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APRESENTAÇÃO
1.1 Finalidade do estudo
O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV tem por objetivo sistematizar os
procedimentos que permitirão ao município compreender qual impacto determinado
empreendimento ou atividade poderá causar no ambiente socioeconômico, natural ou construído,
bem como dimensionar a sobrecarga na capacidade de atendimento de infraestrutura básica, quer
sejam empreendimentos públicos ou privados, habitacionais ou não habitacionais.
Este estudo é um instrumento de política urbana e deve contemplar os efeitos
positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população
residente na área e suas proximidades, e incluir no mínimo a análise das seguintes questões:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adensamento populacional;
Equipamentos urbanos e comunitários;
Uso e ocupação do solo;
Valorização imobiliária;
Geração de tráfego e demanda por transporte público;
Ventilação e iluminação; e
Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

O presente estudo apresenta informações que permitem analisar e avaliar as prováveis
interferências do empreendimento.
Estudo esse de grande relevância às gestões municipal, uma vez que o instrui e
assegurada capacidade do meio urbano em comportar determinado empreendimento. Sua função
fiscalizatória, de prevenção e precaução é característica marcante, e garante a avaliação das obras e
das atividades que possam, potencialmente, causar dano ao meio ambiente. Caracterizando assim
as solicitações do plano diretor do município de Xaxim. É um documento técnico a ser exigido, e
que se mostra vital para a concretização da função social da cidade.
O EIV oferecerá elementos para a análise da viabilidade do empreendimento, através da
apresentação de informações passíveis de serem utilizadas para análises de impacto ambiental e que
servirão para análise do órgão responsável. De acordo com o roteiro para o desenvolvimento de
atividades técnicas, determinado pela legislação em vigor. Apresenta a elaboração de um
diagnóstico integrado da área de influência do empreendimento, possibilitando a avaliação dos
impactos resultantes de sua implantação, buscando a definição das medidas mitigadoras, de
controle ambiental e compensatório, onde são propostas medidas mitigadoras para garantir sua
integração a vizinhança.
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1.2 Base Legal
O presente Compêndio Técnico requesta em validar a prerrogativa legal frente ao Município
de Xaxim e aos Pares subsequentemente investidos ao contexto, no que tange a elucidar e capacitar
o Rito Processual de Viabilidade Urbanística, diretamente tipificada aos preceitos aluídos na Lei
Federal nº 10.257/2001 - Estatuto das Cidades 1 e do Licenciamento Ambiental, que segundo o art.
1º da Resolução CONAMA nº 237/97:
“é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização,
instalação, ampliação e a operação de empreendimento e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possa causar
degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas
aplicáveis ao caso.”
O desenvolvimento do trabalho teve como marco regulatório, a avaliação sistêmica do
ambiente e infraestrutura urbana e viária do Empreendimento a ser instalado e sua operação futura,
nesse caso uma Base Secundária para recebimento e distribuição de combustíveis, outrossim acostar
ordenamento técnico no sistema setorial a qual se insere, em obediência aos padrões de controle,
qualidade e desempenho ambiental e urbano, viário e , da eficiência das respectivas medidas de
gestão, corretivas, compensatórias e/ou preventivas.
Durante o trabalho foram observadas as seguintes etapas:
a) Trabalho de campo;
b) Ordenação e análise dos dados coletados;
c) Identificação de influências diretas e indiretas (infraestrutura viária, tráfego, esgoto, luz,
água, arredores e etc.);
d) Desenvolvimento de programas de monitoramento;
e) Desenvolvimento de programas de medidas mitigatórias e compensatórias;
f) Elaboração e apresentação do relatório.
CONCEITOS OBSERVADOS À FORMATAÇÃO DOS ESTUDOS
a) Lei de uso e ocupação do solo (zoneamento):
−
−
−
−

1

Estabelece os critérios para utilização e ocupação do solo urbano;
Tem por objetivo estabelecer os critérios democráticos de apropriação dos espaços (públicos
e privados), estabelecendo pactos entre:
Proprietários / poder público = sobre o domínio do lote urbano; e
Não é suficiente para amenizar conflitos de vizinhança.

MILARÉ, Edis – “Direito do Meio Ambiente, a Gestão Ambiental em Foco – 6º Edição.
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b) Vizinhança
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Problemas com o planejamento urbano (situações não previsíveis);
Despreparo de técnicos ou a total ausência destes nas prefeituras;
Desinteresse/interesse em atualizar (ou não) a legislação;
Crescimento populacional;
Crescimento econômico;
Crescimento social;
Degradação ambiental (natural e construído);
Desemprego;
Falta de moradia; e
Violência urbana.

c) Estatuto da Cidade
−
−
−
−

Autonomia dos municípios sobre os problemas urbanos;
Reforma Urbana – Década de 70;
Constituição Federal – Art. 182 e 183 (Políticas Urbanas); e
Estatuto da Cidade – Lei Federal nº 10.257/2001.

