquele casal de mulatos por 200 mil réis, sendo entregue à 

servidão pública. Havia na Passagem uma barca-pêndulo, cuja autorização foi dada a 

Antônio José Pinto de Figueiredo, por Resolução nº117, de 26 de julho de 1895, no prazo 

de 25 anos (Fundação Júlio Campos, 1991). Gabriel Curvo montou ali um comércio, em 

1906, quando eram poucas casas, mas havia várias fábricas de chinelos e produtos de 

couro curtido à cinza. Os fabricantes de chinelo da Passagem da Conceição eram 

conhecidos, mas com o passar do tempo, eles foram mudando-se dali para o centro de 

Várzea Grande, daí se tornar quase sem expressão esse tipo de comércio na comunidade. 
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Monteiro (1982) relata que a balsa continuava sua curta e dramática “rota vai-e-vem”, 

sempre movida a varejão e o comércio local, exíguo, tinha como destaque os negócios 

oriundos de produção do chinelo, que por muito tempo, foi famoso, pela qualidade e pela 

quantidade que era vendida em Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Rosário, além das quotas 

remetidas para Corumbá, através do comércio do segundo distrito. A Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição, foi construída no ano de 1910, sob a benção do Arcebispo Dom 

Aquino Correa. Construída com adobe, a Capela apresenta características do final do 

século XIX com um estilo Colonial e apresenta molduras simples, o que a faz possuir 

beleza cândida e pura. A imagem de Nossa Senhora da Conceição foi doação do coronel 

Joaquim Corsino, um dos amigos da Passagem. 

 

Figura 19 – Igreja de Nossa Senhora. (Revista Biodiversidade v. 10, n. 1, 2011) 
 

4.1.2.2 Comunidade de Pai André. 

 

A Comunidade de Pai André: história e atualidade No passado essas terras foram 

habitadas por etnias silvícolas, com destaque para a grande Etnia Guanus, que eram 

compostas por diversos grupos que somavam uma população de cinco a seis mil 

membros, unidas em seus aldeamentos nas proximidades de onde se localiza Corumbá 

(antigo: Albuquerque), na margem direita do rio Cuiabá, em áreas da atual Várzea 

Grande, sul de Nossa Senhora do Livramento, cercanias de Santo Antônio de Leverger 

(TAVARES, 2011). Eram considerados silvícolas pacíficos e hospitaleiros, sendo os 

Guanás especialistas em navegação em pirogas no rio Cuiabá, onde foram canoeiros 
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hábeis e laboriosos e ainda se destacando pela sabedoria com que fabricavam redes 

(TAVARES, 2011). Ao se iniciar o ano de 1967, as terras onde hoje se localiza a cidade 

de Várzea Grande, o distrito de Bonsucesso, Guarita, Passagem da Conceição, Manga, de 

São Gonçalo e Porto Velho compreendiam as 23 sesmarias de Capão do Pequi, do 

Bonsucesso, de São Gonçalo, de Passagem da Conceição, da Chácara São João e uma 

grande parte de terras devolutas, na maioria chapadões e cerrados com alguns capões de 

modesta densidade. À margem direita do rio Cuiabá, na orla ribeirinha que, em hemiciclo, 

se estendia da boca do ribeirão Pari até a Praia Grande, a vegetação melhorava nos lugares 

onde os afluentes desembocavam no histórico Rio das Bandeiras. Somente depois de 

século e meio da sua descoberta Várzea Grande foi fundada, tendo como motivo a guerra 

do Paraguai, a partir de maio de 1867. Serviu como campo de concentração de 

prisioneiros paraguaios e abrigo de remanescentes das nossas tropas do norte mato-

grossense onde nessa mesma data, Antônio Maria Coelho iniciava com as tropas 

brasileiras sua vitoriosa jornada para a reconquista de Corumbá (MONTEIRO, 1987). 

Pequeno povoado entre Praia Grande e Bonsucesso, Pai André situa-se à margem do rio 

Cuiabá, em frente ao “Morrinho”, como é mais comumente chamado o morro de Santo 

Antônio (Figura 2). Seu surgimento se deve ao fato de, no município de Santo Antônio 

do Leverger, margem esquerda do rio, o povoado do “ Morrinho ” não ter progredido 

porque sua área junto à margem era baixa, alagadiça e insalubre. Restava então a margem 

direita, em Várzea Grande, com a barranqueira mais elevada, motivo por que a gente de 

“ Morrinho” foi se transferindo para o lugar que tomou o nome de Pai André. Com essa 

gente, foram chegando moradores de Praia Grande, de Capela do Piçarrão e de 

Bonsucesso, até formar o povoado (Figura 3), que, presume-se, recebeu o nome de Pai 

André porque ali vivera, antes, um velho negro conhecido por esse apelido 

(MONTEIRO,1987) . Muitos são os relatos sobre a origem do nome Pai André e a maioria 

converge para um imaginário coletivo de um velho negro e bondoso que por lá viveu, 

mas também há aqueles que sustentam versões mais particularizadas contribuindo assim 

para que essa questão ganhe um ar de “ mistério” e enredo esse que já fez até parte de um 

romance, escrito pelo historiador Ubaldo Monteiro, chamado “ Flôr de pequi ”, onde o 

mesmo dá sua versão poética para o fato. Podemos notar a controvérsia nas falas dos 

moradores: 24 “ A origem do nome se acredita devido o local ter descendentes de 

escravos.... aqui tem bastante descendente de escravo...” (Moradora, 54 anos) “ Pai André 

foi chamado porque tinha um negro velho que era feio demais, por isso que queriam trocar 

.... já bastante gente quis trocar por causa disso , era demais de feio que andava por aqui 
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e ele chamava André, falava André pra ele.... ai só depois que ele apoiou nesse barraco 

ai.... era índio bororo...” (Morador, 87 anos) “ Os mais antigos me diziam que aqui tinha 

um senhor que se chamava André... ele era de idade e as pessoas consideravam ele como 

um pai...” (Moradora, 63 anos) “ Ganhou nome porque tinha um negro da colônia de 

escravos... do outro lado do rio que era a estrada... chamou de Pai André porque ele era 

pai de santo... ele curava agente...” (Morador, 67 anos). 

 

 

Figura 20 – Vista da rua principal de Pai André 
 

 

Pai André é pequeno povoado entre Praia Grande e Bonsucesso. Situa-se às 

margens do rio Cuiabá em frente ao Morro de Santo Antônio. O clima é classificado como 

tropical quente e sub-úmido com precipitações de 1.750 mm, com maior intensidade em 

janeiro, fevereiro e março. Temperatura média anual de 24ºC, sendo maior máxima 42ºC, 

e menor mínima 0ºC (FERREIRA, 1997). De acordo com a Lei Complementar n.º 

3.356/2009 que dispõe sobre o abairramento do Município de Várzea Grande/MT e dá 

outras providências, a comunidade passa a estar inserida na Região Sul – Costa Verde e 

Pai André fazendo parte do Distrito de Pai André, Aglomerado Rural. Possui 

aproximadamente 40 famílias distribuídas pelo vilarejo e nas imediações ainda dentro de 

seus limites é notada a presença de muitas chácaras que são utilizadas para descanso e 

lazer moram na localidade. 
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Figura 21 – Localização da comunidade Pai André. 

                                  

 

 

4.1.2.3 Comunidade de Bonsucesso. 

 

Bonsucesso, dentre os mais antigos núcleos habitacionais de Várzea Grande, 

surgiu a partir de 1.823. É a sede do Distrito de Várzea Grande do mesmo nome e que é 

constituído de sete comunidades: Bonsucesso (sede), Souza Lima (antigo Sovaco), Capão 

Grande, Pai André, Praia Grande, Capela do Piçarrão e Limpo Grande. 

   O Distrito está situado às margens do rio Cuiabá, cuja rua principal, estreita se 

alonga na barranca do rio, ostentando suas casas humildes por mil metros lineares. 

A área onde situa Bonsucesso, pertencia ao senhor Justino Antônio da Silva Claro, que 

foi adquirindo terras para formar seu sítio, onde florescem os canaviais, que não só se 

destinavam ao fabrico da famosa rapadura de Bonsucesso, como alimentavam os 

engenhos e alambiques na fabricação de aguardente e do açúcar de barro (uma espécie de 

açúcar mascavo, muito apreciado nos primórdios da vida em Mato Grosso, quando era 

considerado pernicioso o uso do açúcar branco, refinado), com mão de obra de 

empregados e escravos. Com sua morte, seus herdeiros dividiram a área de terras e 

acomodaram-se nelas, na lide do cultivo de lavouras, tendo como principal atividade, o 

cultivo da cana-de-açúcar, ainda, predominantes nos dias de hoje. 
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Fizeram e ainda fazem parte da família do Sr. Justino, os senhores: Miguel Ângelo 

da Silva Claro, João Batista da Silva Claro, João Pinheiro, Joaquim José de Magalhães e 

João Vidal da Silva.  

  Os canaviais, cuja produção, no passado destinado à fabricação artesanal de 

rapaduras,  aguardentes de alambique e do açúcar de barro, foi absorvida com o passar do 

tempo pelas usinas que se instalaram nos anos subsequentes ao da fundação do povoado, 

como as de São Gonçalo, da Conceição e outra, ali mesmo de Bonsucesso denominada 

Cachoeira de Pau, que consumiam toda a produção de cana do local. 

Hoje com a desativação dessas usinas, os moradores retornaram as origens e voltaram a 

produzir esses produtos e, que fazem parte do folclore do município. 

    Outra atividade, modesta, porém intensa no povoado, é a pesca profissional e 

amadora que dão formas de sobrevivência econômica e cultural, em que buscam seus 

moradores, através da Associação dos Pescadores, a realização de eventos festivos, 

atraindo para Bonsucesso, turistas dos mais diversos lugares do País. Além da pesca, 

alguns moradores dedicam-se a industrialização do couro do pescado e ao cultivo de 

hortifrutigranjeiros e do fumo. 

   Na área da educação os registros constam que foi criado em 1.908 a primeira 

escola do povoado, tendo como educador o professor Miguel José da Silva, porém, em 

1.915 foi transferida para Capão Grande. Outra escola, criada pelo Decreto-Lei nº 511-A, 

instalou-se no local em 16 de março de 1920, no governo do D. Aquino, denominada 

Escola Mista de Sucuri. 

Após alguns anos, com a melhoria do ensino e com aumento da população, um 

novo prédio foi construído no governo do Dr. Arnaldo de Figueiredo, destinado a 

acomodar a garotada com idade escolar. 

Com a enchente do rio Cuiabá em 1.974, a escola foi totalmente destruída e, somente foi 

reconstruída no governo municipal do Engº Júlio José de Campos, quando prefeito de 

Várzea Grande, que a denominou Escola Municipal de 1º Grau Maria Barbosa Martins. 

   Hoje, graças aos esforços da gente de Bonsucesso e de alguns colaboradores de 

Várzea Grande, o Distrito possui sua igreja, inaugurada em junho de 1968 pelo Arcebispo 

Metropolitano, D. Orlando Chaves, com todo o cerimonial religioso. 

As imagens são do divino Espírito Santo e de São Benedito, doadas pelo coronel e 

historiador Ubaldo Monteiro da Silva, que a conduziu de São Paulo, especialmente para 

aquela igreja, cuja pedra fundamental ele lançou, colaborando na sua construção. 
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Os mais antigos cultuam até os dias de hoje uma tradição local, que é a festa junina, 

realizada anualmente, reunindo cantadores de Cururu das cercanias e da grande maioria 

dos povoados vizinhos. 

