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Introdução 

 

O presente estudo visa apresentar a caracterização geral da 

atividade do estabelecimento em relação aos impactos positivos e 

negativos em seu entorno. Busca analisar e conciliar as condições 

relativas ao desenvolvimento do empreendimento no espaço urbano de 

Várzea Grande e os interesses relacionados à defesa deste ambiente. 

 

No Brasil, mais de 80% da população vive nas cidades - 

conforme dados do IBGE. Até 1960, a população rural superava a 

urbana em número. Nos últimos anos, o processo de urbanização foi 

extremamente acelerado, o que levou o Governo a criar uma legislação, 

bem como políticas e ações públicas, para controlar este processo. Isso 

por que, o desenvolvimento urbano também ocorre mediante a 

construção de empreendimentos e a instalação de atividades em áreas 

urbanas. Sendo assim, tornou-se necessária a análise das melhores 

formas de conciliar os interesses relativos ao desenvolvimento e aos 

interesses afetos à defesa do meio ambiente urbano.  

 

Diante disso, em 10 de Julho de 2001 é aprovado o Estatuto da 

Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal 

através da lei nº 10.257/01. Este mecanismo, além de dar as diretrizes 

gerais das políticas urbanas, busca fazer com que a responsabilidade 

pelas opções do desenvolvimento local seja compartilhada entre a 

Comunidade e Poder Público. 

 

O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV faz parte do Estatuto 

da Cidade e está descrito nos artigos 36 a 38 e é um instrumento dentro 

do Plano Diretor de cada município. Em Várzea Grande, o EIV e RIV 

surge no Plano Diretor, através da Lei Complementar nº 3.112 de 2007 

em seu artigo 82, e das Leis Complementares nº 3.680 de 2011 e nº3859 

de 2012 que dispõe sobre a regulamentação do EIV – RIV. 
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O EIV e RIV fica instituído no Art. 73 do referido Estatuto, 

como instrumento de análise para subsidiar a aprovação de projetos e o 

licenciamento de empreendimentos ou atividades, públicas e privadas, 

que na sua instalação ou operação possam causar impactos ao meio 

ambiente, ao sistema viário, ao entorno ou à comunidade de forma 

geral, no âmbito do município. 

 

Após conclusão do EIV – RIV, o mesmo é encaminhado a 

SMDU – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que em 

conjunto com outras secretarias e órgãos da Administração Pública 

Municipal, emitirão um parecer técnico. Os responsáveis pela 

elaboração do EIV – RIV, após o conhecimento do Parecer Técnico, 

farão suas considerações e encaminharão o processo novamente à 

SMDU, que providenciará a Audiência Pública para a participação da 

comunidade, bem como o encaminhamento ao CONCIDADE Conselho 

da Cidade de Várzea Grande. 

 

Para o referido Estudo de Impacto de Vizinhança foram 

executados levantamentos in loco, tanto na área de interesse como no 

seu entorno. Qualificando assim o empreendimento de acordo com as 

Leis, de forma clara, objetiva e em linguagem acessível, ilustrado por 

textos, imagens e mapas, de tal forma que se possa entender e avaliar as 

consequências positivas e/ou negativas que o empreendimento 

ocasionará ao espaço urbano.  

 

Deste modo, caracteriza-se o empreendimento, descrevendo as 

intervenções, obras e ações a serem executadas, bem como as medidas 

mitigadoras que visam, de forma geral, amenizar os impactos negativos 

causados, bem como o apontamento das medidas potencializadoras dos 

impactos positivos.  

 

Neste trabalho o EIV e RIV apresentado tem como objeto a 

Ampliação das instalações do “Comper Supermercados”, no município 
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de Várzea Grande, Mato Grosso. A área do empreendimento está 

situada, conforme os levantamentos apontam, em uma região com 

excelente infraestrutura urbana, que vem se desenvolvendo nos últimos 

anos atraindo vários empreendimentos de diversas atividades.  

 

A implantação do empreendimento se justifica, pois, têm em 

vista o atendimento a uma demanda de mercado em plena expansão, 

somado a localização privilegiada e atendimento a um público que 

enseja realizar suas compras em um supermercado que ofereça boa 

infraestrutura e praticidade.  

 

Outro aspecto a ser levado em consideração é que a área 

destinada ao empreendimento já encontra-se antropizada, sendo o 

estudo realizado para ampliação do comercio. 
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RIV – Relatório de Impacto de Vizinhança 

 

 

1. Objetivos e Justificativas do Projeto, sua relação e compatibilidade 

com as normas urbanísticas 

 

1.1. Objetivo 

 

O empreendimento denominado SUPERMERCADO COMPER 

tem como objetivo, uma atividade de comércio setorial de grande porte, 

que são atividades comerciais varejistas e de prestação de serviços, 

destinadas a um atendimento de maior abrangência, visando atender a 

comunidade local, bem como demais regiões da cidade com produtos e 

gêneros de primeira necessidade. Com a ampliação em um local de 

excelente infraestrutura urbana, os atendimentos e os serviços prestados 

serão ampliados, resultando assim na qualidade e agilidade dos serviços. 

 

1.2. Justificativa 

 

A cidade de Várzea Grande é uma das mais importantes do 

estado de Mato Grosso além de fazer parte da Região Metropolitana da 

capital do estado. Com o crescimento urbano acelerado que esta região 

vem sofrendo nas ultimas décadas, se faz necessário investir cada dia 

mais numa infraestrutura que venha atender as demandas da população.  

 

Neste sentido, a ampliação do Supermercado Comper em Várzea 

Grande, empreendimento em questão neste estudo, se justifica pela 

melhoria da qualidade do serviço que presta a população. Com isso os 

atendimentos poderão ser realizados com mais agilidade, variedade e 

conforto dentro do novo espaço físico. 
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1.3. Relação e compatibilidade com as normas urbanísticas existentes 

 

Quanto à relação e compatibilidade com as normas urbanísticas 

existentes, podemos afirmar a preocupação dos empreendedores em 

seguir toda Legislação Federal, Municipal e Estadual pertinente ao 

assunto. 

 

A partir da elaboração prévia do projeto estamos através deste 

trabalho apresentando os impactos positivos e negativos para 

implantação deste empreendimento. Além de levantar esses dados, o 

EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança indicará medidas mitigadoras e 

compensatórias que possam amenizar os impactos negativos. 

 

Neste sentido, o projeto arquitetônico e demais projetos 

complementares serão compatíveis com toda legislação pertinente, sua 

relação é de obediência à mesma. 

 

2. Descrição do Projeto e suas Características Tecnológicas e 

Locacionais 

 

2.1. Matéria Prima 

 

2.1.1. Fase de Implantação 

 

O projeto prevê uma estrutura convencional em concreto armado 

pré moldado, alvenaria em tijolos cerâmicos, esquadrias em alumínio 

anodizado na cor branca e vidro, portas internas em madeira chapeada 

enquanto que as de acesso principal serão em vidro temperado incolor 

Os revestimentos das paredes serão cerâmicos ou com pintura acrílica e 

pisos em granito, o forro será em gesso e as instalações embutidas. 

Quanto à matéria prima no sentido de alternativa tecnológica os mesmos 
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seguiram padrões convencionais encontrados na região e industriais 

vindo de outros estados. 

 

2.1.1. Fase de Implantação 

 

Nesta fase por se tratar de uma obra com conceitos baseados em 

uma engenharia de padrões e tecnologia tradicionais, podemos afirmar 

que a matéria-prima será em sua grande maioria regional. 

 

2.2. Mão-de-obra 

 

 

2.2.1.  Fase de implantação 

 

Nesta fase por se tratar de uma obra com conceitos baseados em 

uma engenharia de padrões e tecnologia tradicionais, podemos afirmar 

que toda mão-de-obra será em sua grande maioria regional.  

 

2.2.2. Fase de operação 

 

Nesta fase os processos serão relativos às atividades de 

profissionais liberais e empresariais com padrões convencionais 

absorvendo em sua maioria pessoas da região. 

 

2.3. Fonte de energia 

 

 

2.3.1. Fase de implantação e operação 

 

Nessas duas fases a base de nossa fonte de energia será a energia 

elétrica com fonte de produção em nossa região. 
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2.4. Processos e técnicas operacionais 

 

2.4.1. Fase de implantação 

 

Nesta fase as alternativas tecnológicas seguirão os padrões 

convencionais do mercado da construção civil encontradas na região. 

 

2.4.2. Fase de operação 

 

Nesta fase os processos serão relativos às atividades de 

profissionais liberais e empresariais com padrões convencionais que 

absorvam em sua maioria profissionais da região. 