d) Definição
- Estatuto da Cidade – Lei Federal nº 10.257/2001
“Art. 36. Lei Municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana
que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças
ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal;”
- Documento que pode ser exigido, com base em lei municipal, para consentir a instalação de
empreendimentos ou atividades que possam interferir na qualidade de vida da população de
determinada área urbana (Vizinhança); e
- Instrumento de Democratização da Gestão Urbana.
e) Como implementar
“Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas
proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões:
I – adensamento populacional;
II – equipamentos urbanos e comunitários;
III – uso e ocupação do solo;
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IV – valorização imobiliária;
V – geração de tráfego e demanda por transporte público;
VI – ventilação e iluminação; e
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.”
f) Benefícios
- Operações urbanas consorciadas;
- Parcerias Público Privadas - PPP´s voltadas às questões metropolitanas;
- Equipamentos de uso coletivo;
- Controle da paisagem urbana;
- Diminuição de gastos pelo poder público; e
- Capacitação da comunidade em decisões sobre questões urbanas.
g) Condicionantes
- Critérios específicos e claros para estabelecer a escolha das atividades;
- Impedir que se torne instrumento de vaidades urbanas; e
- Estabelecer critérios especiais para atividades necessárias dependendo da escala urbana.
Notas Explicativas Relevantes
(¹): Diante da complexidade e importância a qual remonta o assunto, a ÁGUASPURAS em
atendimento aos Institutos de Prevenção e Precaução, adotou como Marco Regulatório a Lei n. 146/2014,
dispõe sobre o Plano Diretor e Lei Complementar n. 4068/2015, que dispõe sobre Parcelamento do
Solo do Município de Xaxim.
(²): por questões de ordenamento técnico e, simplificação de denominação, a partir deste ponto o
Empreendedor RodOil Distribuidora de Combustíveis S.A., será mencionado única e
exclusivamente por RodOil.
(³): O cartão de CNPJ e, Estatuto Social Processo Módulo Integrador n. RS 2201900012143 estão
disponíveis no Doc. 01 – em anexo; e
(4): Matrícula n. 29.117 / CRI de Xaxim.
1.3 Identificação do Empreendedor
Empreendimento: Unidade de Armazenamento e Distribuição de Combustíveis Líquidos
Proprietário: RodOil
CNPJ: 07.520.438/0001-40 (³)
Endereço: Linha da Pedra, anexo ao Distrito Industrial Sérgio Davi
Matrícula: 29.117 / CRI de Xaxim (4)
Município: Xaxim – SC
Contato: Fernando R. F. Noronha
Telefone: (41) 98809.0904
E-mail: fernando@txfuel.com.br
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1.4 Justificativa do Empreendimento
A Região Oeste do Estado de Santa Catarina tem forte apelo ao Agronegócio e Industrial,
outrossim demanda e impõe infraestrutura logística e serviços de ordem expressiva. Assim diante
dessa crescente demanda no consumo de combustíveis líquidos, urge a premente necessidade de
obtenção e disponibilização de investimentos na Cadeia Produtiva de Serviços Logísticos de
Armazenamento e Distribuição de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis (gasolina, óleo diesel,
etanol e biodiesel). Neste contexto, a RodOil, julga necessário ampliar sua cadeia comercial de
serviços prestados, objetivando a satisfação dos seus Clientes e colaboradores.
A ampliação dos serviços para no Estado de Santa Catarina, em especial a Região Oeste
proporcionará um impacto positivo para a economia regional e local com um ganho social
importante e indispensável para o crescimento da Região, em especial Município de Xaxim.
A Unidade de Armazenamento e Distribuição de Combustíveis Líquidos será capacitada a
receber combustíveis líquidos derivados de Petróleo, procedentes da Refinaria Presidente Getúlio
Vargas - REPAR localizada no Município de Araucária, como também Biocombustíveis (Etanol
Anidro, Etanol Hidratado e Biodiesel) provenientes do interior do Estado de São Paulo e de outros
Estados do Sul do Brasil.
Objetivos Primários
–
–
–
–

–

ampliação da capacidade logística de distribuição de combustíveis;
busca de novos mercados;
atendimento diferenciado na distribuição de combustíveis frente a Clientes, Parceiros e
População Local;
aumento do PIB local; e
atendimento a demanda reprimida existente.
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2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
2.1 Localização da área
A Unidade estará localizada nas seguintes coordenadas: UTM: J 345715.54 m, E
227015674.11 m S

Página 8 de 49
RodOil: Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV

Localização – Área de Influência Direta (AID)
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A área total do terreno é de 2, 5 Hectares conforme matrícula no 29.117 agravada no
Cadastro de Registro de Imóveis de Xaxim e, área total da Unidade é 2.192,73 m².
2.2 Descrição do empreendimento
A Unidade de Armazenamento e Distribuição de Combustíveis Líquido estará edificada em um
terreno com as seguintes dimensões:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Área Total do Terreno: 2,5 ha;
Área Total Construída: 2.192,73 m2;
Área drive-in: 75 m²;
Área prédio distribuidoras: 88 m²;
Área CCM + Almox: 53 m²;
Área de Tancagem: 570 m²;
Área Carregamento: 420 m²;
Área Descarregamento: 420 m²; e
Área Casa de Bombas: 142 m².