O povo de Bonsucesso e também da Capela do Piçarrão, sabiam que Justino Claro, 

fundador do distrito de Bonsucesso devotava cuidados especiais com uma capelinha de 

palha, erguida com uma grande cruz de madeira, na localidade hoje conhecida como 

“Capela do Piçarrão”, apesar de residir distante dela. Mais tarde foi construída uma igreja 

melhor com a denominação de “Igreja de Nossa Senhora da Conceição”, inaugurada em 

1.968 pelo então bispo da Arquidiocese de Cuiabá, Dom Orlando Chaves. Ao falecer em 

Bonsucesso, Justino Claro foi sepultado na Capela do Piçarrão, como seu benfeitor. 

   Bonsucesso conta com um clube de futebol, o Vila Nova de Bonsucesso, cujos 

fundadores, reuniram-se em 1.951, para dali dar o ponta pé num projeto que até hoje faz 

a alegria aos domingos da comunidade. Muitos atletas, surgidos dali se projetaram em 

equipes profissionais de âmbito estadual e nacional, a saber: Olívio Pereira da Silva “Boi 

de Carro” – Cruzeiro Esporte Clube; Adilson José de Souza – Riachuelo Esportes Clube; 

Admir – Clube Esportivo Operário VG; Orlando Ribeiro – Palmeirinha do Porto; Miroca 

e Nilton “Capitão” – Mixto Esporte Clube. O Vila Nova de Bonsucesso marcou presença 

e sendo reconhecido no Estado como uma Academia de Craques Talentosos, 

principalmente entre os anos de 1967 a 1973. Sagrou-se por uma vez campeão e três vezes 

vice-campeão em campeonatos realizados pela liga Independente de Futebol Amador de 

Várzea-grandense. 

   Bonsucesso vive, hoje, dos sonhos dos momentos de glória patrocinados pelos 

seus ilustres filhos esportistas, mantendo sua tradição desportistas, que sempre aos 

domingos lotam o seu o Estádio de Futebol da Comunidade. Muitos dos antigos atletas, 

contam suas histórias aos novos para, com isso estimulá-los para que as tradições na área 

cultural ou esportista sejam cultuadas e não se apaguem ou se percam com o tempo. 

 Por ser a Sede do Distrito de Bonsucesso e um ponto turístico de Várzea Grande, onde 

aos domingos as iniciativas gastronômicas, representada pelas Peixarias ao estilo rústico 

instaladas às margens do Rio Cuiabá, recebem um significativo número de visitantes e 

amantes da saborosa Peixada no mais puro estilo ribeirinho. 

Esse slogan surgiu com a criação da Associação de Cultura e Turismo de Bonsucesso - 

ACBS em uma parceria entre SEBRAE, comunidade distrital e a Prefeitura de Várzea 

Grande. Assim sob a direção de técnicos do SEBRAE coordenaram os trabalhos de 

reuniões com os demais comerciantes, onde as propostas não foram bem aceitas pelos 
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moradores. Porém a situação ficou ainda mais difícil, diante de alguns investimentos que 

o poder público municipal deveria realizar, os quais não se concretizaram, levando o 

SEBRAE se retirar do projeto, deixando o idealismo à disposição dos moradores e 

interessados. 

  Assim com o espírito colaborador de alguns e outros ribeirinhos, a ACBS – 

associação de Cultura e Turismo de Bonsucesso tornou-se uma realidade, sendo 

concretizada a sua fundação em 07 de dezembro de 2004, pela Comunidade do Distrito 

de Bonsucesso. Contando com a habilitação para captação de todos os recursos 

disponíveis para investimento na área de incentivo ao turismo e preservação da história e 

das condições rústica que o Distrito de Bonsucesso e sua vocação para o Turismo 

Gastronômico na Baixada Cuiabana.  

  Nas suas atividades a ACBS, com recursos próprios, frutos de eventos, doações e 

parcerias, consegue realizar trabalhos de registro histórico e resgate da cultura do Distrito 

de Bonsucesso.  Exemplo é a tradicional Festa de São Pedro o Pescador, que ocorre em 

29 de junho todos os anos desde 1980. 

   A proposta da ACBS é congregar os segmentos, na soma de valores e na 

construção de um ideal de perpetuar as tradições e manifestações locais como as 

tradicionais festas de santos, o tradicional Bloco carnavalesco Clube do Meu Coração que 

resgatou seus trajes no retorno do carnaval de Rua do Distrito em 2005 e bem como o 

prazer das famílias nos já tradicionais torneios de futebol muito prestigiado por gerações. 

Bonsucesso conta hoje com aproximadamente 2 mil habitantes contando com suas 

inúmeras chácaras que rodeiam o povoado, pois muitas famílias transferiram suas 

residências para Cuiabá e centro de Várzea Grande, porém, continuam como eleitores de 

Bonsucesso, por questão de amor ao lugar. Os habitantes são inclinados à política e a 

praticam, desde a época em que “udenistas e pedessistas” trocavam palavras ofensivas e 

até alguns cascudos defendendo seus candidatos. Tem como riqueza principal o rio 

Cuiabá, com sua faixa ribeirinha, na qual há hortas e cultivam-se cereais em pequenas 

áreas de terra lavrável.  

  Distrito de Várzea Grande, Bonsucesso foi criado pela Lei nº 126, de 23 de 

setembro de 1.948 e confirmada por Lei 9.583 de 24 de dezembro de 1.948. (Wilson Pires 

de Andrade, jornalista). 
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4.1.3 Comunidades Quilombolas 

 
  

Desde o período colonial, os quilombos se constituíram em territórios que 

abrigavam os excluídos do sistema colonial e imperial – negros, índios e homens brancos 

pobres e pardos, que fugiam dos maus tratos sofridos.  

O empenho dos proprietários de terra foi grande no combate aos quilombos, 

ocasião em que investiam na montagem de expedições que objetivavam destruir os 

quilombos, capturando suas “peças”, valiosas, à época. Um dos redutos de quilombo mais 

resistentes, em Mato Grosso, foi o Quilombo do Quariterê, comandado por um rei e pela 

rainha Tereza de Benguela.  

Quando não se conseguia destruir os quilombos, a população marginalizada que 

o habitava se mantinha e resistia no território conquistado. Quando se pensa em 

quilombos, tem-se a errônea ideia de que os mesmos se localizavam apenas muito 

distantes das cidades, porém, alguns se instalaram em locais que, hoje, se constituem 

territórios urbanos. Isso se deve ao fato de que, mesmo tendo tido como localização inicial 

as zonas distantes das antigas Vilas e Cidades coloniais e imperiais, com o avanço 

populacional e urbano acabaram sendo incorporados ao perímetro urbano. Por esse 

motivo, as terras dos antigos quilombos, e que hoje abrigam as populações quilombolas, 

podem estar situadas tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais. 

              Pela Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850, conhecida como a Lei de Terras, as 

antigas Cartas de Sesmarias, demarcadoras dos territórios coloniais e parte do imperial, 

deveriam, em cartório, ser escrituradas em nome daqueles que receberam o título e 

reivindicavam, mais uma vez, sua posse. As populações dos quilombos, desprovidas, 

muitas vezes, do documento sesmarial, se conservaram, provisoriamente, nos espaços dos 

quilombos, uma vez que, caso aparecesse alguém munido de documentação escriturada 

em mãos, seriam obrigadas a deixar as terras, ocasião em que resistiam no âmbito judicial, 

buscando permanecer no território. Com o passar do tempo, os quilombolas adquiriram o 

direito à terra, especialmente pelo princípio do usucapião, que dispensa a apresentação de 

qualquer título de sesmariam, mas leva em conta o tempo de permanência da população 

naquele solo. 
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O processo de regularização das terras quilombolas teve início no ano de 1995, 

sob a coordenação do Instituto Nacional de Reforma Agrária - INCRA, porém, por força 

do Decreto 3.912/2001, essa atribuição foi repassada à Fundação Cultural Palmares - 

FCP. Em 2003, o INCRA retomou, ao lado da Fundação Cultural Palmares, suas antigas 

funções, [...] identificando as comunidades quilombolas, seja elaborando relatórios 

antropológicos, peças-chave na delimitação das terras e no seu reconhecimento, seja 

realizando a desintrusão, demarcação, titulação e registro das terras ocupadas pelos 

quilombos”.(INCRA, Relatório 2012, p. 11). A titulação dos Territórios Quilombolas tem 

como princípio ser indiviso, ou seja, não pode ser vendido ou cedido separadamente ou 

na sua totalidade, o que garante às futuras gerações a posse de um solo para habitar. Nessa 

medida, constitui uma terra inalienável, ou seja, diferentemente das terras comerciais, está 

reservada ao usufruto exclusivo das comunidades quilombolas ao longo do tempo. De 

acordo com o INCRA: “Esse fato, por vezes, é o que está no cerne de indisposições à 

política de regularização fundiária de territórios quilombolas. Trata-se de uma política 

que desagrada a terceiros, pois retira terras do mercado imobiliário e da exploração 

particular de recursos naturais”. (INCRA, Relatório, 2012, p. 15).  

Quando os quilombolas reivindicam o título das terras que habitam há séculos, 

o documento definitivo de posse, atualmente, é emitido pela Fundação Cultural Palmares, 

órgão vinculado ao Ministério da Cultura e voltado para a preservação da cultura afro-

brasileira, constituindo em organismo máximo da representatividade quilombola e 

responsável pela concessão da certificação da posse. Esse é o primeiro passo para 

titularização da terra, que é feita pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA). Esse organismo já titularizou 190 dessas comunidades, abrangendo 

233 delas, favorecendo, em 1.033.426,8975 hectares, a 15.171 famílias quilombolas 

(INCRA: Relatório 2012, p. 22). Em Mato Grosso, segundo dados da Fundação Cultural 

Palmares, existem 69 comunidades “certificadas”, pois todas receberam a “certificação” 

até 2010, estando as mesmas situadas no perímetro dos municípios de Acorizal, Cuiabá, 

Chapada dos Guimarães, Barra do Bugres, Porto Estrela, Poconé, Cáceres, Vila Bela da 

Santíssima Trindade, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio do Leverger, Várzea 

Grande.  

A toponímia de Mato Grosso guarda a memória existencial de regiões onde 

foram instalados os quilombos, a exemplo de Rio Quilombo, no município de Chapada 

dos Guimarães, e Capão do Negro, hoje Distrito do Cristo Rei, em Várzea Grande, tão 
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bem estudado por Ubaldo Monteiro da Silva e sua filha Suíse Monteiro Leon Bordest. No 

plano econômico, a produção das comunidades quilombolas é significativa, uma vez que 

suas plantações e criações servem de base para abastecer a própria comunidade, visto que 

o excedente comercializado nas circunvizinhanças, ou enviados para outras localidades.  

             Nos territórios quilombolas, os recursos hídricos e vegetação são de usufruto de 

toda comunidade quilombola. No tocante ao patrimônio cultural, é sabido que os 

quilombolas têm grande contribuição na construção da nação, visto seu relevante e 

centenário legado cultural, cumprindo, nessa medida o que prescreve a Constituição de 

1988 (artigos 215 e 216): zelar pela preservação da cultura material e imaterial de um 

segmento que tanta contribuição deu e ainda dá ao Brasil. (Elizabeth Madureira Siqueira 

Diário de Cuiabá) 

 

4.2  COMUNIDADE LOCAL.  
  

4.2.1 Descrição econômica dos bairros da região do empreendimento. 

 

 Cabe ressaltar que o zoneamento do local do empreendimento e seu entorno é 

industrial e de serviços – ZI2 – Zona Industrial 2. Assim, não existem residências ou 

populações próximas à base da Imperial. A população de entorno, onde há, é meramente 

comercial e industrial. A figura 23 adiante mostra que não existe uma residência sequer 

no entorno da base. 