 

2.5. Efluentes 

 

 

2.5.1. Fase de implantação e operação 

 

Seguirá os padrões tecnológicos e locacionais determinados 

pelas concessionárias de serviços públicos. O projeto de sistema de 

tratamento de águas domésticas foi elaborado com base na NBR-

7.229/93 da ABNT, onde os efluentes captados pelas instalações serão 

conduzidos a fossa séptica, filtro anaeróbico e posteriormente ao 

sumidouro, conforme projeto. Será adotado os padrões conforme o Art. 

27 da Resolução 396 e Art. 20 da Resolução 430 do CONAMA, como 

indicado pelo Departamento de água e esgoto do município de Várzea 

Grande. 

Existe a possibilidade destes efluentes, após tratamento, serem 

reutilizados para irrigação e nas bacias dos sanitários, dentro dos 

conceitos de sustentabilidade de utilização de águas residuais. 
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2.6. Emissões 

 

2.6.1. Fase de implantação e operação 

 

Seguirá os padrões tecnológicos e locacionais determinados pelo 

Departamento de água e esgoto do município de Várzea Grande. O 

empreendimento já possui licenciamento ambiental conforme 

documentos em anexo. 

 

2.7. Resíduos de energia 

 

2.7.1. Fase de implantação e operação 

 

Como já dissemos anteriormente a fonte de energia será a 

elétrica, fornecida pela concessionária ENERGISA. 

 

2.8. Geração de empregos diretos e indiretos 

 

 

2.8.1. Fase de implantação e operação 

 

Em ambas as etapas do empreendimento o projeto prevê que seja 

gerado um incremento significativo na geração de empregos tanto direto 

como indiretos. Todo procedimento com a tecnologia a ser utilizada, 

encontramos com facilidade na região. 
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3. Síntese dos resultados dos Estudos Diagnósticos Urbano e 

Ambiental da área de influência do Projeto. 

 

Em síntese os resultados dos estudos e levantamentos realizados 

“in-loco” tanto ambiental como urbanístico, demonstraram que na Área 

de Influência demarcada pelo Termo de Referência expedido pela 

SMDU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, as 

condições são viáveis para a realização do empreendimento. 

 

Para tanto se faz necessário implementar algumas medidas 

mitigadoras e compensatórias para amenizar os impactos futuros 

principalmente no período da execução das obras. Esses impactos foram 

tratados desde o momento de planejamento, instalação e operação como 

a legislação determina.  

 

Os principais impactos decorrentes da implantação e operação 

do empreendimento pretendido serão listados abaixo, e analisados um a 

um, nos próximos itens do presente trabalho:  

 

1. Ruídos e vibrações;  

2. Resíduos sólidos;  

3. Gases poluentes;  

4. Microclima, ventilação e insolação;  

5. Movimentação de terra;  

6. Permeabilidade do solo e drenagem;  

7. Supressão de vegetação;  

 

8. Uso e ocupação do solo;  
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9. Equipamentos e serviços públicos;  

10. Mobilidade e transporte;  

11. Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural;  

12. Valorização imobiliária.  

 

Para a avaliação de impactos considerou-se as fases de 

implantação, atividades relacionadas à execução das obras, e fase de 

operação, funcionamento do empreendimento. Foram considerados 

elementos classificatórios dos impactos, sendo:  

 

• natureza do impacto: positivo, negativo e neutro. 

• nível de intervenção: direto ou indireto. Indica se os impactos serão 

ocasionados diretamente pelo empreendimento ou desencadeados 

indiretamente por ações do empreendimento.  

• abrangência: local ou regional.  

• duração: imediato, temporário ou permanente.  

• reversibilidade: atributo que avalia, quais os impactos são passíveis de 

reversão e quais são irreversíveis, com ou sem a implementação de 

medidas mitigadoras/compensatórias.  

• magnitude dos impactos: qualifica os impactos quanto à sua 

intensidade, com e sem a aplicação das medidas de mitigação e/ou 

compensação propostas, considerando as gradações: alta, média e baixa 

magnitude.  
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4. Identificação dos Impactos 

 

4.1. Ruidos e Vibrações 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO  

Para a realização da análise dos aspectos ambientais 

relacionados à geração de ruídos e vibrações, primeiro foram levantadas 

a legislação e normas legais relativas à geração e emissão de ruídos.  E 

no Brasil, para fins de tutela jurídica do meio ambiente e saúde humana, 

foi adotada, por expressa referência, a Resolução CONAMA nº 1, de 08 

de março de 1990, que estabelece que a emissão de ruídos em 

decorrência de atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas 

não deve ser superior aos níveis considerados aceitáveis pela Norma 

NBR 10.151  

Em geral, os receptores mais sensíveis ao aumento nos níveis de 

ruído externo são, além das áreas exclusivamente residenciais, as 

escolas, faculdades e os postos de saúde e hospitais. Entretanto, de 

acordo com o estudo do uso e ocupação do solo da área de influência, 

foi verificado que apesar de existir áreas residencial há uma quantidade 

muito maior de comércios próximos.  

Por meio da análise das características da fonte emissora e da 

sensibilidade do receptor e, sabendo que emissões de ruídos são 

regulamentadas pela legislação vigente através do estabelecimento de 

níveis de aceitação, será proposta, na área objeto das atividades civis de 

implantação dos empreendimentos, a implementação de medidas de 

controle dos processos da poluição sonora, de forma a manter dentro 

dos padrões exigidos, os níveis de emissões de ruídos, compatível com a 

manutenção da saúde dos trabalhadores e dos usuários dos comércios e 

residências situados no entorno do empreendimento.  
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 TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO, INDIRETO, LOCAL, 

TEMPORÁRIO, MITIGÁVEL E MÉDIO. 

MEDIDAS:  

- Cumprir o horário da obra: a medida deverá ser executada pelo 

responsável pela obra e durante toda a sua implantação.  

- Correta Manutenção de Maquinário: a medida deverá ser executada 

pelo responsável pela obra, enquanto estiver sendo usado maquinário. A 

manutenção deverá ser realizada de maneira periódica de acordo com o 

manual de cada máquina e equipamento.  

- Priorizar utilização de máquinas elétricas: a medida deverá ser 

executada pelo responsável pela obra, antes de iniciada.  

FASE DE OPERAÇÃO  

Cumpri-nos esclarecer, que na fase de operação, o 

empreendimento de caráter comercial terá trânsito de carros e 

caminhões, sendo mais expressivo o tráfego de carros. Ainda, esses não 

possuem potencial de emissão de ruídos incômodos, uma vez que, o lote 

é marginal a avenidas que já possuem um trânsito intenso. Sendo assim, 

entende-se que as ocupações próximas ao local não são prejudicadas 

com o ruído.  

 TIPO DE IMPACTO: NEUTRO  

4.2. Ruidos e Vibrações 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO  

A quantificação dos resíduos sólidos e recicláveis durante a 

implantação do empreendimento foi realizada de acordo com 

legislações municipais. A fim de proporcionar um panorama geral da 

geração de resíduos e as devidas tratativas, ressalta-se a importância da 
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implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos, com critérios 

mais rígidos quanto à classificação de cada resíduo gerado, seu 

respectivo armazenamento, transporte e disposição final.  

 

É importante que se atente aos resíduos de construção civil, cujas 

classificações estão definidas nas resoluções CONAMAS 307/02. 

384/04, 431/11, 448/12 e 469/15. São elas:  

 

• Classe A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 

como: de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e 

de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de 

terraplanagem; de construção, demolição, reformas e reparos de 

edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 

revestimento etc.), argamassa e concreto; de processo de fabricação e/ou 

demolição de peças pré-moldadas em concreto (Blocos, tubos, meio-fio 

etc.) produzidas nos canteiros de obras;  

• Classe B: resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de 

tintas imobiliárias e gesso;  

• Classe C: resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação;  

• Classe D: resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou 

prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de 

clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e 

demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos 

nocivos à saúde.  

 

A identificação dos constituintes a serem avaliados na 

caracterização do resíduo deve ser criteriosa e estabelecida de acordo 
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com as matérias-primas, os insumos e o processo que lhe deu origem. A 

NBR 10004/04 classifica os resíduos como:  

 

a) resíduos classe I - Perigosos;  

           b) resíduos classe II – Não perigosos: 

b.1) Resíduos classe II A – Não inertes.  

b.2) Resíduos classe II B – Inertes.  

 

A implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos é a 

melhor medida mitigadora para possíveis impactos negativos sobre o 

meio ambiente, tais como contaminação de solo e corpos hídricos. Uma 

vez que se dê a tratativa correta aos resíduos, o risco de possíveis 

acidentes é reduzido significativamente.  

 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos será elaborado e 

aprovado pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento de Campinas, no momento da solicitação e emissão 

da Licença Ambiental de Instalação. 

 

TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO, INDIRETO, LOCAL, 

TEMPORÁRIO, MITIGÁVEL E ALTO. 