O terreno tem leve declividade e com especificações técnicas orientadas pela NBR´s
17.505/1/2/3/4/5/6/7 para armazenamento de combustíveis e inflamáveis em tanques estacionários,
ANSI/ASME B31.3, para montagem de tubulações e acessórios bem como, CSCIP - 2015 do CBMSC.
O sistema será operado com tanques metálicos aéreos verticais atmosféricos de teto fixo,
agrupados em uma (01) bacia de contenção a qual será denominado como Parque de Tancagem.
Parque de Tancagem: composto de três (06) tanques cilíndricos aéreos verticais, sendo com costados
paralelos e espaçados, com capacidade nominal e qualificados por produtos e abastecimento na
seguinte sequência:
Equipamento
Tanque 01 - TQ-01
Tanque 02 - TQ-02
Tanque 03 - TQ-03
Tanque 04 - TQ-04
Tanque 05 - TQ-05
Tanque 06 - TQ-06

Volumetria (m³)
600,0
600,0
400,0
300,0
180,0
180,0

Página 12 de 49
RodOil: Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV

Combustível
Óleo Diesel A S 500
Gasolina A
S 10
Etanol Anidro
Etanol Hidratado
Biodiesel B 100

Tabela 01 – Tabela Geral do Empreendimento
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Estatística Geral

3. METODOLOGIA
Para a elaboração do presente EIV foi utilizado dados coletados de acesso público, consultas
bibliográficas, bem como toda a base técnica do projeto técnico. Além disso, foram feitas visitas ao
terreno e respectiva localidade destinados a implantação do empreendimento proposto, bem como
aos órgãos públicos do município, como Prefeitura e Secretarias diversas.
3.1 Área de Influência do Empreendimento
3.1.1 Área de Influência Direta – AID
Consiste na respectiva gleba destinada à sua instalação da Unidade de Armazenamento e
Distribuição de Combustíveis Líquido, bem como um raio de 300 metros de seu entorno, que
engloba o sistema viário de acesso e edificações vizinhas, dos quais receberão influência direta dos
impactos relacionados à sua implantação e operação.
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Fonte: Google Earth, 2019
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3.2 Área de Influência Indireta- AII
Já a Área de Influência Indireta – AII foi delimitada a partir da definição da AID e seus
acessos; outrossim foi definido que a AII terá de um raio de 2,5 km a partir do ponto central do
Empreendimento, assim abrange grande parte do Município de Xaxim, Bacia do Rio Chapecó.
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3.3 Identificação e Análise dos Impactos Ambientais
Segundo a Resolução do CONAMA n° 001 de 23 de janeiro de 1986 determina:
“O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 48 do Decreto nº 88.351, de 1º de junho de 1983, para
efetivo exercício das responsabilidades que lhe são atribuídas pelo artigo 18 do mesmo
decreto, e Considerando a necessidade de se estabelecerem as definições, as
responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da
Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio
Ambiente, RESOLVE:
Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração
das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer
forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou
indiretamente, afetam:
I - A saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - As atividades sociais e econômicas;
III - A biota;
IV - As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - A qualidade dos recursos ambientais.”
A avaliação dos impactos causados pela implantação de um empreendimento
deverá ser realizada de forma muito específica de acordo com as atividades executadas
pela Empresa. No caso da Unidade, o conjunto arquitetônico frente aos impactos gerados
são diversos, assim tornando necessário à distinção e, classificação para cada tipo de
impacto, obtendo uma avaliação mais precisa.
Os impactos possuem duas diretrizes principais de classificação: a magnitude e
a importância.
MAGNITUDE: é uma grandeza que altera um fator ou um parâmetro ambiental
qualitativamente ou quantitativamente. Para a realização do cálculo de magnitude é
necessário saber a intensidade, periodicidade e amplitude temporal do impacto.
IMPORTÂNCIA: é o fator que mede o grau de significação de um impacto em relação
a outros fatores e impactos; assim pode-se ter um impacto que possua a magnitude
elevada, mas que não possua um grau de importância alto.
A seguir a TABELA 01 com os critérios utilizados para a avaliação dos possíveis
impactos:
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Tabela 01 – Critérios para avaliação dos impactos
CARACTERÍSTICAS DE VALOR:
Impacto positivo, ou benéfico (b):
Impacto negativo, ou adverso (N):

Quando uma ação resulta na melhora da qualidade de um fator
ou parâmetro ambiental.
Quando uma ação resulta no dano da qualidade de um fator ou
parâmetro ambiental

CARACTERÍSTICA DE ORDEM:
Impacto Direto (d):

Quando resulta de uma simples relação de causa e efeito, também denominado
de impacto primário ou de primeira ordem.
Quando é uma relação secundária em relação a ação, ou quando faz parte de uma

Impacto Indireto (i):

cadeia de reações. Também chamado de impacto secundário, ou de enésima
ordem (segundo, terceiro, etc.) depende de acordo com a situação na cadeia de
reações.