 

Figura 22 – Vizinhança da base da Imperial 
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 Muito embora no entorno da base não existam residências, este estudo explora os 

bairros da região para avaliação de possíveis impactos a essas comunidades. Para acesso 

a residência mais próxima o deslocamento pelas ruas e rodovia representa um 

deslocamento de vários quilômetros. Em linha reta o bairro mais próximo fica a mais de 

um quilômetro. 

 

 

Figura 23 – Bairros residenciais da região. 
 

 

4.2.1.2 Bairro São Mateus 

 

 É um típico bairro suburbano, caracterizado por uma grande densidade 

populacional, ocupado predominantemente por famílias de trabalhadores de baixa renda. 

O bairro tem ainda muita carência de infraestrutura. A maioria de suas ruas não tem 

asfalto. Muitas casas não têm muros ou calçadas em seus limites. 

 A população do bairro, de acordo com o último senso do IBGE, é formada por 

3.514 homens e 3.445 mulheres e corresponde a 2,75 % da população do município. É o 

150 bairro em população no município de Várzea Grande. 

 O comércio do bairro é voltado para os bens de consumo das categorias D e E, 

contemplando pequenos estabelecimentos dos ramos de: secos e molhados, alimentos, 

bebidas, gás, material de construção, colchões e vestuário. Ao longo da margem da 

rodovia dos imigrantes, predominam comércio e serviços voltados ao setor de transporte 
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rodoviário como manutenção de caminhões, postos de combustíveis, comércio de 

acessórios para veículos, ferro velho, restaurantes e lanchonetes. Tudo muito focado no 

mercado do transporte, haja visto que pela rodovia dos imigrantes passam todos os dias 

milhares de veículos, principalmente de cargas. 

 

 

Figura 24 – Vista do Bairro São Mateus. 
 

4.2.1.3 Bairro Jardim Ouro Verde. 

 

Menor que o bairro São Mateus, o bairro Jardim Ouro Verde também é um bairro 

excencialmente residencial. Ligeiramente mais infra estruturado que o São Mateus, o 

Jardim Ouro Verde também é ainda carente de infraestrutura básica. Muitas de suas ruas 

ainda estão sem asfalto.  

 

Figura 25  – Jardim Ouro Verde. 
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Chama a atenção o fato de que o bairro ainda está muito longe de ser totalmente 

ocupado. Nota-se, como mostra a figura 26, a existência de muitos imóveis desocupados. 

 

 

Figura 26 – Jardim Ouro Verde. Muitos lotes desocupados. 
 

Dessa forma não há como se pensar em aumento do adensamento urbano que 

possa ser causado pela maior oferta de emprego a ser gerada no empreendimento em 

estudo.  

 

4.2.1.4 Bairro Residencial Paiaguás. 

 

Como mostrado na foto 28, o condomínio Residencial Paiguás é um loteamento 

novo, ainda em fase de ocupação.  

 

 

Figura 27 – Bairro Residencial Paiaguás em Várzea Grande MT. 
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Localizado entre a rodovia dos imigrantes e vizinhos aos bairros Jardim Ouro 

Verde e Jardim Itororó, o Residencial Paiaguás tem ainda menos infraestrutura urbana e 

é muito pouco densamente povoado. A foto 29 abaixo deixa bem claro essa pequena 

densidade de edificações. 

 

 

Figura 28  – Baixa densidade populacional do Residencial Paiaguás. 
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4.3 POSSÍVEIS ALTERAÇÕES NA COMUNIDADE LOCAL.  
  

4.3.1. Adensamento populacional.  

  

Com a implantação e operação do empreendimento, não haverá em nenhuma das 

fases a contribuição para o adensamento populacional.  Os colaboradores contratados para 

a gestão de implantação e operação não surtirão impacto sobre a região, haja visto que a 

oferta de imóveis e disponibilidade de ocupação dos bairros no seu entorno absorvem 

qualquer quantidade de novos colaboradores que o empreendimento possa gerar.  

  

4.3.2. Alterações no assentamento da população.  

  

             Não há como se imaginar alterações no assentamento da população. O 

empreendimento já está localizado em área bastante distante dos bairros residenciais. As 

obras (construção de dois novos tanques de armazenamento de combustíveis), e a 

operação dessas instalações, não gerarão impactos como: alagamentos, poeira, ruídos ou 

outros fatores que poderiam ensejar a mudança de local de qualquer família ou indivíduo 

residente nos bairros mais próximos da base da Imperial. 

Assim, de acordo com os estudos realizados e relacionados aos aspectos técnicos, 

normas e legislações, a implantação do empreendimento poderá ocorrer sem a 

necessidade de realocação populacional.   

  

4.3.3. Alteração da saúde da população.  

  

  A atividade a ser implantada na área de estudo já existe em outros pontos 

próximos, ou seja, oito tanques da mesma natureza já operam no mesmo terreno.  

Nenhuma ação operacional direta ou indireta do empreendimento causa danos à saúde da 

população, emissões atmosféricas diretas, ruídos fora dos limites legais, emissão de 

particulados e contaminação de corpos hídricos.  
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4.3.4. Poluição sonora, atmosférica e hídrica.  

  

A operação do empreendimento não causará a emissão de ruídos fora dos padrões 

legais. A operação da nova atividade emitirá um menor nível de ruídos do que a atividade 

atual. Não haverá emissões atmosféricas fora dos padrões, as quais, além de serem 

menores do que aquelas provenientes da atividade atualmente existente, advirão apenas 

de veículos. Tais emissões, no entanto, como já dito, decorrem atualmente da atividade 

já em operação na área de estudo. Quanto à emissão de efluentes líquidos, o projeto de 

implantação prevê bacias de contenção, caixas separadoras e sistemas que impedirão a 

emissão de qualquer tipo de produto ou resíduo para a galeria de águas pluviais.  

 

4.3.5. Valorização ou desvalorização imobiliária e suas implicações no meio 

socioeconômico.  

  

A instalação de novos empreendimentos, normalmente valorizam os imóveis do 

entorno. As mudanças no uso e ocupação do solo podem gerar movimentos no valor dos 

imóveis.  A circunvizinhança da área de influência direta da base da Imperial possui 

muitos espaços vagos para ocupação. Dessa forma, os moradores poderão ter seus 

imóveis valorizados, sem o risco de um adensamento populacional maior ou irregular. 

Porém a ordem de grandeza da ampliação em estudo não impactará positiva ou 

negativamente na valorização imobiliária da região e entornos. 

  

  

4.3.6. Ventilação e iluminação das novas construções e construções vizinhas.  

  

Atualmente, a área de estudo é utilizada para a circulação de carretas dentro da 

base. A construção dos dois novos tanques não afetará a população com quaisquer 

problemas de iluminação ou ventilação. Os tanques a serem construídos, terão formas e 

aspecto iguais ao do armazenamento atual e em operação, não fazendo nenhuma 

sobreposição à iluminação ou à ventilação natural na área de influência direta do 

empreendimento. Os espaçamentos entre os tanques e as áreas vizinhas permitem a 

fluência do ar e uma incidência dos fatores de iluminação, seja ela natural ou artificial.    
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4.3.7. Movimento de terra e produção de entulhos.  

  

Para atendimento às questões de gerenciamento, resíduos gerados durante as fases 

de implantação e operação, serão definidos os programas PGRCC e o PGRS. A área não 

necessita de terraplanagem. O local de construção dos novos tanques é plano e já se 

encontra devidamente compactado. Apenas pequenos ajustes serão realizados por 

importação de material de aterro.  A cubagem necessária será muito pequena e monitorada 

e não haverá “bota-fora”.  

  

4.3.8. Vibração e periculosidade.  

  

Durante o processo de instalação não haverá a implantação de estacas para a 

construção das bases dos tanques pois as mesmas serão do tipo radie, portanto não serão 

geradas quaisquer vibrações, ainda que temporárias. Quanto à periculosidade das ações 

de construção e montagem dos tanques, a empresa gestora da atividade a ser implantada 

possui total conhecimento e experiência dos processos e procedimentos necessários a 

operação. Os procedimentos de segurança estarão devidamente definidos no PPRA – 

Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes.  

  

4.3.9. Riscos ambientais.  

  

A implantação dos novos tanques não oferece qualquer tipo de risco ambiental. 

Os eventuais e muito pouco volumosos, resíduos de construção já estão previstos e 

mitigados no PGRCC. Não haverá cortes ou aterros com movimentação significativa. O 

terreno é sólido, pedregoso e elevado, não havendo córregos, nascentes ou mananciais ao 

alcance dos trabalhos a serem executados. Não serão utilizados produtos perigosos no 

processo de fabricação e montagem. Os resíduos sólidos como: pontas de eletrodos, 

pequenos recortes de metais, sobras de discos de corte e desbaste e etc., serão recolhidos 

em tambores de plástico para destinação à reciclagem de metais. O manejo tintas e 

insumos de pinturas, bem como suas embalagens, também está previsto no PGRCC. 
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4.4. PAISAGEM URBANA E PATRIMÔNIO NATURAL E 

CULTURAL.  
  

Por ser um município com grande valor histórico para o estado de Mato Grosso 

Várzea Grande é uma cidade que possui um potencial turístico, principalmente cultural e 

histórico. Abaixo segue uma listagem com os principais pontos turísticos do município:   

 

 Igreja de Nossa Senhora do Carmo 

 

 

Figura 29 – Igreja de Nossa Senhora do Carmo. 
                                 

 

 Importante símbolo da fé católica predominante na cidade, a igreja de Nossa 

Senhora do Carmo foi construída em 1950. Localiza-se na Av. Fillinto Muller, no centro 

da Cidade de Várzea Grande MT. 

 

 Igreja de Nossa Senhora da Guia 

 

A Igreja, erguida em homenagem à padroeira da cidade, atualmente integra roteiro 

de procissões das principais festas religiosas de Várzea Grande. O movimento de 

construção da capela, em 1890, foi encabeçado por Elesbão Pinto de Oliveira, filho do 

fundador Joaquim dos Anjos, que reuniu moradores da região para planejamento da 

edificação, em adobe. 
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Figura 30 – Igreja de Nossa Senhora da Guia. 
 

Tombamento: 09/98 publicado no D.O. 08/06/1998. 

 

 Memorial Júlio Campos 

 

O memorial fica localizado na cidade de Várzea Grande, em uma das avenidas 

mais conhecidas da cidade. O local conta a história da tradicional família Campos, da 

qual nasceu Júlio Campos. O lugar possui um bom espaço e oferece vários cursos de 

capacitação profissional para a comunidade, como os de manicure e alguns de artesanatos. 

 

 

Figura 31 – Memorial Júlio Campos 



EIV – ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

CONSTRUÇÃO DE DOIS NOVOS TANQUES 
 

 

 Aeroporto Internacional Marechal Rondon 

 

O Aeroporto Internacional Marechal Rondon é o principal aeroporto do estado do 

Mato Grosso, no Brasil. Está situado em Várzea Grande, na avenida João Ponce de Arruda 

e dista 8 quilômetros do Centro de Cuiabá, a capital do estado. 

É a principal porta de entrada do turista à Várzea Grande e ao Mato Grosso. 