 

MEDIDAS:  

- Elaboração e cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos apresentando todas as ações: o Plano deverá ser elaborado por 

profissional competente e implementado durante toda a obra.  

 

FASE DE OPERAÇÃO  

A quantificação dos resíduos sólidos e recicláveis durante a 

operação do empreendimento também foi realizada nos termos de 

legislações municipais. 
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A classificação de resíduos durante a fase de operação do 

empreendimento envolve a identificação do processo ou atividade que 

lhes deu origem e de seus constituintes e características e a comparação 

destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo 

impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. Assim, durante a 

operação do empreendimento, o impacto quanto a geração de resíduos 

sólidos é mitigável, quando corretamente acondicionado e destinado, 

uma vez que, serão produzidos resíduos classificados como domésticos.  

 

Considerando que há coleta pública regular de lixo e que o 

empreendimento conta com área própria para destinação e 

acondicionamento adequado do lixo, onde os funcionários dos 

empreendimentos deverão separar corretamente seus resíduos trata-se 

de um impacto negativo mitigável.  

 

TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO, DIRETO, LOCAL, 

PERMANENTE, MITIGÁVEL E MÉDIO. 

MEDIDAS:  

- O empreendimento deve contemplar o acondicionamento adequado 

dos resíduos.  

 

4.3. Gases Poluentes 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO  

Na fase de obras ou implantação do empreendimento, por meio 

da utilização de máquinas e caminhões, ocorrerá a geração de gases que 

pode vir a causar transtornos na vizinhança. Uma vez que, serão 

utilizadas máquinas que necessitam de combustível diesel, tais como 

escavadeira, rolo compactador de solo, guindaste, bate-estaca e 

caminhões para o transporte dos materiais.  
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Para minimizar a emissão de gases poluentes durante o período 

de obras, deverão ser obedecidas as determinações propostas no 

Programa de Controle e Monitoramento de Obras, que determina a 

manutenção e utilização de maquinário regulado e sempre em bom 

estado. 

TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO, INDIRETO, LOCAL, 

TEMPORÁRIO, MITIGÁVEL E MÉDIO. 

MEDIDAS:  

- Correta Manutenção de Maquinário: a medida deverá ser executada 

pelo responsável pela obra, enquanto estiver sendo usado maquinário. A 

manutenção deverá ser realizada de maneira periódica de acordo com o 

manual de cada máquina e equipamento.  

FASE DE OPERAÇÃO  

Para a operação da atividade prevista após a implantação do 

empreendimento não é previsto o uso nenhum insumo passível de 

geração de gases poluentes. Entretanto, durante a operação, os 

caminhões de transporte dos produtos, também emitem gases poluentes, 

sendo esses, fontes móveis de emissão;  

No entanto, ressalta-se que o trânsito de caminhões não será 

intenso, de tal forma que as novas emissões não são significativas. Além 

disso, as emissões dependem de diversos fatores, sendo possível mitiga-

la ou remedia-la.  

TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO, INDIRETO, LOCAL, 

TEMPORÁRIO, MITIGÁVEL E MÉDIO. 

MEDIDAS:  

- Correta Manutenção de Maquinário: a medida deverá ser executada 

pelos empreendedores. A manutenção deverá ser realizada de maneira 
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periódica, procurando garantir o correto funcionamento do motor e de 

seu sistema de escapamento. 

4.4. Microclima, Ventilação e Insolação 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO  

O microclima, a ventilação e a insolação são aspectos que devem 

ser controlados para garantir a saúde do trabalhador durante a obra. A 

ventilação se dará de maneira natural, uma vez que, trata-se de local 

aberto e arejado. Quanto a insolação, o único impacto possível para a 

construção civil é na saúde do trabalhador, que poderá ser controlada 

através de equipamentos de proteção individual adequados. Os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são de extrema importância 

para garantir uma obra segura, sem acidentes e riscos à saúde dos 

trabalhadores.  

TIPO DE IMPACTO: NEUTRO  

FASE DE OPERAÇÃO  

Como o projeto arquitetônico do empreendimento demonstra 

que todos os recuos e afastamentos, assim como parâmetros de 

volumetria, estabelecidos na legislação urbanística vigente estão sendo 

atendidos, garante assim, a ventilação e iluminação necessários para o 

bem estar da população vizinha.  

Após implantação do empreendimento a taxa de permeabilidade 

estabelecida pela legislação municipal vigente está sendo respeitada, 

levando em conta a caixa de captação de águas pluviais existente no 

projeto arquitetônico do empreendimento, minimizando assim os 

futuros impactos no clima local. Como a permeabilidade será respeitada 

ocorrerá a minimização das ilhas de calor que poderiam vir a surgir com 

a impermeabilização total do solo.  
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Desta maneira, o impacto do empreendimento para a vizinhança 

quanto ao conforto ambiental (microclima, ventilação e insolação), não 

será significativo uma vez que os projetos estão de acordo com a 

legislação urbanística aplicável e por tratar-se de um entorno livre de 

barreiras físicas que impeçam a passagem do vento e incidência solar.  

TIPO DE IMPACTO: NEUTRO  

MEDIDAS: Respeitar os recuos, parâmetros construtivos e taxa de 

permeabilidade estabelecidos na legislação urbanística vigente para o 

Município de Campinas.  

4.5. Movimentação de Terra 

  

FASE DE IMPLANTAÇÃO  

A movimentação de terra abrange a escavação, retirada, 

transporte, utilização e descarte dos materiais (solo e material britado). 

Em toda construção civil há movimentação de terra para que seja viável 

sua implantação. No entanto, na obra em questão esse volume de 

movimentação de terra não será tão expressivo, pois, apesar de grande 

extensão, o terreno possui poucas curvas de nível, encontra-se 

relativamente plano. Assim, deverão ser adotadas as medidas para que o 

desconforto da população local (vizinhança imediata) seja minimizado o 

máximo possível.  

Durante todo esse processo, o controle deve ser bem criterioso, 

caso contrário pode gerar impactos ambientais irreversíveis, tais como: 

poluição do ar, poluição hídrica, incomodo da população local residente, 

sujeira das vias públicas, aterramento de nascentes, erosão, 

carregamento de material para as APPs. Assim, embora a 

movimentação de terra possa gerar sérios riscos ao meio ambiente 

durante a fase de implantação do empreendimento, bem como 
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incomodar a população vizinha, é uma etapa da obra necessária e 

indispensável em todo tipo de construção civil.  

Além dos danos ambientais, a movimentação de terra se não 

controlada, poderá ocasionar sérios transtornos a saúde da população 

vizinha, tais como sujeita nas vias, enchentes e inundações, material 

particulado, entre outros.  

No entanto, se tomados os devidos cuidados em cada uma das 

fases da movimentação de terra, os impactos tornam-se mínimos e 

mitigáveis.  

TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO, INDIRETO, LOCAL, 

TEMPORÁRIO, REVERSÍVEL E MÉDIO. 

MEDIDAS:  

- Controle de lavagem de maquinário: a medida deverá ser executada 

pelos funcionários da obra, e fiscalizada pelo responsável e enquanto 

estiver sendo usado maquinário. A lavagem das rodas deverá ser 

diariamente;  

- Limpeza da via na entrada e saída de veículos: a medida deverá ser 

executada pelos funcionários da obra, e fiscalizada pelo responsável e 

enquanto estiver sendo usado maquinário. A lavagem das rodas deverá 

ser realizada diariamente;  

- Caminhões de transporte de terra sempre cobertos: a medida deverá 

ser executada pelos funcionários da obra, e fiscalizada pelo responsável 

e enquanto estiver sendo usado maquinário; 

 - Execução do projeto de drenagem provisória durante toda a obra de 

terraplenagem.  

FASE DE OPERAÇÃO: Não aplicável. 
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4.6. Permeabilidade do Solo e Drenagem 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO  

Durante a fase de implantação das obras, não há de se falar em 

permeabilidade, uma vez que a permeabilidade é algo que não é 

possível ocorrer durante a obra.  

Quanto a drenagem, deverá ser implantado um projeto de 

drenagem provisória, mitigando assim, os possíveis impactos oriundos 

da movimentação de terra durante a obra, tal como carregamento de 

sedimentos para a rede de drenagem pública, que podem se tornar 

permanente dependendo de suas dimensões. Tais impactos afetam 

diretamente a vizinhança local, uma vez que poderá gerar inundações e 

enchentes.  

TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO, DIRETO, LOCAL, 

PERMANENTE, MITIGÁVEL E ALTO. 

MEDIDAS: a implantação do projeto de drenagem provisória deverá ser 

antes do início das obras, e deverá ser executada pelos funcionários da 

obra e acompanhada pelo responsável.  