CARACTERÍSTICAS ESPACIAIS:
Impacto Local (l):
Impacto regional (r):
Impacto

estratégico

(e):

Quando a ação afeta apenas o próprio local e suas imediações.
Quando um efeito se propaga por uma área além das imediações do local onde
se dá a ação
Quando é afetado um componente de importância coletiva ou nacional.

CARACTERÍSTICAS TEMPORAIS
Impacto a curto prazo (c):

Quando o efeito ocorre certo tempo após a execução da ação

Impacto a médio prazo (m):

Quando o efeito permanece por um tempo determinado após a
execução da ação.
Quando após a ação os efeitos não são cessados em um tempo

Impacto a longo prazo (O):

conhecido

CARACTERÍSTICAS DINÂMICAS
Quando o efeito permanece por um tempo determinado, após

Impactos Temporários (t)

a realização da ação.
Quando o efeito se faz sentir em determinados ciclos, que

Impacto Cíclico (Y)

podem ou não ser constantes ao longo do tempo.
Quando, uma vez executada a ação, os efeitos não param de se

Impacto Permanente (A)

manifestar num horizonte temporal conhecido.

CARACTERÍSTICAS PLÁSTICAS
Impacto Reversível (V)

Quando, uma vez cessada a ação, o fator ambiental retorna às
suas condições originais.
Quando, cessada a ação, o fator ambiental não retorna às suas

Impacto Irreversível (S)

condições originais, pelo menos num horizonte de tempo
aceitável pelo homem.