Em seu interior, existem duas grandes obras de arte demonstrando as belezas do 

Pantanal: um quadro do pintor Clóvis Hirigaray mostrando um índio e um quadro de 

Daniel Dorileo mostrando uma arara-azul. As pinturas são usadas para esconder a parte 

do terminal que ainda será ampliada e acabaram virando característica marcante do 

aeroporto. 

 

 

Figura 32 – Aeroporto Internacional Marechal Deodoro da Fonseca 
 

 Passagem da Conceição 

 

Em 1813 Manoel Antônio da Conceição instalou-se no local conhecido 

atualmente como Passagem da Conceição, fazendo a travessia de canoa pelo rio Cuiabá, 

na altura do Ribeirão Pari. Com o tempo, a prática da travessia acabou criando as 

expressões "pedir passagem ao Conceição" e "ir pelo porto da passagem do Conceição", 

em referência ao nome do lavrador, dando nome à localidade. A adaptação do nome para 

o feminino deu-se após a construção de uma igreja com a imagem de Nossa Senhora da 

Conceição.  

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cl%C3%B3vis_Hirigaray&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arara-azul
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Figura 33 – Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Passagem da Conceição Várzea Grande. 
               

 

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída no ano de 1910, sob a 

benção do Arcebispo Dom Aquino Correa. Está localizada às margens do Rio Cuiabá, no 

distrito da Passagem da Conceição, em Várzea Grande. A imagem da capela foi uma 

doação do coronel Joaquim Corsino, considerado como um dos amigos da Passagem. O 

tombamento como Patrimônio Histórico de várzea Grande ocorreu em 2001. Construída 

em adobe, a Capela apresenta características do final do século XIX em estilo colonial 

com molduras simples. Partindo da importância histórica da localidade, a Igreja foi 

restaurada com o incentivo do Programa Estadual de Recuperação e Revitalização do 

Patrimônio Histórico de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura. Em 

menos de dois meses de trabalhos, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Várzea 

Grande, volta a contemplar os fiéis após passar por recuperação.  A Igreja foi 

reinaugurada em 23 de setembro de 2013. 

 

 Comunidade de Bonsucesso 

 

A cidade de Várzea Grande, começou em um lugar, conhecido hoje, Comunidade 

de Bonsucesso. 

Bonsucesso surgiu no ano de 1823, fica na margem direita do Rio Cuiabá. Lugar 

bucólico, onde a tranquilidade faz a gente esquecer um pouco o tumulto da cidade grande. 

Na comunidade existem vários engenhos, o da dona Buguela e o do Chô Neco, ambos 

movido a boi, mantendo a tradição. 
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A comunidade de Bonsucesso, com sua vocação nata para o turismo 

gastronômico, com sua rusticidade e história preservada, faz parte da Rota do Peixe. 

Várias peixarias familiares, estilo ribeirinho e artesanatos regionais, doces caseiros, 

rapaduras de cana de açúcar e redes mato-grossenses, fazem deste local um verdadeiro 

ponto turístico.  

 

 

Figura 34 – O turismo de gastronomia em Bonsucesso. 
                         

 

 Várzea Grande Shopping Center 

 

Primeiro ponto de compras para o turista que chega a Mato Grosso, o Várzea 

Grande Shopping é uma excelente opção de lazer, compras e gastronomia. 

O empreendimento conta com ótimo padrão de acabamento e com as mais novas 

tecnologias existentes no mercado. Além disso, estão contempladas no projeto as ruas de 

acesso, iluminação pública e comunicação visual do entorno.  

Sua localização é privilegiada e de fácil acesso: em frente ao aeroporto, atendida 

por várias linhas de transporte coletivo. É também a avenida principal para quem chega 

de carro do interior do estado e a porta de entrada de Mato Grosso para quem chega de 

avião. 
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O Várzea Grande Shopping, primeiro Shopping Center da cidade, é o maior centro 

de consumo, entretenimento e convivência de Várzea Grande e um dos maiores de Mato 

Grosso. São 102.590 m² de área construída que contam com: Centro de Convenções, 

Hotel, grande estacionamento, 14 Megalojas de grandes marcas consagradas 

nacionalmente, ampla praça de alimentação, com 16 operações no total, e 6 salas de 

cinema com a melhor tecnologia em som e imagem. 

 

 

Figura 35 – Lazer e entretenimento em Várzea Grande. 
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5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO PROJETO.   
 

 

5.1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS.  
  A avaliação dos aspectos provenientes da implantação e operação do 

empreendimento ou atividade sob análise é iniciada com a definição das atividades, 

produtos e serviços associados ao objeto do estudo, associada às condições ambientais 

identificadas na etapa de diagnóstico.  

Este procedimento visa identificar elementos que possam interagir com o meio 

ambiente, ocasionando um impacto. Este elemento é denominado de aspecto ambiental, 

sendo os impactos a efetiva ou potencial modificação adversa ou benéfica do meio 

ambiente, resultante em todo ou em parte dos aspectos ambientais. Para a avaliação de 

impactos emprega-se metodologia quantitativa, a partir de critérios de avaliação pré-

determinados, com fatores numéricos associados a textos de interpretação. A 

determinação do índice de significância dos aspectos ambientais é realizada por 

multiplicação de índices numéricos atribuídos a diversos critérios, os quais são associados 

a um texto de interpretação.  

Estes textos não tem a pretensão de abranger completamente a conceituação dos 

diferentes níveis em que o impacto pode se apresentar quanto a cada critério de avaliação, 

mas sim o objetivo de reduzir a subjetividade de sua seleção. Desta forma, a equipe de 

avaliação tem a liberdade de ajustar os índices considerando situações não abrangidas 

pelos textos, observando a coerência com a escala definida. 

 A seleção dos índices para cada critério foca-se na percepção do impacto pelo 

agente impactado. A avaliação é realizada considerando-se o horizonte de vida do 

empreendimento operante. Comparando-se o índice de significância com uma escala 

numérica, obtém-se a classificação de significância final do aspecto e impacto em análise, 

o que permite a sua priorização (através da matriz de impactos), fundamentando as 

medidas preventivas, mitigadoras ou compensatórias associadas a impactos negativos, ou 

potencializadoras de impactos positivos. Após a definição das devidas medidas, define-

se a responsabilidade por sua implementação. As informações resultantes da avaliação de 

cada processo impactante são condensadas em tabelas de AIA – Área de Impacto 

Ambiental, na seguinte forma: 
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Tabela 4: modelo aspecto ambiental / impacto ambiental 

 

 

 

Por fim, cabe salientar que, pela diversidade de aspectos e impactos, os critérios 

empregados para aspectos potenciais (dois critérios) formam um conjunto diferente 

daqueles empregados para aspectos e impactos positivos e negativos (cinco critérios), já 

que, muitos daqueles associados a uma situação não se aplicariam à outra. Estes critérios, 

para cada tipo de aspecto/impacto, são apresentados na sequência. 

 

 

 



EIV – ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

CONSTRUÇÃO DE DOIS NOVOS TANQUES 

 

Figura 36  Organograma de avaliação de impactos 
 

 

 

5.1.1. Critérios de avaliação para aspectos positivos (+) e negativos (-) 

  

5.1.1.1. Frequência 

 

 

Tabela 5: Critério de avaliação de aspectos e impactos ambientais – frequência 
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5.1.1.2. Importância/Severidade 

 

Tabela 6: Critério de avaliação de aspectos e impactos ambientais – importância e severidade 

Importância (para positivos) 

Severidade (para negativos) 

Conceituação 
Índice 

Positivo (+) Negativo (-) 

Baixa 

Resulta na minimização 
de potenciais ou efetivos 

efeitos adversos ao 
ambiente e à sociedade, 
ou representa pequenas 

melhorias  

Alteração não 
significativa do meio 
ambiente, recursos 
naturais e questões 

sociais  

1 

Média 

Resulta na eliminação de 
potenciais ou efetivos 

efeitos adversos ao 
ambiente e à sociedade, 
ou representa melhorias 

importantes  

Pequena alteração nas 
propriedades do 

ambiente, do conforto, 
saúde e segurança  

2 

Alta 

Resulta na reversão de 
potenciais ou efetivos 
efeitos adversos em 
efeitos benéficos ao 

ambiente e sociedade, ou 
representa grandes e 

significativas melhorias 

Altera severamente as 
propriedades do meio 
ambiente, de conforto, 

saúde e segurança, 
gerando desequilíbrio 

e grandes prejuízos  

3 

 

 

 

5.1.1.3. Continuidade/Reversibilidade 

 

 

 

Tabela 7 Critério de avaliação de aspectos e impactos ambientais – continuidade e reversibilidade 

Importância (para positivos) 

Severidade (para negativos) 

Conceituação 
Índice 

Positivo (+) Negativo (-) 

Baixa 

Resulta em melhoria 
de curto prazo (cessa 
após o termino da sua 

geração)  

Reversível, 
desaparecendo 

imediatamente após 
cessada sua fonte 
de geração ou de 

degradação  

1 
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Média 

Resulta em melhoria 
de médio prazo 
(permanece por 

alguns anos)  

Reversível, porém, 
persistindo por 

alguns anos depois 
de cessada sua 

fonte de geração ou 
degradação  

2 

Alta 

Resulta em melhoria 
permanente ou de 

longo prazo 
(permanece por 

décadas)  

Irreversível 3 

 

 

5.1.1.4. Abrangência 

 

Tabela 8: Critério de avaliação de aspectos e impactos ambientais – abrangência 

Abrangência Conceituação Índice 

Local Ocorrência localizada, nas imediações da fonte geradora 1 

Regional 
Ocorrência regional, afeta localidades próximas, o 
município ou região  

2 

Estratégica 
Ocorrência estratégica, proporção estadual, nacional ou 
global  

3 

 

 

 

5.1.1.5. Duração 

 

Tabela 9: Critério de avaliação de aspectos e impactos ambientais – duração 

Duração Conceituação Índice 

Temporária 
Impacto com incidência passageira, transitória, dentro 

da vida útil do empreendimento  
1 

Permanente 
Impacto de incidência permanente, estável dentro da 

vida útil do empreendimento 
3 



EIV – ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

CONSTRUÇÃO DE DOIS NOVOS TANQUES 

 

5.1.2. Avaliação de significância para aspectos positivos e negativos.  

  

O Índice de Significância (IS) para aspectos positivos é determinado após a 

multiplicação dos valores de frequência, importância, continuidade e abrangência, e para 

aspectos negativos após a multiplicação dos valores de frequência, severidade, 

reversibilidade e abrangência. O valor do IS, comparado ao seguinte critério de 

classificação, indica a significância do impacto ambiental e respectivo aspecto.  