FASE DE OPERAÇÃO  

O projeto de implantação do empreendimento conta com área 

permeável de 3.730,06m², atendendo assim o valor estabelecido na 

legislação vigente.  

Quanto a drenagem, será adotada e pode ser visualizada nos 

projetos do empreendimento a implantação de um sistema de captação e 

retenção das águas pluviais.  

Uma vez adotadas as medidas para a implantação de um sistema 

de retenção de águas pluviais, e a conformidade com a Taxa de 

Permeabilidade demandada pelo Município, pode-se considerar que os 
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impactos decorrentes da implantação do empreendimento são negativos, 

porém mitigáveis.  

 

TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO, DIRETO, LOCAL, 

PERMANENTE, MITIGÁVEL E ALTO. 

MEDIDAS:  

 

- Cumprimento da legislação vigente ao ser elaborado o projeto do 

empreendimento;  

 

- Implantação de reservatório de retenção de águas pluviais. 

 

 

4.7. Supressão de Vegetação 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO  

 

Em relação à questão ambiental a área do empreendimento já se 

encontra totalmente antropizada, isto é descaracterizada de uma 

condição primária. Os levantamentos realizados “in-loco”, tanto da 

fauna e flora apontaram para uma ausência de espécies ameaçadas de 

extinção, conforme critérios adotados pela União Internacional para 

Conservação da Natureza ( UICN, 19994 apud FONSECA et al. 1994).  

 

Conforme informado anteriormente, o local onde será 

implantado o empreendimento, apresenta indivíduos arbóreos isolados e 

haverá necessidade de corte de parte dessas árvores.  

 

Ainda que os impactos decorrentes do corte das árvores sejam 

isoladas, trata-se de um impacto negativo e com o intuito de minimiza-

los e compensa-los em momento oportuno foi feita uma análise no local. 
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 Dentro da questão ambiental, mais voltado para a paisagem 

local, podemos verificar que ao longo do sistema viário da região em 

estudo, não foi realizado um projeto paisagístico, e que o mesmo 

poderia ser feito com espécies nativas da região, para uma melhor 

adaptação. Isso implicaria também numa melhoria das condições 

ambientais para as pessoas nesta região. 

 

TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO, DIRETO, LOCAL, 

PERMANENTE, MITIGÁVEL E ALTO. 

MEDIDAS: Projeto Paisagístico ao longo do sistema viário do local 

feito com espécies nativas da região.  

 

FASE DE OPERAÇÃO: Não aplicável 

 

 

 

4.8. Uso e Ocupação do Solo 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: Não se aplica, uma vez que não haverá 

uso e ocupação definido durante a fase de obra dos empreendimentos.  

 

FASE DE OPERAÇÃO  

 

A área de influência do empreendimento abrange além da Zona 

de Corredor Linear (ZCL), a Zona de Uso Misto (ZUM) e a Zona 

Predominantemente Residencial (ZR), zona onde a atividade comercial, 

conforme estabelecido na Lei Complementar N.°3.727/2012, Capitulo 

V, seção IX, do Art. 25, a ocupação comercial harmônica também é 

permitida, sendo assim, não haverá impacto significativo para a 

ocupação do solo. 

 

TIPO DE IMPACTO: NEUTRO  
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4.9. Equipamentos e Serviços Públicos 

 

Os equipamentos e serviços públicos referentes a educação, 

saúde e esporte e lazer sofrem impactos e têm as respectivas demandas 

elevadas, em geral, quando se implanta empreendimentos habitacionais. 

Uma vez que, a população esperada para tais empreendimentos 

necessita de tais serviços.  

Assim, com a implantação do empreendimento comercial ora 

analisado não ocorrerá um aumento expressivo a ponto de proporcionar 

uma carência em algum desses serviços supramencionados, sendo 

dispensável a análise da disponibilidade de vagas em escolas, em postos 

de saúde e hospitais e de equipamentos de esporte e lazer. 

 

TIPO DE IMPACTO: NEUTRO  

 

4.10. Mobilidade e Transporte 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO  

 

Durante a fase de implantação, conforme já descrito 

anteriormente, o trânsito se dará especialmente por meio de caminhões e 

maquinário específico da construção civil. Esse trânsito pode dificultar a 

mobilidade da área, embora exista mais de um acesso ao local. Tal 

impacto é comum em obras e não há como evitar. Existem algumas 

medidas que podem ser seguidas para minimizar esses impactos.  

 

TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO, INDIRETO, LOCAL, 

TEMPORÁRIO, MITIGÁVEL E ALTO. 

MEDIDAS:  

- Realizar o trânsito dos caminhões e maquinários em horários 

alternativos, que não aqueles considerados de pico, para que não 
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dificulte a mobilidade da vizinhança local. Os horários deverão estar 

descritos no Plano de Controle e Monitoramento de Obras, que deverá 

ser elaborado por responsável técnico, implantado, vistoriado e relatado 

mensalmente para verificar o cumprimento. 

 

- Implantação de placas alertando sobre a obra para a vizinhança e 

pedestres e possível dificuldade de mobilidade. Tal ação deverá ser feito 

pela empresa responsável pela obra, e verificada por um responsável 

técnico mensamente, até que o maquinário e caminhões pare de ser 

necessário.  

 

FASE DE OPERAÇÃO  

 

O empreendimento deverá gerar um volume de 393Veq/hp, no 

pico da manhã (PM) e 744 Veq/hp, no pico da tarde (PT), e um 

acréscimo de 1.864 passageiros no sistema de transporte coletivo (entre 

população fixa e flutuante), não necessariamente nos horários de pico 

mas, a parcela de colaboradores será no pico da manhã que é o horário 

mais solicitado pelo transporte de massa, segundo estudos realizados 

pela Oficina Engenheiros Consultores Associados que elaborou o Plano 

de Mobilidade Urbana da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, 

no ano de 2011 corroborado pelos dados obtidos  nas entrevistas junto 

aos colaboradores de empreendimentos de mesma atividade e porte. 

 

Vale ressaltar que o fluxo de pedestres é significativo e este é 

oriundo das residências do entorno imediato e da quantidade de usuários 

do transporte coletivo, principalmente utilizado pela população de 

empregados (colaboradores) do empreendimento.  

 

Após os carregamentos das viagens geradas e atraídas pelo 

empreendimento, para as horas pico (PM e PT), a partir da ocupação 

plena do Centro Comercial, as simulações de capacidade demonstram 
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pouca variação na Taxa de Ocupação e atrasos médios não apresentando 

interferência negativa significativa no nível de serviço das vias 

envolvidas e quando acontece, apresenta baixíssima desqualificação dos 

Níveis de Serviço dos cruzamentos inseridos na área de abrangência do 

empreendimento, quando comparados à situação atual.  

 

Portanto o empreendimento a partir da sua ocupação total não 

gera alto impacto sobre o sistema viário de acesso dentro da área de 

influência direta e as poucas interferências negativas que o Centro 

Comercial eventualmente possa causar são perfeitamente passiveis de 

serem atenuadas, senão eliminadas através de Projetos Municipais com 

proposição de um olhar completo para o universo das calçadas, com 

integração entre regulamentação, planejamento e execução de modo a 

democratizar os ambientes urbanos do entorno do Centro Comercial 

para que todas as pessoas possam se locomover com segurança e o 

pedestre seja colocado em primeiro lugar.  

 

Oportuno também um olhar mais atento à função da calçada 

definindo espaços para os diferentes atores e desestimulando a 

utilização de calçadas para estacionamento de veículos.  

 

O transporte coletivo do município é, na sua totalidade, 

temporalmente integrado através de bilhetagem eletrônica, o que 

significa dizer que é possível atingir todas as regiões da cidade e de 

Cuiabá com uma única passagem, desde que a integração ocorra 

conforme Matriz de Integração e dentro do período de tempo estipulado 

pelo Sistema de Transporte Urbano. 

 

Com a efetiva implantação do empreendimento objeto deste 

estudo e a previsão de demanda pelo serviço de transporte coletivo na 

ordem de 445 passageiros (colaboradores Centro Comercial) no pico da 

manhã, possivelmente haverá necessidade de ampliar a oferta com 
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aumento da frota que serve a região de localização do Centro Comercial 

e seu entorno imediato. 

 

Com disponibilidade de serviços de Rádio Táxi e de Uber na 

cidade, conclui-se que o acesso por transporte individual de passageiros 

ao empreendimento é considerado satisfatório. 

 

TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO, DIRETO, LOCAL, 

PERMANENTE, MITIGÁVEL E BAIXO. 

MEDIDA: Projetos Municipais relacionados ao transporte público da 

região considerando as linhas hoje disponíveis. 

 

4.11. Paisagem Urbana e Patrimônio Cultural 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: Não se aplica, já não haverá população 

residente da área.  