Fonte: SILVA, E. Avaliação qualitativa de impactos ambientais do reflorestamento no Brasil.
1994. 309f.
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3.3.1 Metodologia de Avaliação dos Impactos
A metodologia utilizada na avaliação dos impactos foi dividida por fases:
Planejamento, Implantação, Operação e Desativação. Este método nos permite analisar
cada impacto com maior atenção e detalhe para cada etapa a ser executada.
Matriz de Impactos Ambientais (MIA) e Medidas Mitigadoras
Impacto Ambiental é qualquer alteração significativa que um empreendimento
e/ou atividade possa causar no meio, podendo ser positivo ou negativo. O objetivo de se
avaliar os impactos ambientais é a avaliar as consequências de algumas ações e conseguir
medidas de prevenção em todas as fases do projeto e desta forma a Matriz de Impacto é
um material que nos permite realizar esta análise com uma visão mais facilitadora e
ampla. A Matriz de Impacto é uma ferramenta que torna mais fácil a visualização de
quais são os impactos positivos e negativos e quais serão as medidas mitigadoras e/ou
compensatórias as serem tomadas em relação a estes impactos.
FASE DE PLANEJAMENTO
POSITIVO
Meio Físico: o impacto “Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS” sobre o
aspecto “capacidade do solo” foi classificado como positivo (B), estratégico (E),
permanente (A), direto (D), Longo Prazo (O) e reversível (V).
Análise: o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos possui um impacto positivo
sobre a capacidade do solo e o meio onde está inserido, pois determina regra sobre
ciclo de vida dos resíduos e, rastreabilidade adequada e legal.
Meio Socioeconômico: o impacto “Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos –
PGRS” sobre aspecto “educação” foi classificado como positivo (B), estratégico (E),
permanente (A), direto (D), Longo Prazo (O) e reversível (V).
Análise: O Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS possibilidade instruir os
agentes envolvidos ao Empreendimento, seja na face obra e pós inauguração, aspectos
de ordem cultural, técnica / aprimoramento e, atendimento de ordem legal.
NEGATIVO
Meio Físico: o impacto “Alteração da dinâmica hidrológica” sobre o aspecto “Alteração
das Propriedades físicas do solo” foi classificado como negativo (N), local (L),
temporário (T), direto (D), Longo Prazo (O) e Irreversível (S).
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Análise: O fato de se instalar se instalar fundações e poços de monitoramento faz com
que haja probabilidade de ocorrência de alterações no seu fluxo hidráulico em relação os
imóveis vizinhos variando em função do grau de conhecimento dos terrenos da área de
influência e do volume a ser escavado, bem como a adoção das medidas preventivas.
Meio Físico: o impacto “impermeabilização do solo” sobre o aspecto “alteração das
propriedades físicas” foi classificado como negativo (N), local (L), permanente (A),
direto (D), longo prazo (O) e reversível (V).
Análise: O impacto “impermeabilização do solo” afeta de forma negativa no aspecto
“alteração das propriedades físicas”, justamente pela alteração das condições naturais
do meio. Sob forma de mitigar tal necessidade, serão concebidos projetos de drenagem
conforme ordena a legislação vigente, garantido assim atenuação sobre o meio.
FASE DE IMPLANTAÇÃO
Licença Prévia (LAP)
POSITIVO
Meio Físico: os impactos “Aprovação de Estudos Técnicos Ambientais e Projetos de
Engenharia” e “Programas de Gestão Ambiental / Medidas de proteção, mitigação e
compensação ambiental” sobre os aspectos “Qualidade do Ar”, “Ruídos e vibrações”,
“alteração das propriedades físicas”, “Contaminação química”, “Capacidade do solo”,
“Alteração na Qualidade da água superficial”, “Alteração na Qualidade da água
subterrânea” e “Diminuição de recursos hídricos” foram classificados como: positivos
(B), locais (L), permanentes (A), direto (D), longo prazo (O) e irreversíveis (S).
Análise: a atual legislação vivente, impõe à necessidade de laboração de estudos de
ordem técnica e legal com vistas mitigar e/ou compensar atividades modificadoras e
poluidoras frente ao meio local onde será inserida. Neste sentido um estudo – RAP,
será elaborado para diagnosticar o meio, esclarecer seus efeitos e, medidas atenuantes
e/ou de contingência.
Meio Socioeconômico: o impacto “Viabilidade Ambiental e Urbana” sobre os aspectos
“geração de Emprego” e “Valorização da Terra” foi classificado como positivos (B),
locais (L), permanentes (A), direto (D), longa prazo (O) e irreversíveis (S).
Análise: Na fase de implantação a avaliação da localização em que o empreendimento
será implantado age de forma positiva em relação ao aspecto geração de empregos e
valorização da terra, pois com a demanda favorecida, a oferta atende positivamente a
geração de novas oportunidades de empregos e assim criando valor agregado a
importância do terreno em que o empreendimento se encontra.
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Licença de Instalação (LAI)
POSITIVO
Meio Físico: o impacto “Processos e Tecnologias para neutralização, mitigação ou
compensação dos impactos ambientais provocados pelo empreendimento” sobre os
aspectos “Qualidade do Ar”, “Ruídos e vibrações”, “alteração das propriedades físicas”,
“Contaminação química” e “Capacidade do solo” foram classificados como: positivos
(B), locais (L), permanentes (A), direto (D), longo prazo (O) e irreversíveis (S).
Análise: Na fase de implantação os Processos e Tecnologias para a neutralização,
mitigação ou compensação dos impactos ambientais são importantes principalmente
por agirem de forma preventiva nesta fase inicial.
NEGATIVO
Meio Físico: os impactos “Mobilização de Canteiro de Obras, equipamentos e etc.” e
“Execução dos projetos já apresentados anteriormente” sob os aspectos “Qualidade do