 

Tabela 10: Critério de avaliação de aspectos e impactos ambientais – índice de significância 

Índice de Significância (IS) Classificação 

IS < 25  Não significativo 

25 ≤ IS ≤ 100  Significativo 

IS › 100  Muito significativo 

 

 

5.1.3. Critérios de avaliação para aspectos potenciais (P) 

 

5.1.3.1. Probabilidade 

 

Tabela 11: Critério de avaliação de aspectos e impactos ambientais – probabilidade 

Probabilidade Conceituação Índice 

Baixa 

Ocorrência remota (não se espera que ocorra, uma vez que 
depende de falhas múltiplas no sistema, humanas e 

equipamentos, ou rupturas de equipamentos de grande 
porte)  

1 

Moderada 
Ocorrência improvável (não se espera que ocorra, uma vez 

que depende de falha humana ou de equipamento)  
2 

Alta  
Ocorrência provável (presumindo-se que irá ocorrer pelo 

menos uma vez durante a vida útil do sistema)  
3 

Muito Alta 

Ocorrência muito provável (pelo menos uma ocorrência já 
registrada no sistema, presumindo-se que irá ocorrer várias 

vezes)  
4 
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5.1.3.2. Severidade 

 

Tabela 9: Critério de avaliação de aspectos e impactos ambientais – severidade 

Severidade Conceituação Índice 

Baixa 

Incidente com potencial de causar incômodo e/ou indisposição 
(internamente à empresa) e/ou danos insignificantes ao meio 

ambiente (facilmente reparáveis), sem infrações da legislação e de 
outros requisitos  

1 

Moderada  

Incidente com potencial de causar incômodo e/ou indisposição 
(interna e/ou externamente à empresa) e/ou pequenos danos ao 

meio ambiente, com infrações de normas técnicas e/ou demandas 
de partes interessadas. Exige serviços de correção internos  

2 

Alta  

Incidente com potencial para causar incômodo e/ou indisposição, 
doenças e/ou ferimentos (interna e externamente à empresa) e/ou 

danos significativos ao meio ambiente, envolvendo serviços de 
emergência internos e externos; infrações da legislação e outros 

requisitos. Exige ações corretivas imediatas para evitar seu 
desdobramento em catástrofe  

3 

Muito Alta 

Incidente com potencial para causar doenças, ferimentos e vítimas 
fatais (interna e externamente à empresa) e danos irreversíveis ao 

meio ambiente, com infrações da legislação e outros requisitos. 
Exige serviços de emergência internos e externos e ações corretivas 

imediatas  

4 

 

 

5.1.4. Avaliação de significância (P)  

  

O Índice de Significância (IS) para aspectos potenciais é determinado após a 

multiplicação dos valores de probabilidade e severidade. O valor do IS, comparado ao 

seguinte critério de classificação, indica a significância do impacto ambiental e respectivo 

aspecto. 
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Tabela 10: Critério de avaliação de aspectos e impactos ambientais – significância 

Índice de Significância (IS) Classificação 

IS < 6 Não significativo 

8 ≤ IS ≤ 12 Significativo 

IS › 12  Muito significativo 

 

 

 

5.2. MATRIZ DE IMPACTOS.  
  

A matriz de impactos ambientais permite a junção e ordenação dos aspectos e 

impactos avaliados, facilitando a observação geral do produto da avaliação da equipe 

multidisciplinar. A numeração apresentada na matriz é equivalente à dos quadros de AIA 

– Área de Impacto Ambiental, facilitando, assim, o resgate das informações contidas na 

descrição de geral de cada aspecto e impacto, caso necessário. 

Tabela 12 – Critério de avaliação de aspectos e impactos ambientais – matriz de impactos 

Tabela 11: Critério de avaliação de aspectos e impactos ambientais – matriz de impactos 

 

 

5.3. QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES ATUAL E FUTURA.  
  

5.3.1. IMPACTOS NO MEIO SÓCIO ECONÔMICO.  
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5.3.1.1. Impactos na Fase de Planejamento.  

 

5.3.1.1.1. Geração de emprego e renda diretos e indiretos temporários.  

  

Os trabalhos desenvolvidos durante a etapa de planejamento dos investimentos 

geram algum volume de postos de trabalho, de caráter temporário, principalmente para 

mão-de-obra mais qualificada. É neste período que são feitos os projetos de engenharia e 

dado início ao licenciamento ambiental. Em que pese o caráter temporário destes 

empregos, é de fundamental importância esta etapa para o êxito do empreendimento e a 

minimização dos impactos ambientais.   

Serão gerados empregos diretos, apesar de normalmente não predominar a 

demanda de mão-de-obra local, devido a especificidade e qualificação e da expertise 

demandada. No entanto, nesta etapa, o uso de serviços de deslocamento, segurança e 

alimentação, combustíveis, limpeza do local, levantamentos de campo e outros serviços, 

podem ser uma importante fonte de complementaridade com a economia local.  

 

 

Figura 37 – Empreendimentos ao longo da rodovia dos imigrantes em Várzea Grande. 
Figura 38 – Empreendimentos ao longo da rodovia dos imigrantes em Várzea Grande. 
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Tabela 12: Critério de avaliação de aspectos e impactos ambientais 

Aspecto ambiental 
Elaboração dos estudos para implantação do 
empreendimento  

  

Impacto ambiental 
Geração de emprego e renda diretos e indiretos 
temporários  

  

Fase Planejamento 

Natureza Positivo 

Ocorrência   Real 

Temporalidade Atual 

Programa Socioeconômico 

Frequência (+) (-)    ou                     

Probabilidade (P)  
1 Abrangência  (+) ou (-) 1 

Importância (+)    ou                     

Severidade (-)  
3 Duração (+) (-) 1 

Continuidade  +    ou                     

Reversibilidade  -  
1 Índice de significância 3 

 Significância Não significativo 

MEDIDAS 

Preventivas    

Mitigadoras   

Compensatórias   

Potencializadoras 
Procurar contratar mão-de-obra e prestadores de serviço 
locais se houver a capacitação para os temas.  

Responsabilidades Empreendedor e empresas parceiras  

 

 

5.3.1.1.2. Expectativa da população do entorno em relação aos impactos do 

empreendimento na sua qualidade de vida.  

 

  De acordo com Plano Diretor do município, a área em que será instalado o 

empreendimento está localizada em uma zona industrial. No zoneamento, existem 
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empresas do setor industrial relacionadas s diversas atividades instaladas, assim como 

empresas que prestam serviços principalmente ao setor de transporte rodoviário. 

Próximos a essa zona industrial existe a zona de serviços e também, mais distante das 

margens da rodovia, zonas residenciais. 

Atualmente, as indústrias e o comércio local, regulados pela Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente SMMA e pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, 

controlam seus aspectos e impactos ambientais visando harmonizar o ambiente com o 

adensamento populacional implantado nas proximidades.  

O empreendimento em estudo executará a divulgação de informações quanto à 

implantação aos moradores, tanto no que se refere a esse EIV – Estudo de Impacto de 

Vizinhança, quanto através do Licenciamento Prévio e Licenciamento de Instalação junto 

a SEMA. Tal divulgação visa à redução dos impactos em termos de ansiedade e apreensão 

da população da ADA – Área Diretamente Afetada.  

A divulgação poderá ocorrer em reuniões e audiências públicas, como também 

através de um programa de comunicação social junto à comunidade da ADA, ou através 

da publicação de boletins nos meios de comunicação de alcance local. 

  Em virtude das dimensões da ampliação em estudo, será solicitado na análise 

desse estudo, a dispensa da realização de audiência pública na câmara municipal, como 

estabelece a lei de uso e ocupação do solo, por se tratar de uma pequena ampliação num 

empreendimento instalado e operando, onde já foi demostrada a insignificância de 

impactos, tornando assim a realização de audiências públicas um mero desperdício da 

estrutura pública municipal e dos esforços privados envolvidos. A audiência pública pode 

perfeitamente, e sem perda de seus objetivos, nesse caso, ser substituída por publicação 

em jornais de circulação local, principalmente pelo fato da não existência de população 

residencial ligeiramente próxima da base da Imperial.  

 

Figura 38 – Vista do entorno do empreendimento em ampliação. 
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Tabela 13: Elaboração dos estudos para implantação do empreendimento/Expectativa da 

população do entorno em relação aos impactos do empreendimento na sua qualidade de vida. 

Aspecto ambiental 
Elaboração dos estudos para implantação do 
empreendimento  

Impacto ambiental 
Expectativa da população do entorno em relação 
aos impactos do empreendimento na sua 
qualidade de vida  

Fase Planejamento 

Natureza Negativo 

Ocorrência   Potencial (muito pouco provável) 

Temporalidade Atual 

Programa Socioeconômico 

Frequência (+) (-)    ou                     

Probabilidade (P)  
1 Abrangência  (+) ou (-) 1 

Importância (+)    ou                     

Severidade (-)  
1 Duração (+) (-) 1 

Continuidade  +    ou                     

Reversibilidade  -  
1 Índice de significância 1 

Significância  Não significativo 

MEDIDAS 

Preventivas    

Mitigadoras 

Programa de Comunicação Social tendo como foco a 
divulgação de informações oficiais para os moradores 
do entorno e os procedimentos que serão adotados no 
caso de instalação do empreendimento.  

Compensatórias   

Potencializadoras 
Publicação de informações em jornais de circulação 
local. 
  

Responsabilidades Empreendedor  
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5.3.1.2. Impactos na Fase de Implantação.  

  

5.3.1.2.1. Geração de emprego e renda diretos e indiretos temporários.  

  

As fases de instalação das bacias e construção dos tanques deverão gerar demanda 

por mão de obra para a construção civil e montagem, envolvendo trabalhadores 

qualificados e não qualificados. Os municípios de Várzea Grande e Cuiabá recebem 

frequentemente investimentos do setor industrial, que aquecem o setor da construção 

civil, impulsionando a economia local. Os municípios contam também com a 

infraestrutura de escolas de qualificação profissional, que qualifica mão de obra local para 

trabalhar em empreendimentos do setor de construção. 

A construção das bacias e fundações prevê a contratação de mão de obra 

temporária. A estimativa é de que sejam contratados cerca de 6 funcionários para a 

preparação do solo, cerca de 05 funcionários na fundação e cerca de 08 funcionários na 

montagem dos tanques. Estima-se que, na montagem, seja atingido o pico de funcionários 

necessários para a instalação do empreendimento. Praticamente toda essa mão de obra 

será absorvida na região do entorno do empreendimento. 

Estima-se que empregos indiretos poderão ser gerados em função da execução das 

obras do empreendimento, com isso, o aquecimento da economia local gerado pela 

utilização de atividades básicas nos setores de alimentação, transporte e no comércio 

local. 

 

Tabela 14: Elaboração dos estudos para implantação do empreendimento: - Execução das obras 

/Geração de emprego e renda diretos e indiretos temporários 

Aspecto ambiental Execução de obras 

Impacto ambiental 
Geração de empregos diretos e indiretos, 
temporários 

Fase Construção da fundações, bacias e tanques 

Natureza Positivo 

Ocorrência   Real 

Temporalidade Futuro 

Programa Socioeconômico 
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Frequência (+) (-)    ou                     

Probabilidade (P)  
2 Abrangência  (+) ou (-) 2 

Importância (+)    ou                     

Severidade (-)  
3 Duração (+) (-) 2 

Continuidade  +    ou                     

Reversibilidade  -  
2 Índice de significância 48 

 Significância  Muito significativo 

MEDIDAS 

Preventivas    

Mitigadoras   

Compensatórias   

Potencializadoras 

1.Plano de contratação e treinamento de mão-de-obra - 
Priorizar a contratação de mão de obra local - Priorizar a 
contração de prestadores de serviço locais - Apoiar o 
treinamento da mão de obra local para ser utilizada nas 
obras de instalação do empreendimento                                          
2.Programa de Educação Ambiental - Orientar os 
trabalhadores da obra sobre o seu correto 
relacionamento com as comunidades do entorno.  
3.Plano de Comunicação Social - Enfocar a priorização da 
contratação de mão de obra local de forma a minimizar o 
processo migratório para o município.  