 

FASE DE OPERAÇÃO  

 

Os impactos oriundos da paisagem urbana se dariam em 

decorrência de alguma mudança significativa na paisagem do Município 

de Várzea Grande, tal como uma descaracterização da paisagem 

circundante. No entanto, ressalta-se que a área do empreendimento já se 

encontra totalmente antropizada, isto é, descaracterizada, está em uma 

região que já possui muitos empreendimentos comerciais no entorno e o 

empreendimento seguirá todos os parâmetros limitantes decorrentes 

dessas e estabelecidos na legislação municipal estão sendo respeitados.  

 

TIPO DE IMPACTO: NEUTRO  
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4.12. Valorização Imobiliária 

 

FASE DE IMPLANTAÇÃO  

 

A valorização imobiliária irá ocorrer após a finalização da obra, 

entretanto, durante a fase de operação irá ocorrer a geração de 

empregos, podendo a população vizinha ser beneficiada.  

 

TIPO DE IMPACTO: POSITIVO, INDIRETO, LOCAL, 

TEMPORÁRIO, REVERSÍVEL E MÉDIO. 

 

FASE DE OPERAÇÃO  

 

Avaliando as ocupações presentes na Área de Influência Indireta 

do empreendimento, os impactos socioeconômicos previstos são 

positivos, especialmente em decorrência da geração de empregos de 

maneira direta e indireta.  

 

Sendo assim, considera-se que a implantação do 

empreendimento analisado será socioeconomicamente positiva, à 

medida que contribuirá para a geração de empregos diretos e indiretos 

em sua região de implantação. 

  

Ante o que foi exposto até então e que o futuro empreendimento 

gerará uma maior visualização, desenvolvimento e crescimento da 

região, haverá valorização imobiliária para o entorno, sendo, portanto, 

um impacto positivo e permanente.  

 

TIPO DE IMPACTO: POSITIVO, DIRETO, LOCAL, 

PERMANENTE, IRREVERSIVEL E MÉDIO. 
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5. Medidas mitigadoras e compensatórias, relativas aos impactos no 

sistema viário e transportes, infraestrutura existente e 

equipamentos públicos, meio ambiente e meio socioeconômico 

 

O Estudo de Impacto de Vizinhança bem como – EIV – bem 

como o  Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV – são instrumentos 

conforme o Professor Rogério Rocco “de Garantia do Direito às 

Cidades Sustentáveis”.  O Poder Público Municipal atendendo a 

Constituição Federal – Estatuto da Cidade criou uma legislação 

específica para este assunto. 

 

Procuramos através deste trabalho realizado por uma equipe 

formada por profissionais multidisciplinares, de diferentes áreas, 

atender todos os itens que a Lei que instituí na criação deste mecanismo 

tão importante para as nossas cidades determina. Alguns itens ainda 

podem ser mais aprofundados, mas é importante também o papel dos 

técnicos da Gestão Pública bem como a Comunidade emitirem seus 

pareceres para que em conjunto possamos realmente atender os 

objetivos, que é minimizar os impactos negativos do empreendimento. 

 

Os estudos realizados apontaram tanto impactos positivos como 

negativos decorrentes da implantação e operação do empreendimento 

sendo que os impactos positivos superam os negativos. Gerar novos 

campos de trabalho, oportunidades e renda além de incrementar a 

receita de impostos para o Município é muito importante para economia 

da região. 

 

Neste sentido podemos concluir que a implantação do 

empreendimento através de realização de medidas mitigadoras e 

compensatórias apresentadas, não irá trazer a Área de Influência do 
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empreendimento qualquer transtorno significativo, mas sim melhorar as 

condições da infraestrutura urbana da região; minimizar os custos 

operacionais dos serviços públicos; incrementar a arrecadação do 

município; gerar novas oportunidades de emprego e renda, valorização 

imobiliária da região e uma melhoria significativa na qualidade dos 

serviços prestados à população da região. 

 

As medidas mitigadoras para os possíveis impactos ambientais 

levantados, se dão especialmente pela implementação de um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos e do Programa de Controle e 

Monitoramento de Obras; implantação de projeto Paisagístico ao longo 

do sistema viário do local feito com espécies nativas da região; 

implantação do projeto de drenagem provisória durante a obra de 

terraplenagem; implantação de faixa de desaceleração de veículos, além 

do completo atendimento a legislação aplicável e utilização dos 

equipamentos de proteção.  

 

A implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos é a 

melhor medida mitigadora para possíveis impactos negativos sobre o 

meio ambiente, tais como contaminação de solo e corpos hídricos, 

dando-se a tratativa correta aos resíduos, o risco de possíveis acidentes é 

reduzido significativamente.  

 

Uma vez que o empreendimento, conforme supramencionado, 

não possui potencial alto de impacto. Assim, o único impacto possível 

seria a contaminação do solo ou recursos hídricos, devido ao 

escoamento de resíduos de óleos lubrificantes, tintas e combustíveis. As 

principais fontes destes resíduos seriam: embalagens plásticas com o 

residual, água proveniente da lavagem das betoneiras e vazamento de 

caminhões e máquinas, durante a fase de instalação do empreendimento.  
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Assim, em momento posterior, será apresentado Plano de 

Gerenciamento de Resíduos, no qual o escopo, principal, é como os 

resíduos devem ser segregados,    

 

Para prevenir ou mitigar alguns dos impactos ambientais 

apresentados anteriormente, sugere-se que durante o período de obras 

seja implementado o seguinte Programa de Controle e Monitoramento 

de Obras, abaixo apresentado (item 4.1), acompanhado de Responsável 

Técnico legalmente habilitado. 

 

5.1. Programa de Controle e Monitoramento de Obras 

 

1) Manter regulados e em bom estado os motores de máquinas e 

equipamentos utilizados na obra de modo a minimizar a emissão dos 

gases poluentes e material particulado  

 

A manutenção periódica das máquinas e equipamentos utilizados 

na obra, visando mantê-las em bom estado de funcionamento e 

prolongar-lhes a vida útil, foi realizada de forma a priorizar os seguintes 

fatores: alojamento, abastecimento, lubrificação e pequenos reparos.  

 

O Manual de manutenção das máquinas e equipamentos foi 

apresentado de acordo com os fatores priorizados, conforme mostrado a 

seguir:  

 

Alojamento: quando uma máquina não estiver em serviço, esta 

deve ficar abrigada da ação dos raios solares, água das chuvas e outros 

agentes que lhes são nocivos. Os abrigos podem ser simples e 

construídos de forma que evitem perigos de incêndios e goteiras. O 

piso, quando não pavimentado, deverá ser suficientemente compactado, 

recoberto por uma camada de cascalho ou pedregulho fino, em nível 

pouco superior ao terreno que o circunda. É importante sempre mantê-lo 

limpo.  
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Abastecimento: O combustível utilizado no abastecimento deve 

ser armazenado em local fora da obra, abrigado dos raios solares e com 

baixa variação de temperatura. A pintura do local com tintas claras evita 

grandes variações de temperatura do combustível. Deve-se tomar 

cuidado para evitar impurezas no combustível (água, sujeiras 

provenientes do tanque, etc.). O abastecimento do tanque de 

combustível deve ser realizado sempre ao final da jornada de trabalho, 

evitando condensação da umidade do ar no interior do tanque de 

combustível. No início da jornada do dia seguinte deve-se fazer a 

drenagem no pré-filtro de combustível.  

 

Lubrificação: Deve-se conhecer a especificação do tipo de óleo 

utilizado nos diferentes locais da máquina como motor, transmissão, 

sistema hidráulico, freios, e direção hidráulica. Os lubrificantes pastosos 

(graxas) são utilizados em mancais, articulações, rolamentos, são 

aplicados através de bicosengraxadores que devem ser mantidos limpos 

e em bom estado de funcionamento.  

 

Pequenos Reparos: Deve-se estar atento aos ruídos, trepidações e 

mal funcionamentos apresentados pelas máquinas para que sejam feitos 

os reparos antes de gerar grandes problemas.  

 

A Metodologia utilizada para a aplicação dessas ações para a 

mitigação e proteção contra problemas nas máquinas e equipamentos 

utilizados na obra foi dividida em: Manutenção Corretiva e Manutenção 

Preventiva ou Periódica.  

 

Manutenção Corretiva: É o conjunto de reparos que devem ser 

realizados toda vez que se encontrar algum componente danificado. 

Pode ser facilmente desencadeada pela manutenção periódica que 

detectará os pontos a serem corrigidos. Também pode ser atribuída a 

falhas de manutenção periódica e de operação.  
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Manutenção Preventiva ou Periódica: refere-se às operações que 

deverão ser realizadas a intervalos regulares, determinados pelo número 

de horas trabalhadas pelas máquinas. Para isto, é necessário que seja 

registrado o tempo necessário para às operações. O instrumento do 

trator utilizado para isto é o tratômetro, composto por tacômetro (mede 

a rotação do motor) e o horímetro (mede horas em uma determinada 

rotação).  