ar” e “Ruídos e Vibrações” foram classificados como: negativo (N), Local (L), temporário
(T), Direto (D), curto prazo (C) e reversível (V).
Análise: a avaliação destes impactos citados acima em relação aos aspectos de qualidade
do ar e ruídos e vibrações, foi classificada como negativa, de curto prazo e temporários.
Isto é, irão surtir efeito apenas nesta fase de instalação e execução, após esta fase já não
serão mais considerados como impactos.
Meio Socioeconômico: os impactos “Mobilização de Canteiro de Obras, equipamentos
e etc.” e “Execução dos projetos já apresentados anteriormente” sob o aspecto “Alteração
no tráfego de vias locais” foram classificados como: negativo (N), Local (L), temporário
(T), Direto (D), curto prazo (C) e reversível (V).
Análise: da mesma forma que os impactos descritos no meio físico foram classificados
como negativos estes impactos que agem no meio socioeconômico também possuem esta
característica. Contudo, por serem classificados como temporário e de curta duração,
não causarão danos significativos em relação ao tráfego das vias locais.
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MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
POSITIVO
Meio Socioeconômico: o impacto “contratação de mão-de-obra” sobre o aspecto
“geração de emprego” foi classificado como positivo (B), local (L), cíclico (Y), direto (D),
Longo Prazo (O) e reversível (V).
Análise: Na fase de implantação o requerimento de mão-de-obra age de forma positiva
em relação ao aspecto geração de empregos, pois com a demanda favorecida, a oferta
atende positivamente a geração de novas oportunidades de empregos.
NEGATIVO
Meio Físico: o impacto “montagem do canteiro” sobre o aspecto “ruídos e vibrações” foi
classificado como negativo (N), local (L), temporário (T), direto (D), curto (C) e reversível
(V).
Análise: Na fase de implantação serão necessários a implantação e homologação de
canteiro de obras, com vistas a ordenar gerencial e operacional as atividades que se farão
necessárias a implantação da Unidade, outrossim o impacto foi classificado negativo,
mas de baixa relevância, pois como é temporário e curto, modifica o local e as condições
naturais apenas momentaneamente.
Meio Físico: o impacto “impermeabilização do solo” sobre o aspecto “alteração das
propriedades físicas” foi classificado como negativo (N), local (L), permanente (A),
direto (D), longo prazo (O) e reversível (V).
Análise: O impacto “impermeabilização do solo” afeta de forma negativa no aspecto
“alteração das propriedades físicas”, justamente pela alteração das condições naturais
do meio. Sob forma de mitigar tal necessidade, serão concebidos projetos de drenagem
conforme ordena a legislação vigente, garantido assim atenuação sobre o meio.
Meio Físico: o impacto “Circulação de Materiais, Equipamentos, Máquinas e Veículos”
sobre os aspectos “Qualidade do Ar” e “Ruídos e Vibrações” foram classificados como
negativo (N), local (L), temporário (T), direto (D), curto prazo (C) e reversível (V).
Análise: Afeta de forma negativa nos aspectos “Qualidade do Ar” e “Ruído e
Vibrações”, pois a necessidade de se utilizar maquinários na construção do
Empreendimento, evidenciará tais desconfortos. Esse impacto é necessário, temporário
e de curto prazo. Medidas de mitigação ambiental serão adotadas.
Meio Biótico: o impacto “Circulação de Materiais, Equipamentos, Máquinas e Veículos”
sobre o aspecto “Espécies terrestres e aéreas” foi classificado como negativo (N), regional
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(R), temporário (T), indireto (I), curto prazo (C) e reversível (V).
Análise: Afeta de forma negativa o aspecto “espécies terrestres e aéreas”, mas permite
classificado como temporário, indireto e de curto prazo. Ao término da construção,
induz a restabelecer o “modus vivente” anterior.
Meio Socioeconômico: o impacto “Impermeabilização da Superfície” sobre o aspecto
“Interferência na drenagem urbana” foi classificado como negativo (N), local (L),
permanente (A), direto (D), longo prazo (O) e reversível (V).
Análise: O impacto “Impermeabilização da Superfície” afeta de forma negativa no
aspecto “alteração das propriedades físicas”, justamente pela alteração das condições
naturais do meio. Sob forma de mitigar tal necessidade, serão concebidos projetos de
drenagem conforme ordena a legislação vigente, garantido assim atenuação sobre o
meio.
DESATIVAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
POSITIVO
Meio Físico: o impacto do “Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil PGRCC” sobre o aspecto “alteração das propriedades físicas” foi classificado como
positivo (B), estratégico (E), permanente (A), direto (D), curto prazo (C) e irreversível (S).
Análise: Exerce um impacto positivo no aspecto “alteração das propriedades físicas”,
pois com a gestão de todos os resíduos que são gerados no canteiro de obra, coleta,
transporte e destinos corretos, nenhuma propriedade do solo será alterada e,
atendimento integral a legislação em vigor.
Meio Socioeconômico: os impactos ”Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil - PGRCC” e “Relatório de Gerenciamento de Resíduos de Construção
Civil” sobre o aspecto “Educação” foram classificados como positivo (B), estratégico (E),
permanente (A), direto (D), curto prazo (C) e irreversível (S).
Análise: Da mesma forma como descrito no item acima, o fato de se obter um PGRCC
em um canteiro de obra, faz com que o nível educacional dos colaboradores, em
relação a geração, distribuição e gestão de resíduos seja adequado, facilitando assim a
operação dentro do canteiro e, respeitando todos os preceitos de ordem legal.
NEGATIVO
Meio Físico: o impacto “Demolição do Canteiro” sobre o aspecto “Ruídos e Vibrações”
foi classificado como negativo (N), local (L), temporário (T), direto (D), curto prazo (C)