Responsabilidades Empreendedor e empresas contratadas para execução 

 

 

 

Tabela 15: Elaboração dos estudos para implantação do empreendimento: - Execução das obras/ 

Atendimento as legislações trabalhistas 

Aspecto ambiental Execução de obras 

Impacto ambiental Atendimento à legislação trabalhista 

Fase Construção da fundações, bacias e tanques 

Natureza Positivo 

Ocorrência   Real 

Temporalidade Futuro 

Programa Socioeconômico 

2 Abrangência  (+) ou (-) 2 
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Frequência (+) (-)    ou                     

Probabilidade (P)  

 

Importância (+)    ou                     

Severidade (-)  
3 Duração (+) (-) 1 

Continuidade  +    ou                     

Reversibilidade  -  
2 Índice de significância 24 

Significância Muito significativo 

MEDIDAS 

Preventivas  

Prever nos contratos com empreiteiras a necessidade de 
formalização de contratos de trabalho dos colaboradores, 
bem como de se procederem aos respectivos registros e 
demais formalidades.  

Mitigadoras   

Compensatórias   

Potencializadoras 

Formalização de Registro de empregados na obra. 
Garantir que os horários de trabalho e de descanso sejam 

atendidos, conforme o contrato de trabalho e a 
legislação.  

Responsabilidades Empreendedor e empresas contratadas para execução 

 

 

5.3.1.2.2. Possibilidade de conflitos com a população do entorno em relação aos 

impactos do empreendimento e na qualidade de vida atual.  

  

Tratando-se de um empreendimento que demanda uma tão pequena infraestrutura, 

não se espera ocorrer conflitos com a população do entorno, causado por emissões de 

ruído, de materiais particulados e resíduos gerados pela construção civil, bem como 

conflitos com o espaço urbano, já que não existe a previsão de obras em vias públicas. 

Contudo, estes conflitos não inviabilizariam o empreendimento, as mudanças são 

temporárias e não irão modificar em nada a estrutura urbana do entorno. Bastando manter 

um controle das operações, principalmente de recebimento de materiais, a fim de se evitar 

ou minimizar os impactos acima especulados.  

  

Tabela 16 - Elaboração dos estudos para implantação do empreendimento: Possibilidade de conflitos com 

a população do entorno em relação aos impactos do empreendimento em suas condições de 

vida 
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Tabela 16: Elaboração dos estudos para implantação do empreendimento: Possibilidade de 

conflitos com a população do entorno em relação aos impactos do empreendimento em suas 

condições de vida 

Aspecto ambiental 
Definição e implantação dos procedimentos para instalação 
do empreendimento  

Impacto ambiental 
Possibilidade de conflitos com a população do entorno em 
relação aos impactos do empreendimento em suas 
condições de vida  

Fase Construção da fundações, bacias e tanques 

Natureza Negativo 

Ocorrência   Potencial - muito pouco provável 

Temporalidade Futuro 

Programa Socioeconômico 

Frequência (+) (-)    ou                     

Probabilidade (P)  
1 Abrangência  (+) ou (-)   

Importância (+)    ou                     

Severidade (-)  
2 Duração (+) (-)   

Continuidade  +    ou                     

Reversibilidade  -  
  Índice de significância 2 

Significância Não significativo 

MEDIDAS 

Preventivas  
Plano de Comunicação Social - Divulgar as informações 
oficiais a respeito do empreendimento e as necessidades 
locacionais para a implantação.  

Mitigadoras Implantação do PGRCC e monitoramento do nível de ruído. 

Compensatórias   

Potencializadoras 
Formalização de Registro de empregados na obra. Garantir 
que os horários de trabalho e de descanso sejam atendidos, 

conforme o contrato de trabalho e a legislação.  

Responsabilidades Empreendedor e empresas contratadas para execução 

 

 

5.3.1.2.3. Aumento temporário da arrecadação municipal.  
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  A implantação de empreendimentos que exigem atividades da construção civil 

está associada à possibilidade de geração de diversas fontes de aumento da arrecadação, 

destacando-se o ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.    

A LC 116/03, disciplinou a arrecadação do ISSQN, de competência de municípios 

e Distrito Federal. Segunda esta lei, sobre os serviços da construção civil é incidente o 

referido imposto no local da geração do serviço. Estão incluídos na lei, os seguintes 

serviços:  

II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos 

serviços descritos no subitem 3.051 da lista anexa;  

III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.022 e 7.193 da 

lista anexa;  

IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.044 da lista anexa;  

V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços 

descritos no subitem 7.055 da lista anexa. (PLANALTO, 2003).   

 §1  Item 3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso 

temporário.  

§2 7.02 – Execução, por administração, empreitada ou sub empreitada, de obras de 

construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, 

perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, 

concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos.  

§3 7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, 

arquitetura e urbanismo.  

 

Tabela 17: Elaboração dos estudos para implantação do empreendimento: Aumento temporário da 

arrecadação municipal 

Aspecto ambiental Execução de obras de construção e montagem. 

Impacto ambiental Aumento temporário da arrecadação municipal  

Fase Construção da fundações, bacias e tanques 

Natureza Positivo 

Ocorrência   Real 

Temporalidade Futuro 
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Programa Socioeconômico 

Frequência (+) (-)    ou                     

Probabilidade (P)  
1 Abrangência  (+) ou (-) 1 

Importância (+)    ou                     

Severidade (-)  
2 Duração (+) (-) 1 

Continuidade  +    ou                     

Reversibilidade  -  
1 Índice de significância 2 

Significância Significativo 

MEDIDAS 

Preventivas    

Mitigadoras   

Compensatórias   

Potencializadoras 
Plano de Contratação e Treinamento de Mão de 
Obra Local - Priorizar a contratação de prestadores 
de serviços locais  

Responsabilidades 
Empreendedor e empresas contratadas para 
execução 

 

 

5.3.1.2.4. Dinamização da economia local.  

  

Um estudo do BNDES, descrito por NAJBERG e PEREIRA (2004) menciona que 

a construção está diretamente ligada à dinamização da economia devido ao chamado 

“efeito-renda”. Segundo esse estudo, o setor de Construção Civil está em 17º no ranking 

do emprego total, pois ele acarreta em uma pequena quantidade de empregos indiretos, 

decorrente de reduzido impacto na cadeia produtiva. A fase de implantação também traz 

outro impacto ao município que ajuda a dinamizar a economia local, a saber, 

investimentos em novas áreas devido a arrecadação de impostos como o ISSQN. Para 

maximização destes impactos na comunidade local e nos municípios arredores de 

Paranaguá, reforça-se a prioridade de contratação da mão de obra local e, se possível, a 

escolha de fornecedores locais.   

 

Tabela 18: Elaboração dos estudos para implantação do empreendimento: dinamização da economia 

local 

Aspecto ambiental Execução de obras de construção e montagem. 
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Impacto ambiental Dinamização da economia local  

Fase Construção da fundações, bacias e tanques 

Natureza Positivo 

Ocorrência   Real 

Temporalidade Futuro 

Programa Socioeconômico 

Frequência (+) (-)    ou                     

Probabilidade (P)  
2 Abrangência  (+) ou (-) 2 

Importância (+)    ou                     

Severidade (-)  
2 Duração (+) (-) 1 

Continuidade  +    ou                     

Reversibilidade  -  
1 Índice de significância 8 

Significância Significativo 

MEDIDAS 

Preventivas    

Mitigadoras   

Compensatórias   

Potencializadoras 

Plano de Contratação e Treinamento de Mão de 
Obra Local. Priorizar a contratação de prestadores de 
serviços locais. Estabelecer parceria com a Agência 
do Trabalhador visando contratar mão de obra local. 

Responsabilidades 
Empreendedor e empresas contratadas para 
execução. 

 

5.3.1.2.5. Possibilidade de ocorrência de acidentes na obra.  

  

A execução de obras na construção civil constitui uma fonte de acidentes de 

trabalho no Brasil. O país está entre os que mais sofrem com a falta de segurança no 

trabalho. Nos últimos anos, esforços têm sido desenvolvidos no sentido de reverter esse 

quadro, principalmente através do estabelecimento de legislações e normas que visam 

garantir a integridade do trabalhador. Portanto, é fundamental a participação do 

colaborador, juntamente com o empregador, em discussões referentes ao ambiente de 

trabalho e possíveis melhorias.  

Neste sentido, faz parte da atuação do empreendedor realizar treinamento dos 

novos trabalhadores visando estimulá-los a utilizar os equipamentos individuais e 
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coletivos de segurança no trabalho, assim como respeitar as normas introduzidas pela 

legislação.   

A equipe multidisciplinar responsável pelos trabalhos de execução da ampliação 

da base da Imperial conta com três engenheiros de segurança do trabalho com expertise 

para conduzir os trabalhos de acordo com o PPRA, PCMAT e PCSMO da obra. 

 

Tabela 19: Elaboração dos estudos para implantação do empreendimento: possibilidade de 

ocorrência de acidentes na obra 

Aspecto ambiental Execução de obras de construção e montagem. 

Impacto ambiental Possibilidade de ocorrência de acidentes na obra  

Fase Construção da fundações, bacias e tanques 

Natureza Negativo 

Ocorrência   Potencial 

Temporalidade Futuro 

Programa Socioeconômico 

Frequência (+) (-)    ou                     

Probabilidade (P)  
2 Abrangência  (+) ou (-)   

Importância (+)    ou                     

Severidade (-)  
4 Duração (+) (-)   

Continuidade  +    ou                     

Reversibilidade  -  
  Índice de significância 8 

Significância Muito significativo 

MEDIDAS 

Preventivas  

1.Implantação do Programa de Saúde e Segurança no 
Trabalho - Conscientizar os trabalhadores sobre a 
importância do uso dos equipamentos de segurança 
individuais e coletivos. 

Mitigadoras Fiscalização do uso correto dos EPI´s e EPC´s. 

Compensatórias   

Potencializadoras 

Plano de Contratação e Treinamento de Mão de Obra 
Local. Priorizar a contratação de prestadores de serviços 
locais. Estabelecer parceria com a Agência do Trabalhador 
visando contratar mão de obra local. 

Responsabilidades Empreendedor e empresas contratadas para execução. 
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5.3.1.2.6. Valorização imobiliária condicionando o uso e ocupação do solo.  

  

A instalação de novos empreendimentos pode valorizam os imóveis do entorno. 

As mudanças no uso e ocupação do solo poderão gerar movimentos no valor dos imóveis.   

 

 

Tabela 20: Elaboração dos estudos para implantação do empreendimento: Valorização imobiliária 

condicionando o uso e ocupação do solo 

Aspecto ambiental Introdução de um novo agente econômico no local. 

Impacto ambiental 
Valorização imobiliária condicionada ao uso e ocupação 
do solo.  

Fase Construção da fundações, bacias e tanques 

Natureza Positivo 

Ocorrência   Potencial 

Temporalidade Futuro 

Programa Socioeconômico 

Frequência (+) (-)    ou                     

Probabilidade (P)  
1 Abrangência  (+) ou (-)   

Importância (+)    ou                     

Severidade (-)  
3 Duração (+) (-)   

Continuidade  +    ou                     

Reversibilidade  -  
  Índice de significância 6 

Significância Muito significativo 

MEDIDAS 

Preventivas    

Mitigadoras 

Plano de Comunicação Social - Conscientização sobre a 
importância do empreendimento para o desenvolvimento 
econômico do município - Divulgação de informações sobre a 
inserção do empreendimento na comunidade local e nos 
projetos governamentais por ventura existentes  

Compensatórias   

Potencializadoras   

Responsabilidades Empreendedor e empresas contratadas para execução. 
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5.3.1.3. Impactos na Fase de Operação.  

  

5.3.1.3.1. Expectativa da população do entorno em relação aos impactos do 

empreendimento na sua qualidade de vida.  