 

2) Proceder à cobertura da caçamba dos caminhões que 

transportarem materiais passíveis de carregamento pelo vento (terra, 

areia, cimento, etc.) e exigir o mesmo dos fornecedores de insumo para 

a obra  

 

O empreendedor responsável deverá proceder a cobertura de 

caçamba de todo e qualquer caminhão que venha a carregar materiais 

passíveis de carregamento pelo vento para evitar que esse material se 

espalhe pelo ar, causando poluição, prejudicando a visão e disseminação 

desses materiais ao entorno. 

 

O mesmo procedimento de cobrimento com lonas dos 

caminhões deverá ser tomado para o transporte das terras e resíduos de 

construção civil que saírem do empreendimento para sua destinação 

final.  

 

O controle dessas ações deverá ser feito por profissionais 

habilitados e locados nas entradas e saídas de caminhões da obra, sendo 

que todo e qualquer veículo que estiver em rota de saída deverá estar 

devidamente coberto com lona específica para a retenção de partículas.  

 

3) Umedecer as estradas de acesso e caminhos de serviços em 

época de seca para controle de poeira em suspensão  

 



38 

 

Para evitar a dispersão de material particulado, como areia e 

poeira, durante o período de seca os responsáveis pelo empreendimento 

em questão deverão umedecer as entradas e saídas dos veículos e 

caminhões durante a execução das obras de construção do prédio 

comercial. Dessa maneira, evita-se a distribuição de agentes poluidores 

para as vias públicas.  

 

4) O horário de trabalho deverá se limitar a um horário 

compatível, sendo vedada atividade de máquinas no período noturno  

 

Conforme já solicitado no item que trada da geração de ruídos, o 

horário de serviço dos funcionários responsáveis pela construção do 

prédio institucional deverá abranger das 07h:00 até as 18h:00 nos dias 

úteis, fato que será controlado e registrado mediante sistema de controle 

de entrada e saída de funcionários a ser utilizada pela construtora 

responsável pela implantação do empreendimento.  

 

O horário de trabalho, portanto, não ultrapassará o período 

comercial e não adentrará em período noturno de trabalho, estando 

proibida a utilização de máquinas e equipamentos durante este período.  

 

5) A implantação de pátio de abastecimento ou lavagem de 

máquinas e equipamentos, bem como quaisquer reservatórios de  

A construtora responsável pelo empreendimento deverá se 

comprometer a não realizar qualquer tipo de lavagem ou abastecimento 

de máquinas e equipamentos na área em que será implantado o prédio 

comercial para evitar com que haja qualquer possibilidade de 

contaminação do solo.  

 

O abastecimento e lavagem de máquinas deverá ser feito em 

local devidamente apropriado para tal ação e com as devidas licenças 

ambientais que o permitem executar esse tipo de atividade. Tal 

localidade deverá ser definida juntamente com a construtora que será 
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contratada para executar a implantação do empreendimento, sendo que 

os órgãos ambientais competentes deverão ser informados deste local 

assim que a informação for definida.  

 

6) Efluentes líquidos provenientes dos banheiros e vestiários do 

canteiro de obras não deverão ser lançados em corpos d’água ou rede de 

águas pluviais, nem infiltrados no solo  

 

Os efluentes líquidos deverão ser destinados para caixas sépticas 

de retenção ou banheiros químicos, ser recolhidos por empresa 

especializada e encaminhados para a Estação de Tratamento de Esgoto 

municipal mais próxima. Assim, evita-se qualquer possibilidade de 

contaminação do solo.  

 

7) Deverão ser tomadas todas as medidas necessárias para evitar 

a formação de processos erosivos  

 

A empresa responsável pelo empreendimento deverá proceder a 

cobertura de taludes e áreas com solo exposto em declive com lonas ou 

plantio de gramíneas para evitar a formação de processos erosivos pela 

ação das águas pluviais. Caso necessário, deverá ser implantado sistema 

de caminhamento de águas pluviais em taludes com longos períodos de 

exposição. 
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5.2. Program Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil 

 

5.2.1. Objetivo 

 

- Geral 

 

Apresentar os processos de elaboração de um Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Construção Civil durante a ampliação e construção da 

edificação existente. 

 

- Específicos 

 

• Apresentar os requisitos legais que devem ser atendidos pelo setor 

privado nos seus Planos de Gerenciamento de Resíduos de Construção 

Civil; 

 

• apresentar dados do Diagnóstico Quali-quantitavo de resíduos gerados 

pela unidade da empresa em questão; 

 

• propor metas de redução da geração de resíduos; 

 

• apresentar as melhores opções sob análise conjunta do ponto de vista 

técnico, econômico e ambiental para gerenciamento dos resíduos 

considerados perigosos pela NBR 10004, através de fichas de resíduos. 

 

• estabelecer os responsáveis e as práticas organizacionais para que a 

empresa esteja em total conformidade com a Legislação incidente e 

possua soluções adequadas, baseadas na prática dos 3R’s, para a gestão 

de todos os resíduos com os quais lida rotineiramente. 
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5.2.2. Descrição do problema  

 

É normal associar processos produtivos à geração de resíduos. A 

falta de gerenciamento de resíduos, ou o seu gerenciamento ineficiente 

é um fator ampliador dos impactos ambientais gerados pelas mais 

diversas atividades humanas. Para o combate deste problema, nota-se o 

aumento da exigência dos orgãos ambientais, como decorrência da 

crescente abrangência e restritividade da legislação brasileira.  

 

Uma das exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a 

elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRS), tanto 

para os estados e municípios, quanto para os mais variados 

empreendimentos da iniciativa privada.  

 

5.2.3. Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNSR) 

 

Em seu 1º Capítulo do Título II, no Art. 4o está definido que “A 

Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, 

objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo 

Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com 

Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à 

gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos 

resíduos sólidos”. Mostra-se bastante abrangente o escopo da PNRS, 

estabelecendo responsabilidades ao poder público, ao setor empresarial 

e à coletividade. Dentre os princípios e objetivos da PNRS, 

apresentados em seu Capítulo II, destacam-se ao interesse do presente 

trabalho os princípios do(a):  

 

• prevenção e precaução; 

 

• poluidor-pagador e o protetor-recebedor; 
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• visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as 

variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde 

pública; 

 

• desenvolvimento sustentável; 

 

• responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

 

• razoabilidade e 

 

• proporcionalidade.  

 

E destacam-se os objetivos de: 

 

• proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 

 

• não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos; 

 

• gestão integrada de resíduos sólidos; 

 

• articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o 

setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a 

gestão integrada de resíduos sólidos. O trabalho foi então desenvolvido 

com o objetivo de atender a estes requisitos apresentados na PNRS. 

 

5.2.4. Classificação dos Resíduos Gerados 

 

 Resíduos de construção civil: Segundo a Resolução do CONAMA 307 

Art. 3º - os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para 

efeito desta Resolução, da seguinte forme. 
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I – Classe A – são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 

agregados, tais como: 

 

a) De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 

outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de 

terraplanagem; 

 

b) De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 

componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento 

etc.), argamassa e concreto; 

 

c) De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 

concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de 

obras 

 

II – Classe B – são os resíduos recicláveis para outras destinações, 

tais como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; 

III – Classe C – são os resíduos para os quais não foram 

desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que 

permitem a sua reciclagem ou recuperação; 

 

IV – Classe D – são resíduos perigosos oriundos do processo de 

construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles 

contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas 

e reparos e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros 

produtos nocivos à saúde. 
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Tabela 1 - Classificação dos Resíduos da Construção Civil 

 

 

Tabela 2- Definições Conforme Resolução 307/2002 – CONAMA 
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Os resíduos devem ser separados de acordo com sua 

classificação e destinação, para que não ocorra contaminação de 

materiais não contaminados por materiais contaminados. A segregação 

deverá ser unitária e de acordo com o uso na obra, isto é, cada 

colaborador deverá realizar segregação dos seus resíduos conforme a 

sua utilização (embalagens, rejeitos, resíduos) destinando-o para o 

correto local de armazenamento. O acondicionamento será feito em 

recipientes devidamente identificados de acordo com a natureza do 

resíduo. 

 

Os resíduos recicláveis que se encontram separados serão destinados 

para a coleta seletiva municipal (quando houver disponibilidade por 

parte do serviço) e aterro sanitário municipal, os resíduos orgânicos e 

rejeitos serão destinados para o aterro sanitário municipal e os resíduos 

classificados como perigosos terão destinação aplicada de acordo com o 

seu fabricante (enviado para postos de coleta ou pontos de venda). 