e reversível (V).
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Análise: Afeta negativamente no aspecto “ruído, vibrações”, justamente pela
desmobilização do canteiro, proporcionado assim desconforto pontual (curto prazo e
temporário).
Meio Físico: o impacto “Circulação de Materiais, Equipamentos, Máquinas e Veículos”
sobre os aspectos “Qualidade do Ar” e “Ruídos e Vibrações” foi classificado como
negativo (N), local (L), temporário (T), indireto (I), curto prazo (C) e reversível (V).
Análise: Afeta de forma negativa nos aspectos “Qualidade do Ar”, pois com um volume
maior de maquinário para a construção e desativação do canteiro de obra, a qualidade
do ar é alterada também. Mas como classificado na Matriz, esse impacto é temporário e
de curto prazo. Afeta de forma negativa no aspecto “Ruído e Vibrações”, pois com um
volume maior de maquinário para a construção e desativação do canteiro de obra o
volume de ruídos e vibração obtém um aumento Mas como classificado na Matriz, esse
impacto e temporário e de curto prazo, assim tornando-se um impacto pontual e de
pouca duração.
Meio Socioeconômico: o impacto “Circulação de Materiais, Equipamentos, Máquinas e
Veículos” sobre o aspecto “Alteração no Tráfego das Vias Locais” foi classificado como
negativo (N), local (L), temporário (T), direto (D), médio prazo (M) e reversível (V).
Análise: as vias locais na etapa de desmobilização do canteiro de obras sofrerão
negativamente, pois com a circulação de materiais, equipamentos, máquinas haverá o
aumento na frota de veículos, mas como já descrito na Matriz de Impactos Ambientais,
este impacto será temporário.
FASE DE OPERAÇÃO
POSITIVO
Meio Físico: o impacto “Gestão Ambiental – condicionantes do Licenciamento
Ambiental” sobre os aspectos “qualidade do ar”, “ruídos e vibrações”, “Alteração das
propriedades físicas”, “Contaminação química”, “Alteração na qualidade da água
superficial”, “Alteração na qualidade da água subterrânea” foi classificado como:
positivo (B), local (L), permanente (A), direto (D), longo prazo (O) e irreversível (S).
Análise: na fase de operação com as condicionantes do licenciamento ambiental são
solicitados Programas Ambientais que administram todos os possíveis riscos
ambientais. Desta forma, atendendo a estes programas de forma continuada através de
relatórios e análises, se torna um impacto positivo, pois além do cumprimento da
legislação, ajuda para que o controle ambiental seja efetivo.
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Meio Físico: o impacto “Conservação paisagística, adensamento e proteção da APP” e
“corredores ecológicos” sobre os aspectos “qualidade do ar”, “ruídos e vibrações” foi
classificado como: positivo (B), local (L), permanente (A), direto (D), longo prazo (O) e
irreversível (S).
Análise: a conservação paisagística, adensamento da área APP local e, proteção de
corredores ecológicos, com transformação em aspectos de forma positiva como a
melhora da qualidade do ar e amenização de ruídos.
Meio Físico: o impacto “Macro e Micro drenagem” sobre os aspectos “Alteração na
qualidade da água superficial” e “Alteração na qualidade da água subterrânea” foi
classificado como: positivo (B), local (L), permanente (A), direto (D), longo prazo (O) e
irreversível (S).
Análise: a macro e micro drenagem possuem efeitos nas três principais categorias
referente à análise de componentes ambientais. Pode-se dizer que possui influência em
todos estes componentes, sendo de forma direta ou indireta. No caso da fase de operação
desse empreendimento, pode-se dizer que este impacto, de forma enfática, monitorará
as condições da qualidade superficial e subterrânea do local, pois com este controle
constante, qualquer alteração já será analisada atentamente para a tomada de decisão.
Meio Biótico: o impacto “Gestão Ambiental – condicionantes do Licenciamento
Ambiental” sobre o aspecto “alteração do habitat natural” positivo (B), local (L),
permanente (A), direto (D), longo prazo (O) e irreversível (S).
Análise: as condicionantes do Licenciamento Ambiental auxiliam no controle e sob os
aspectos físicos, químicos e bióticos. Desta forma este impacto se torna positivo em
relação à alteração do habitat natural.
Meio Socioeconômico: os impactos “gestão administrativa e urbana” e “Sanitários,
Vestiários, Estacionamentos e Segurança Patrimonial” sobre os aspectos “geração de
empregos” foram classificados como positivo (B), local (L), permanente (Y), direto (D),
longo prazo (O) e irreversível (S).
Análise: Afeta de forma positiva no aspecto “geração de empregos”, pois com a
necessidade de um corpo técnico efetivo para a gestão da área administrativa e de
execução, haverá uma demanda importante em relação a geração de empregos.
Meio Socioeconômico: o impacto “gestão administrativa e urbana” sobre os aspectos
“qualidade de vida” foi classificado como positivo (B), local (L), permanente (A), direto
(D), longo prazo (O) e irreversível (S).
Análise: Afeta de forma positiva no aspecto “qualidade de vida”, pois com a geração de
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empregos, a qualidade de vida consequentemente melhora, de forma a aumentar a
satisfação do meio socioeconômico.
Meio Socioeconômico: o impacto “Macro e Micro drenagem” sobre o aspecto
“Interferência na drenagem urbana” foi classificado como: positivo (B), local (L),
permanente (A), direto (D), longo prazo (O) e irreversível (S).
Análise: surtirá um efeito positivo relacionado à drenagem urbana, pois com este
controle constante, qualquer alteração já será analisada atentamente para a tomada de
decisão.
FASE DE DESATIVAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Desativação do Canteiro de Obras
POSITIVO
Meio Socioeconômico: o impacto “contratação de mão-de-obra” sobre o aspecto