  

No local escolhido para a instalação dos novos tanques, existe e está em operação 

uma atividade com mesmo objeto, o armazenamento combustíveis líquidos. Tal atividade 

já acarreta aspectos e impactos ambientais que lhe são inerentes. Esse fato é de grande 

importância, pois deverá ser levada em consideração apenas a pequena ampliação. Poderá 

haver dúvidas da população em relação à periculosidade que a ampliação possa trazer 

para a região, devido à maior manipulação de produtos inflamáveis. Contudo a população 

atual já convive com esse tipo de atividade gerada por empreendimentos instalados e em 

operação de longa data no entorno. Essa realidade facilitará o entendimento da população 

quanto à nova atividade e quanto às medidas de segurança já implementadas no 

empreendimento.  

Outra preocupação da população com relação ao empreendimento seria com 

relação ao aumento do impacto no trânsito no local. No entanto, a rodovia dos imigrantes 

já é um dos principais problemas já enfrentados pelos moradores. Contudo, a implantação 

de mais dois tanques na Imperial não afetará o trânsito, já que os tanques servirão de 

apoio logístico para a demanda da base já em operação. Em ínfima probabilidade, podem 

ser vislumbrados outros impactos, como eventuais advindos de vazamentos e incêndios. 

Contudo, tratam-se de eventuais impactos amplamente controláveis, mitigáveis e que 

ficarão adstritos às próprias estruturas internas de contenção e sistemas de controle do 

empreendimento. O detalhamento dos cenários vinculados a tais hipóteses será realizado 

no âmbito do Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR a ser elaborado na fase de 

implantação do empreendimento. 

 

Tabela 21: Elaboração dos estudos para implantação do empreendimento: Expectativa da 

população do entorno em relação aos impactos do empreendimento na sua qualidade de vida 

Aspecto ambiental Operação da base ampliada. 

Impacto ambiental 
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Expectativa da população do entorno em 
relação aos impactos do empreendimento na 
sua qualidade de vida  

Fase Operação 

Natureza Negativo 

Ocorrência   Potencial 

Temporalidade Atual 

Programa Socioeconômico 

Frequência (+) (-)    ou                     

Probabilidade (P)  
1 Abrangência  (+) ou (-) 1 

Importância (+)    ou                     

Severidade (-)  
2 Duração (+) (-) 1 

Continuidade  +    ou                     

Reversibilidade  -  
1 Índice de significância 2 

Significância Muito significativo 

MEDIDAS 

Preventivas    

Mitigadoras 

Plano de Comunicação Social, tendo como foco a 
divulgação de informações oficiais para os 
moradores do entorno e os procedimentos que 
serão adotados pelo empreendimento.  

Compensatórias   

Potencializadoras   

Responsabilidades Empreendedor. 

 

 

5.3.1.3.2. Geração de empregos e renda diretos e indiretos.  

  

São previstos pelo empreendedor para esta fase 02 novos empregos diretos e, por 

conseguinte, a geração de novos empregos indiretos. Utilizando-se a matriz do BNDES 

já mencionada anteriormente, pode-se estimar a geração de empregos a partir da relação 

1:2, o que resultaria em mais um emprego indireto, que poderá potencializar a economia 

local à medida que foram priorizados trabalhadores e fornecedores locais.   
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Tabela 22: Elaboração dos estudos para implantação do empreendimento: Geração de emprego e 

renda diretos e indiretos 

Aspecto ambiental Atividades de operação da base ampliada. 

Impacto ambiental 
Geração de empregos e renda, diretos e 
indiretos. 

Fase Operação 

Natureza Positivo 

Ocorrência   Real 

Temporalidade Futuro 

Programa Socioeconômico 

Frequência (+) (-)    ou                     

Probabilidade (P)  
1 Abrangência  (+) ou (-) 2 

Importância (+)    ou                     

Severidade (-)  
3 Duração (+) (-) 3 

Continuidade  +    ou                     

Reversibilidade  -  
3 Índice de significância 54 

Significância Muito significativo 

MEDIDAS 

Preventivas    

Mitigadoras   

Compensatórias   

Potencializadoras 

1.Plano de Contratação e Treinamento de mão de 
obra local - Priorizar a contração de mão de obra 
local visando potencializar os efeitos positivos da 
operação do empreendimento - Priorizar a 
contratação de fornecedores locais.  2.Implantação 
do Programa de Saúde e Segurança no Trabalho - 
Conscientizar os trabalhadores sobre a importância 
do uso dos equipamentos de segurança individuais e 
coletivos  

Responsabilidades Empreendedor e empresa construtora. 

  

 

 

5.3.2 Impactos na Fase de Desativação.  
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A eventual desativação do empreendimento trará mais impactos negativos do que 

positivos para a região, já que o Plano Diretor do Município estabeleceu a região como 

Zona Industrial 2. Sendo assim, a desativação do empreendimento não traria qualquer 

vantagem pois caberia ao poder público, de qualquer forma, evitar que populações 

ocupassem esse local para moradia. 

 Do ponto de vista socioeconômico o setor perderia na arrecadação e na geração 

de emprego e renda.  

  

Tabela 23: Elaboração dos estudos para implantação do empreendimento: ocupações irregulares 

Aspecto ambiental Desativação do empreendimento 

Impacto ambiental Ocupações irregulares 

Fase Desativação 

Natureza Negativo 

Ocorrência   Potencial 

Temporalidade Futuro 

Programa Socioeconômico 

Frequência (+) (-)    ou                     

Probabilidade (P)  
1 Abrangência  (+) ou (-)   

Importância (+)    ou                     

Severidade (-)  
3 Duração (+) (-) 3 

Continuidade  +    ou                     

Reversibilidade  -  
  Índice de significância 9 

Significância Não significativo 

MEDIDAS 

Preventivas    

Mitigadoras 

Adoção de procedimentos de controle e 
contenção de ocupações irregulares, de 
impactos ambientais e de parcelamentos 
clandestinos e irregulares do solo urbano no 
território do Município.  

Compensatórias   

Potencializadoras   

Responsabilidades Prefeitura municipal. 
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Tabela 24: Elaboração dos estudos para implantação do empreendimento: perda de empregos e 

renda 

Aspecto ambiental Desativação do empreendimento 

Impacto ambiental Perda de emprego e renda. 

Fase Desativação 

Natureza Negativo 

Ocorrência   Potencial 

Temporalidade Futuro 

Programa Socioeconômico 

Frequência (+) (-)    ou                     

Probabilidade (P)  
1 Abrangência  (+) ou (-) 1 

Importância (+)    ou                     

Severidade (-)  
4 Duração (+) (-) 1 

Continuidade  +    ou                     

Reversibilidade  -  
  Índice de significância 4 

Significância Não significativo 

MEDIDAS 

Preventivas    

Mitigadoras Adoção de relocação profissional. 

Compensatórias   

Potencializadoras   

Responsabilidades 
Empresas do mercado no mesmo segmento ou 
similares. 

 

 

5.4. QUALIDADE URBANÍSTICA E AMBIENTAL E SUAS 

ALTERAÇÕES.  
  

O empreendimento não trará efeitos sobre a qualidade do processo de urbanização 

instalado, não haverá adensamento populacional e nem a necessidade de ampliação dos 

canais de atendimento escolar, saúde e coleta de resíduos sólidos. Os estudos realizados 

com vista aos aspectos e impactos ambientais do empreendimento não apontaram para 

alterações ambientais na ADA, não será necessária a realização de supressão vegetal, de 
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grandes movimentações de solo e nenhum dos aspectos e impactos significativos 

deixaram de conter a sua mitigação e controle.  

  

5.5. CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO, ACESSIBILIDADE, 

DEMANDA POR SISTEMA VIÁRIO E TRANPORTES 

COLETIVOS.  
  

De acordo com o mapa de localização, pode-se observar que o empreendimento já é 

servido por sistemas de transportes públicos, a demanda de funcionários do 

empreendimento na utilização do transporte público será absorvida sem a necessidade de 

aumento da frota publica, lembrando que no local já funciona o empreendimento que 

possui mão de obra a qual é atendida pelo sistema implantado. Não havendo, portanto, 

qualquer impacto no sistema de transportes. 

  

  

5.6. GERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE PÓLOS GERADORES DE 

TRÁFEGO.  
  

5.6.1 Impactos nas etapas de construção e na operação da base ampliada 

 

Na ampliação pretendida não haverá nenhuma intensificação do trafego local, os 

novos serão abastecidos pela mesma frota que já atende os tanques existentes e em 

operação da empresa Imperial. Ainda que se possa considerar que a ampliação de mais 

dois tanques e o aumento resultante na comercialização de produtos possa ensejar um 

maior fluxo de caminhões, ainda que irrisório, esse não se tornará um impacto 

significativo visto que a Imperial dispersa seu fluxo de veículos diretamente numa 

rodovia de alta capacidade de tráfego. Além do mais a empresa dispõe, conforme já 

mostrado de espaço próprio para estacionamento da frota de carretas e caminhões tanques 

que transportam seus produtos. 

Se considerados os fluxos de veículos causados pela construção no sistema viário, 

provocados pela movimentação de veículos e máquinas necessários para a construção das 

fundações, bacias e tanques, esses podem ser considerados muito leves. Como não haverá 

necessidade de grande terraplanagem, a maior movimentação será na recepção dos 

materiais de construção necessários, não havendo concentração de fluxos, cujas variações 
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horárias provavelmente serão menores do que as variações observadas nas contagens e 

dificilmente possam ser medidos.   

  

Tabela 25: Elaboração dos estudos para implantação do empreendimento: – fluxo de veículos 

decorrentes do recebimento de materiais/Possibilidade do aumento no índice de acidentes 

Aspecto ambiental 
Fluxo de veículos decorrentes do recebimento de 
materiais  

Impacto ambiental Possibilidade de aumento no índice de acidentes. 

Fase Implantação 

Natureza Negativo 

Ocorrência   Real 

Temporalidade Futura 

Programa Socioeconômico 

Frequência (+) (-)    ou                     

Probabilidade (P)  
1 Abrangência  (+) ou (-) 2 

Importância (+)    ou                     

Severidade (-)  
2 Duração (+) (-) 1 

Continuidade  +    ou                     

Reversibilidade  -  
2 Índice de significância 8 

Significância Não significativo 

MEDIDAS 

Preventivas    

Mitigadoras 
Campanhas educativas e conscientização no 
trânsito. 

Compensatórias   

Potencializadoras   

Responsabilidades Empreendedor e poder público. 

 

 

5.6.2 Impactos na eventual desativação  

  

Não há previsão de desativação da ampliação agora estudada de tancagem, mas, 

caso ocorra, pode-se afirmar que os impactos sobre o sistema viário seriam os provocados 

pela movimentação das cargas que seriam geradas pela desmontagem das estruturas que 
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ali serão instaladas.  As construções em alvenaria seriam demolidas e destinadas ou à 

reciclagem ou a aterros licenciados. Os tanques poderão ser retalhados e transportados 

aos pedaços para reciclagem. Nenhum desses materiais necessita de transportes 

especializados que possam trazer impactos maiores sobre o sistema viário do que aqueles 

que já se utilizam do sistema viário local. 

 

Tabela 26: Elaboração dos estudos para implantação do empreendimento: – impactos na 

desativação 

Aspecto ambiental 
Geração de fluxo de veículos devido a retirada 
de materiais e equipamentos. 

Impacto ambiental 
Possibilidade de aumento no índice de 
acidentes. 