 

Informações adicionais 

 

a) A condição de transporte dos resíduos desde o seu ponto gerador 

até a área de armazenagem temporária está em boas condições, 

considerando que o mesmo é feito com carro de mão. 

 

b) Não existe abrigo externo de resíduos, pois os mesmos são 

armazenados em caçamba estacionaria dentro do empreendimento até 

ser recolhido pelo órgão responsável pela coleta dos resíduos. 

 

c) Não há muita necessidade de higienização do local de 

armazenamento temporário, devido os resíduos ser na sua maioria 

passível de ser reciclado/reutilizável. 

 

 



46 

 

d) A caçamba estacionaria, que abriga os resíduos até seu 

recolhimento, deverá estar em boas condições. 

 

e) A partir do momento que os resíduos são recolhidos pelo órgão 

responsável, será encaminhada a disposição final no aterro sanitário da 

cidade. 

 

5.2.5. Metodologia 

 

Para a elaboração do (PGRS) foi preciso identificar a geração de 

resíduos provenientes das obras. Com isso, foram analisados todos os 

dados, os quais foram estudados em conjunto com a NBR 10004 e com 

a metodologia da P+L. Posteriormente foi realizada a elaboração de 

uma proposta de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos 

baseado em ações estratégicas sustentáveis para o processo de 

construção e implantação, buscando considerações relevantes para que a 

empresa realize de forma mais ecoeficiente. 

 

 

1. FASE DE PLANEJAMENTO 

  É importante que a concepção do projeto arquitetônico tenha 

preocupações com o sistema construtivo a ser adotado, com o tipo dos 

materiais a serem empregados e com a integração entre os projetos 

complementares, sempre na busca da não geração de resíduos e 

otimização dos materiais. 

 

  Outra preocupação fundamental é com o aperfeiçoamento do 

detalhamento dos projetos de tal maneira que não ocorram perdas por 

quantitativos inexatos. 
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  A fase de levantamentos orçamentais e de compras deve ser 

executada com a mais rigorosa exatidão possível de tal forma a não 

gerar perdas de materiais devido ao excesso na compra. 

 

  Os itens que deverão receber maior atenção na pré-obra com 

relação à minimização da geração de resíduos são: Compatibilidade 

entre os vários projetos, exatidão em relação a cotas, níveis e alturas; 

especificação inexata ou falta de especificação de materiais e 

componentes; falta ou detalhamento inadequado dos projetos. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO 

 

  A fase de caracterização dos resíduos é importante no sentido de 

se identificar e quantificar os resíduos e desta forma planejas qualitativa 

e quantitativamente a redução, reutilização, reciclagem e a destinação 

final dos mesmos. 

 

  A identificação prévia e caracterização dos resíduos a serem 

gerados no canteiro de obras são fundamentais no processo de 

reaproveitamento dos resíduos, pois esse conhecimento leva a se pensar 

maneiras racionais de se reutiliza ou reciclar o material. 

 

  É importante que se faça uma caracterização dos resíduos 

gerados por etapa da obra, pois essa providencia proporcionara uma 

melhor leitura do momento de reutilização de cada classe e quantidade 

de resíduo. 

 

  Na tabela a seguir, encontra-se a identificação dos resíduos 

gerados por etapa de uma obra. 
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Tabela 3 - geração de resíduo por etapa de uma obra 

 

3. TRIAGEM OU SEGREGAÇÃO 

 

Segundo a resolução 307/2002 – CONAMA, a triagem deverá ser 

realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada 

nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, respeitadas as 

classes de resíduos estabelecidas na tabela 1. 

  

A segregação deverá ser feita nos locais de origem dos resíduos, 

logo após a sua geração. Para tanto devem ser feitas pilhas próximas a 

esses locais e que serão transportadas posteriormente para seu 

acondicionamento. Ao fim de um dia de trabalho ou ao término de um 

serviço específico deverá ser realizada a segregação, preferencialmente 

por quem realizou o serviço, com o intuito de assegurar a qualidade do 

resíduo (sem contaminações) potencializando sua reutilização ou 

reciclagem. Essa prática contribuirá para a manutenção da limpeza da 
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obra, evitando materiais e ferramentas espalhadas pelo canteiro o que 

gera contaminação entre os resíduos, desorganização, aumento de 

possibilidades de acidentes do trabalho além de acréscimo de 

desperdício de materiais e ferramentas. 

 

Depósitos distintos, para que possam ser aproveitados numa futura 

utilização no canteiro de obras ou fora dele, evitando assim qualquer 

contaminação do resíduo por qualquer tipo de impureza que inviabilize 

sua reutilização. A contaminação do resíduo compromete a sua 

reutilização e, em certos casos, até inviabiliza o posterior 

aproveitamento, dificultando o gerenciamento, ao mesmo tempo em que 

a segregação bem realizada assegura a qualidade do resíduo.  

 

É importante que os funcionários sejam treinados e se tornem 

conhecedores da classificação dos resíduos, não só para executarem 

satisfatoriamente a segregação dos mesmos como também pela 

importância ambiental que essa tarefa representa. Nesse processo, a 

comunicação visual na obra, tem importância fundamental, pois a 

sinalização informativa dos locais de armazenamento de cada resíduo 

serve para alertar e orientar as pessoas, lembrando-as sempre sobre a 

necessidade da separação correta de cada um dos resíduos gerados. 

 

A prática da segregação não é uma tarefa difícil podendo ser 

facilmente realizada até porque a geração dos resíduos na obra acontece 

separadamente, em fases distintas e os mesmos são coletados e 

armazenados nos pavimentos temporariamente, propiciando a adoção 

de procedimentos adequados para a limpeza da obra.  
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4. ACONDICIONAMENTO 

 

Acondicionamento inicial 

 

Após a segregação e ao término da tarefa ou do dia de serviço, os 

resíduos devem ser acondicionados em recipientes estrategicamente 

distribuídos até que atinjam volumes tais que justifiquem seu transporte 

interno para o depósito final de onde sairão para a reutilização, 

reciclagem ou destinação definitiva. Os dispositivos de armazenamento 

mais utilizados na atualidade são as bombonas, bags, baias e caçambas 

estacionárias, que deverão ser devidamente sinalizados informando o 

tipo de resíduo que cada um acondiciona visando à organização da obra 

e preservação da qualidade dos resíduos. 

 

As bombonas são recipientes plásticos, geralmente na cor azul, com 

capacidade de 50L a 200L que servem principalmente para depósito 

inicial de restos de madeira, sacaria de embalagens plásticas, aparas de 

tubulações, sacos e caixas de embalagens de papelão, papéis de 

escritório, restos de ferro, aço, fiação, arames etc. 

 

As bags se constituem em sacos de ráfia com quatro alças e com 

capacidade aproximada de 1m³. As bags geralmente são utilizadas para 

armazenamento de serragem, EPS (isopor), restos de uniformes, botas, 

tecidos, panos e trapos, plásticos, embalagens de papelão etc. 

 

Baias são depósitos fixos, geralmente construídos em madeira, em 

diversas dimensões que se adaptam às necessidades de espaço. São mais 

utilizadas para depósito de restos de madeira, ferro, aço, arames, EPS, 

serragem etc. 

 

As caçambas estacionárias são recipientes metálicos com 

capacidade de 3m³ a 5m³ empregadas no acondicionamento final de 

blocos de concreto e cerâmico, argamassa, telhas cerâmicas, madeiras, 
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placas de gesso, solo e etc. O acondicionamento inicial deverá acontecer 

o mais próximo possível dos locais de geração dos resíduos sempre 

levando-se em conta o volume gerado e a boa organização do canteiro. 

 

No caso das obras de pequeno porte, depois de gerados, os resíduos 

deverão ser coletados, e levados diretamente para o depósito de 

acondicionamento final, devidamente segregado. 

 

Acondicionamento final 

 

O acondicionamento final depende do tipo de resíduo, da 

quantidade gerada e de sua posterior destinação. 

Para os resíduos que serão mandados para fora da obra a localização dos 

depósitos deve ser estudada de tal forma a facilitar os trabalhos de 

remoção pelos agentes transportadores. 

Alguns resíduos como restos de alimentos, suas embalagens, 

copos plásticos, papéis oriundos de instalações sanitárias, devem ser 

acondicionados em sacos plásticos e disponibilizados para a coleta 

pública e os resíduos de ambulatório deverão atender à legislação 

pertinente. 

 

Transporte interno dos resíduos 

O transporte interno dos resíduos entre o acondicionamento 

inicial e final geralmente é feito por carrinhos, giricos ou manual através 

de sacos, bags ou fardos, para o transporte interno dos resíduos. 