Fase Desativação 

Natureza Negativo 

Ocorrência   Potencial 

Temporalidade Futura 

Programa Socioeconômico 

Frequência (+) (-)    ou                     

Probabilidade (P)  
1 Abrangência (+) ou (-) 1 

Importância (+)    ou                     

Severidade (-)  
1 Duração (+) (-) 1 

Continuidade +    ou                     

Reversibilidade -  
1 Índice de significância 1 

Significância Não significativo 

MEDIDAS 

Preventivas    

Mitigadoras   

Compensatórias   

Potencializadoras   

Responsabilidades   

 

 

 

 



EIV – ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

CONSTRUÇÃO DE DOIS NOVOS TANQUES 

 

5.7. PERDA DE IDENTIDADE DA POPULAÇÃO ATINGIDA.  
  

O empreendimento não acarretará a necessidade de remoção da população lindeira 

ou alteração das populações regionais. Não há o que se imaginar em influência de 

identidade da população. 

  

5.8. VALORIZAÇÃO OU DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 

DECORRENTE DO EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE.  
  

 

Esse tema já foi abordado no item 5.3 deste estudo e não se considera a possibilidade 

de valorização imobiliária dos imóveis próximos à área da Imperial em função da 

ampliação ora estudada. As mudanças no uso e ocupação do solo poderão gerar 

movimentos no valor dos imóveis. Embora tal valorização não trará impactos negativos, 

na área direta de abrangência, hoje existem muitas áreas industriais e comerciais 

disponíveis no entorno, o que não se configura nesse cenário qualquer impacto positivo 

ou negativo decorrentes da ampliação estudada. 

  

 

 

5.9 NECESSIDADES DE AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. 
 

O local de instalação da ampliação já é ocupado pela mesma atividade econômica, o 

armazenamento de combustíveis. A atual ocupação já não é servida por sistema de 

abastecimento de água e esgoto públicos.  O abastecimento de água se é feito por meio 

de um poço artesiano de propriedade da Imperial. O sistema de esgotamento sanitário é 

composto de fossa com filtro anaeróbico. A construção de dois novos tanques não 

impactará em nada os sistemas de água e esgoto, até porque o aumento previsto na 

população do imóvel será de duas pessoas. 
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Tabela 27: Elaboração dos estudos para implantação do empreendimento: Poluição do solo e água. 

Aspecto ambiental 
Geração de resíduos da construção civil e 
poluição das águas e do solo. 

Impacto ambiental Poluição das águas e do solo. 

Fase Construção. 

Natureza Negativo 

Ocorrência   Potencial 

Temporalidade Futura 

Programa Socioeconômico 

Frequência (+) (-)    ou                     
Probabilidade (P)  

1 Abrangência (+) ou (-) 1 

Importância (+)    ou                     
Severidade (-)  

2 Duração (+) (-) 3 

Continuidade +    ou                     
Reversibilidade -  

1 Índice de significância 6 

Significância Não significativo 

MEDIDAS 

Preventivas  

Proibição de lançamento de resíduos no solo; 
Implantação da estrutura necessária à segregação de 
materiais na obra. Contratação de empresa 
licenciada para a correta disposição final dos 
resíduos sólidos e de construção civil, visando 
diminuir a produção e promover a segregação dos 
mesmos.  

Mitigadoras 

Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos 
da Construção Civil (PGRCC), baseados nos princípios 
de segregação e destinação adequada de cada tipo 
de resíduo, priorizando-se a não geração, o reuso, a 
reciclagem e a destinação/disposição final, nesta 
ordem.  

Compensatórias   

Potencializadoras   

Responsabilidades Empreendedor e prestadores de serviço. 
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Tabela 28: Elaboração dos estudos para implantação do empreendimento: efluentes sanitários 

Aspecto ambiental Geração de efluentes sanitários. 

Impacto ambiental Poluição das águas e do solo. 

Fase Construção. 

Natureza Negativo 

Ocorrência   Potêncial 

Temporalidade Atual e futura 

Programa Socioeconômico 

Frequência (+) (-)    ou                     

Probabilidade (P)  
1 Abrangência  (+) ou (-) 1 

Importância (+)    ou                     

Severidade (-)  
1 Duração (+) (-) 3 

Continuidade  +    ou                     

Reversibilidade  -  
1 Índice de significância 3 

Significância Não significativo 

MEDIDAS 

Preventivas   Utilização das fossas com filtro anaeróbico 

Mitigadoras 

Na fase de implantação oferecer aos trabalhadores 
instalações sanitárias apropriadas (banheiros 
químicos), conforme NR 18 (condições e meio 
ambiente de trabalho na indústria da construção). 
Elaboração e implantação de Programa de 
Gerenciamento de Efluentes (PGE).  

Compensatórias   

Potencializadoras   

Responsabilidades Empreendedor e prestadores de serviço. 
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5.10. SOBRECARGA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS 

EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS.  
  

O empreendimento não sobrecarregará infraestrutura existente. Não há acréscimo 

de população de se justifique analisar quaisquer impactos na carga de equipamentos 

comunitários. 

  

5.11. GERAÇÃO DE RUÍDOS, POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA, 

EMISSÃO DE ODORES OU PARTÍCULAS AÉREAS.  
  

5.11.1 Quanto à emissão de ruídos.  

  

Na fase de construção serão gerados ruídos compatíveis com a natureza dos 

trabalhos desenvolvidos. Na fase de operação os ruídos se devem ao fluxo de caminhões 

e ao trabalho das bombas de carregamento e descarga, em mesmo nível do já existente no 

empreendimento em operação. 

Desta forma, não existem restrições específicas que inviabilizem a implantação e 

operação do empreendimento. A minimização da ocorrência de impactos relacionados ao 

aumento de ruídos nas áreas de influência do empreendimento depende da adoção das 

medidas preventivas, mitigadoras e potencializadoras descritas no capítulo de avaliação 

de impactos para o meio físico. A atividade a ser implantada, ampliação de dois tanques, 

emitirá os mesmos ruídos da atividade já implantada e operando.  

Por se tratar de zona industrial e por não haver nenhuma residência no entorno, 

não o que pesar em termos de impactos com emissão de ruídos.  

  

Tabela 29: Elaboração dos estudos para implantação do empreendimento: aumento de ruído na 

área do empreendimento 

Aspecto ambiental Utilização de máquinas e veículos. 

Impacto ambiental Aumento de ruído na área do empreendimento. 

Fase Construção. 

Natureza Negativo 

Ocorrência   Real 
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Temporalidade Atual  

Programa Socioeconômico 

Frequência (+) (-)    ou                     

Probabilidade (P)  
1 Abrangência  (+) ou (-) 3 

Importância (+)    ou                     

Severidade (-)  
2 Duração (+) (-) 1 

Continuidade  +    ou                     

Reversibilidade  -  
2 Índice de significância 12 

Significância Significativo 

MEDIDAS 

Preventivas  

Adotar máquinas com a melhor tecnologia em 
termos de emissão de ruídos para cada estágio da 
construção; Utilização de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI’s) adequados para a segurança dos 
trabalhadores e funcionários; Elaborar Plano de 
Monitoramento de Ruídos com objetivo de controlar 
os níveis de ruídos nas fases de implantação e 
operação do empreendimento tanto na ADA quanto 
na AID e na AII. Deverão ser selecionados os locais 
mais sensíveis aos aumentos nos níveis de ruídos e 
monitorados nos períodos noturno e diurno. 
Pretende-se que, com esse plano, previna-se a 
emissão de níveis de ruído acima da legislação para 
a população atingida e para os trabalhadores do 
empreendimento 

Mitigadoras   

Compensatórias   

Potencializado rãs   

Responsabilidades Empreendedor e prestadores de serviço. 

 

 

5.11.2. Quanto à poluição atmosférica. 

 

Quanto a emissão de gases e demais partículas na atmosfera, a ampliação com a 

construção de dois novos tanques poderá sim aumentar não sensivelmente, os já pequenos 

índices de emissão. Algum vapor de hidrocarboneto e etanol é emitido por evaporação 

durante operações de carregamento de produtos, que se somam às emissões dos próprios 

caminhões do transporte. Mas, trata-se de emissões de baixo volume e inerentes a 
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atividade econômica do empreendimento já instalado, devidamente autorizado pela 

SEMA, com monitoramento por renovação periódica de licença de operação.  

 

Tabela 30: Elaboração dos estudos para implantação do empreendimento: emissões atmosféricas: 

Poluição do ar 

Aspecto ambiental Emissões atmosféricas das fontes móveis. 

Impacto ambiental Poluição do ar. 

Fase Construção. 

Natureza Negativo 

Ocorrência   Real 

Temporalidade Atual e futura 

Programa Socioeconômico 

Frequência (+) (-)    ou                     

Probabilidade (P)  
1 Abrangência  (+) ou (-) 2 

Importância (+)    ou                     

Severidade (-)  
2 Duração (+) (-) 1 

Continuidade +    ou                     

Reversibilidade -  
1 Índice de significância 4 

Significância  Não significativo 

MEDIDAS 

Preventivas  
Estabelecimento de um procedimento interno para 
monitoramento da cor das emissões de 
escapamentos de veículos à diesel.  

Mitigadoras 

Apresentação de um plano de manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos à 
diesel, como critério para contratação de 
fornecedores e prestadores de serviços.  

Compensatórias   

Potencializadoras   

Responsabilidades Empreendedor e prestadores de serviço. 
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6. MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DE 

VIZINHANÇA 
 

 

6.1 Análise de resultados e conclusões. 
 

 

 A matriz de avaliação de impactos, mostrada no anexo I, sintetiza a significância 

de cada aspecto analisado. Para a avaliação de impactos empregou-se a metodologia 

quantitativa a partir de critérios de avaliação pré-determinados, com fatores numéricos 

associados a textos de interpretação. A determinação do índice de significância dos 

aspectos ambientais é realizada por multiplicação de índices numéricos atribuídos a 

diversos critérios, os quais são associados a um texto de interpretação.  

 Trata-se de uma metodologia de quantificação que tem por objetivo orientar a 

equipe multidisciplinar que irá tratar os devidos impactos.  

 A nível de uma comparação simples, a somatória dos índices encontrados para 

impactos positivos foi de 145, enquanto que os impactos negativos foram quantificados 

em 60. Nota-se que o empreendimento provocará mais do dobro de impactos positivos 

que negativos, o que serve de encorajamento para o prosseguimento do planejamento.  

 Também interessante constatar que entre os impactos negativos, foram 

encontrados 8 não significativos, 4 significativos e nenhum muito significativos. Já entre 

os impactos positivos, foram encontrados 3 não significativos, 1 significativo e 3 muito 

significativos.  

 Constata-se facilmente a supremacia dos impactos positivos face aos negativos na 

análise da ampliação da tancagem da base da Imperial em Várzea Grande MT. 

 

 

6.2 Considerações finais: 
 

 

 Considerando do estudo de impacto de vizinhança acima, e suas conclusões, 

fica nítido que praticamente inexistem significaticos impactos negativos para a 

vizinhança do empreendimento, mesmo porque o zoneamento local é industrial e de 

serviços, não existindo uma só residência no raio de quilômetro do empreendimento, 

e também pelo fato de ser uma empresa já em funcionamento, apenas solicitando 



EIV – ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

CONSTRUÇÃO DE DOIS NOVOS TANQUES 

uma pequena ampliação. Também se deve considerar que o ramo de atividade da 

empresa, a distribuição de combustíveis, é fiscalizada permanentemente pela 

agência reguladora federal ANP, onde todo o licenciamento legal e as condições 

técnicas e operacionais das instalações são minunciosamente fiscalizadas, o que 

redunda em mais segurança e menores impactos. 
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