 

5. REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM NA OBRA 

 

A ideia da reutilização de materiais deve nortear o planejamento 

da obra desde a fase da concepção do projeto, o que possibilitará, por 

exemplo, a adoção de escoramento e andaimes metálicos que são 

totalmente reaproveitáveis até o final da obra. 
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O reaproveitamento das sobras de materiais dentro do próprio 

canteiro segue as recomendações da Agenda 21 e é a maneira de fazer 

com que os materiais que seriam descartados com um determinado 

custo financeiro e ambiental retornem em forma de materiais novos e 

sejam re-inseridos na construção evitando a retirada de novas matérias-

primas do meio ambiente.  Para se cumprir esse objetivo, deve-se 

atentar para as recomendações das normas regulamentadoras e observar 

seus procedimentos para que os materiais estejam enquadrados no 

padrão de qualidade por elas exigidos para a reutilização. Para tanto, as 

empresas podem lançar mão de parcerias com laboratórios de ensaios 

tecnológicos ou Instituições de Ensino para a realização de análises, 

ensaios e determinações dos traços que serão empregados na 

reutilização dos resíduos. 

 

Serão reutilizados os entulhos de construção civil para possíveis 

aterramentos e mvimentações de terra onde se fizer necessário. 
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A tabela 4 apresenta os tipos de resíduos possivelmente gerados 

segundo as fases das obras e seu reaproveitamento. 

 

Tabela 4 -  Possibilidade de reaproveitamento de resíduos 

 

6. REMOÇÃO DOS RESÍDUOS DO CANTEIRO – TRANSPORTE 

EXTERNO 

 

A coleta e remoção dos resíduos do canteiro de obras devem ser 

controlados através do preenchimento de uma ficha contendo dados do 

gerador, tipo e quantidade de resíduos, dados do transportador e dados 

do local de destinação final dos resíduos. 

 

O gerador deve guardar uma via deste documento assinado pelo 

transportador e destinatário dos resíduos, pois será sua garantia de que 

destinou adequadamente seus resíduos. Este controle servirá também 

para a sistematização das informações da geração de resíduos da sua 

obra. 
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É importante contratar empresas licenciadas para a realização do 

transporte, bem como para a destinação dos resíduos. Os principais tipos 

de veículos utilizados para a remoção dos resíduos são caminhões com 

equipamento poliguindaste ou caminhões com caçamba basculante que 

deverão sempre ser cobertos com lona, para evitar o derramamento em 

vias públicas. 

 

Destinação dos resíduos 

 

A destinação dos RESÍDUOS deve ser feita de acordo com o 

tipo de resíduo. Os RESÍDUOS classe A deverão ser encaminhados 

para áreas de triagem e transbordo, áreas de reciclagem ou aterros da 

construção civil (Sugere-se a área de Transbordo da Prefeitura 

Municipal de Cuiabá, localizada as margens da MT-140. Já os resíduos 

classe B podem ser comercializados com empresas, cooperativas ou 

associações de coleta seletiva que comercializam ou reciclam esses 

resíduos ou até mesmo serem usados como combustível para fornos e 

caldeiras (Sugere-se a COOREPAN – Cooperativa de reciclagem, 

localizado no aterro sanitário de Cuiabá-MT). 

Para os resíduos das categorias C e D, deverá acontecer o 

envolvimento dos fornecedores para que se configure a co-

responsabilidade na destinação dos mesmos. 

Durante a operação do empreendimento a parcerias com 

cooperativas para reciclagem continuará e os resíduos não recicláveis 

serão recolhidos pelo sistema público do município. 
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Tabela 5 - Alternativas de destinação dos resíduos de construção civil 

 

7. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

 

A HANNA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA realizará a 

obra do seu início até a finalização. Durante as semanas 1 à 3 será 

realizada a limpeza da área a ser utilizada, regularização do terreno, 

montagem do canteiro, recebimento do material de obra, escavação de 

fundações e início das fundações.  

 

Nas semanas 4 à 13 serão realizados os serviços de implantação das 

fundações, início das estruturas (pilares, vigas e lajes). 

 

Nas semanas de 14 à 20 teremos ainda continuação da montagem da 

estrutura, bem como o início da alvenaria de vedação das paredes, 

instalações hidrossanitárias , elétricas e cobertura. 



56 

 

Nas semanas de 21 à 26 terão continuidade os serviços de 

montagem da estrutura, alvenaria de vedação, instalações 

hidrossanitárias e elétricas e início das impermeabilizações nas áreas já 

executadas. 

 

Nas semanas 27 à 32 continuarão os serviços de alvenaria de 

vedação, instalações hidrossanitárias e elétricas, impermeabilização e 

início das etapas de instalação de revestimentos, pinturas e acabamentos 

nas áreas já executadas). 

 

Nas semanas de 32 à 40, etapa final, continuará com os serviços de 

instalações hidrossanitárias e elétricas, acabamento fino nos 

revestimentos e pinturas e fase de acabamento final de toda a obra, bem 

como a sua limpeza. 

 

Todas as caçambas para remoção de entulho, em qualquer fase da 

obra, deverão ser solicitadas a empresas que possuam licenciamento 

ambiental e destinem os seus resíduos corretamente, conforme 

comprovante entregue à cada solicitação e retirada.  

 

O monitoramento do PGRSCC será feito durante todas as fases da 

obra. 
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CRONOGRAMA DE ETAPA 1 DA OBRA E PGRS 

FASES DA OBRA 
1 - 3 
sem 

4 - 8 
sem 

9-13 
sem 

14-
20sem 

21-
26sem 

27-
32sem 

32-40 sem 
(final) 

LIMPEZA DO TERRENO               

MONTAGEM DO CANTEIRO               

RETIRADA DE MATERIAL               

FUNDAÇÃO        
ESTRUTURA        

ALVENARIA DE VEDAÇÃO        
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS               

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                

COBERTURA        
IMPERMEABILIZAÇÃO              

REVESTIMENTOS               

PINTURAS               

ACABAMENTO        
MONITORAMENTO PGRS               

Tabela 6 – Cronograma etapa 1 

 

 

ETAPA DA OBRA QUANTIDADE UNIDADE CLASSE TIPO 

LIMPEZA E MONTAGEM 
DE CANTEIRO 

18 M³ A 
Solos, Rochas, Vegetação, 

Madeira, Pregos, Arames, Fio 
de cobre, Tubos PVC 

ESTRUTURAS 50 T A e B Concreto, Ferros, Madeira 

PAREDES DE VEDAÇÃO 18 M³ A e B Metal, EPS, Papel, Plástico 

INSTALAÇÕES PREDIAIS 2 M³ A e B 
Blocos cerâmicos, Tubos 
PVC, Conduítes, Fios de 

cobre, Argamassa 

REVESTIMENTO E 
PINTURA 

2 M³ 
A, B, C 

e D 

Pisos e azulejos cerâmicos, 
Papel, Plástico, Tintas, 

Seladoras, Vernizes, Texturas 

COBERTURA 2 M³ A e B 
Madeiras para escora, Ferro, 
Cacos de telhas de metálicas, 

Arames 
Tabela 7 – Estimativa de Produção de Resíduos 

Obs. Adotado como referência o volume de 0,12 Ton/m2 de área construída, encontrada 

por SOUZA, 2005:13 (apud Rosa Maria Sposto (Revista Espaço Acadêmico, no 61/2006). 
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6. Medidas Compensatórias 

 

De todos os impactos elencados no presente estudo, o único passível de medida 

compensatória é corte das arvores isoladas. Sendo assim, deverá ser assinado Termo de 

Compromisso Ambiental junto ao órgão competente, a fim de, garantir os plantios de 

mudas em compensação ao dano causado pela supressão da vegetação.  

 

7. Custos e Cronograma  

 

Os custos decorrentes das medidas propostas que eventualmente possam surgir, 

serão de responsabilidade do próprio empreendedor.  

 

Cumpre-nos esclarecer que a maioria dos custos já estão incorporados no projeto, 

pois de maneira geral as medidas propostas são: programas de controle e monitoramento 

de obra, programa de gerenciamento de resíduos, execução de projetos conforme aprovado, 

entre outros.  

 

 

8. Conclusão  

 

Por meio de análises de documentos, projetos e realização de visitas técnicas para a 

composição deste Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), elaborado por profissionais 

habilitados e capacitados, chega-se à conclusão da viabilidade do empreendimento 

comercial. 

 

O Estudo de Impacto de Vizinhança aqui apresentado concluiu ser viável a 

implantação do empreendimento levando em consideração as seguintes observações:  

 

• O empreendimento acarretará em impactos socioeconômicos positivos para a 

região e segue o zoneamento estabelecido pela legislação municipal.  

 

• O empreendimento não deverá acarretar em prejuízos para o tráfego da região.  
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• Os impactos negativos, como geração de ruído e de resíduos, poderão ser 

devidamente mitigados e compensados de acordo com as ações propostas estabelecidas no 

presente.  
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