“geração de emprego” foi classificado como positivo (B), local (L), cíclico (Y), direto (D),
Longo Prazo (O) e reversível (V).
Análise: Na fase de desativação age de forma positiva em relação ao aspecto geração de
empregos, pois com a demanda favorecida, a oferta atende positivamente a geração de
novas oportunidades de empregos.
NEGATIVO
Meio Físico: o impacto “montagem do canteiro” sobre o aspecto “ruídos e vibrações” foi
classificado como negativo (N), local (L), temporário (T), direto (D), curto (C) e reversível
(V).
Análise: Na fase de desativação será necessária a requalificação da área, pois será gerado
resíduos finais da obra. Assim o impacto foi classificado negativo, mas de baixa
relevância, pois como é temporário e curto, modifica o local e as condições naturais
apenas momentaneamente.
Meio Físico: o impacto “impermeabilização do solo” sobre o aspecto “alteração das
propriedades físicas” foi classificado como negativo (N), local (L), permanente (A),
direto (D), longo prazo (O) e reversível (V).
Análise: O impacto “impermeabilização do solo” afeta de forma negativa no aspecto
“alteração das propriedades físicas”, justamente pela alteração das condições naturais
do meio. Sob forma de mitigar tal necessidade, serão concebidos projetos de drenagem
conforme ordena a legislação vigente, garantido assim atenuação sobre o meio.
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Meio Físico: o impacto “Circulação de Materiais, Equipamentos, Máquinas e Veículos”
sobre os aspectos “Qualidade do Ar” e “Ruídos e Vibrações” foram classificados como
negativo (N), local (L), temporário (T), direto (D), curto prazo (C) e reversível (V).
Análise: Afeta de forma negativa nos aspectos “Qualidade do Ar” e “Ruído e
Vibrações”, pois a necessidade de se utilizar maquinários na construção do
Empreendimento evidenciará tais desconfortos. Esse impacto é necessário, temporário e
de curto prazo. Medidas de mitigação ambiental serão adotadas.
Meio Biótico: o impacto “Circulação de Materiais, Equipamentos, Máquinas e Veículos”
sobre o aspecto “Espécies terrestres e aéreas” foi classificado como negativo (N), regional
(R), temporário (T), indireto (I), curto prazo (C) e reversível (V).
Análise: Afeta de forma negativa o aspecto “espécies terrestres e aéreas”, mas permite
classificado como temporário, indireto e de curto prazo. Ao término da construção,
induz a restabelecer o “modus vivente” anterior.
Meio Socioeconômico: o impacto “Impermeabilização da Superfície” sobre o aspecto
“Interferência na drenagem urbana” foi classificado como negativo (N), local (L),
permanente (A), direto (D), longo prazo (O) e reversível (V).
Análise: O impacto “Impermeabilização da Superfície” afeta de forma negativa no
aspecto “alteração das propriedades físicas”, justamente pela alteração das condições
naturais do meio. Sob forma de mitigar tal necessidade, serão concebidos projetos de
drenagem conforme ordena a legislação vigente, garantido assim atenuação sobre o
meio.
Desativação do Canteiro de Obras
POSITIVO
Meio Físico: o impacto do “Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil PGRCC” sobre o aspecto “alteração das propriedades físicas” foi classificado como
positivo (B), estratégico (E), permanente (A), direto (D), curto prazo (C) e irreversível (S).
Análise: Exerce um impacto positivo no aspecto “alteração das propriedades físicas”,
pois com a gestão de todos os resíduos que são gerados no canteiro de obra, coleta,
transporte e destinos corretos, nenhuma propriedade do solo será alterada e,
atendimento integral a legislação em vigor.
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Meio Socioeconômico: os impactos ”Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil - PGRCC” e “Relatório de Gerenciamento de Resíduos de Construção
Civil” sobre o aspecto “Educação” foram classificados como positivo (B), estratégico (E),
permanente (A), direto (D), curto prazo (C) e irreversível (S).
Análise: Da mesma forma como descrito no item acima, o fato de se obter um PGRCC
em um canteiro de obra, faz com que o nível educacional dos colaboradores, em
relação a geração, distribuição e gestão de resíduos seja adequado, facilitando assim a
operação dentro do canteiro e, respeitando todos os preceitos de ordem legal.
NEGATIVO
Meio Físico: o impacto “Demolição do Canteiro” sobre o aspecto “Ruídos e Vibrações”
foi classificado como negativo (N), local (L), temporário (T), direto (D), curto prazo (C)
e reversível (V).
Análise: Afeta negativamente no aspecto “ruído, vibrações”, justamente pela
desmobilização do canteiro, proporcionado assim desconforto pontual (curto prazo e
temporário).
Meio Físico: o impacto “Circulação de Materiais, Equipamentos, Máquinas e Veículos”
sobre os aspectos “Qualidade do Ar” e “Ruídos e Vibrações” foi classificado como
negativo (N), local (L), temporário (T), indireto (I), curto prazo (C) e reversível (V).
Análise: Afeta de forma negativa nos aspectos “Qualidade do Ar”, pois com um volume
maior de maquinário para a construção e desativação do canteiro de obra, a qualidade
do ar é alterada também. Mas como classificado na Matriz, esse impacto é temporário e
de curto prazo. Afeta de forma negativa no aspecto “Ruído e Vibrações”, pois com um
volume maior de maquinário para a construção e desativação do canteiro de obra o
volume de ruídos e vibração obtém um aumento Mas como classificado na Matriz, esse
impacto e temporário e de curto prazo, assim tornando-se um impacto pontual e de
pouca duração.
Meio Socioeconômico: o impacto “Circulação de Materiais, Equipamentos, Máquinas e
Veículos” sobre o aspecto “Alteração no Tráfego das Vias Locais” foi classificado como
negativo (N), local (L), temporário (T), direto (D), médio prazo (M) e reversível (V).
Análise: as vias locais na etapa de desmobilização do canteiro de obras sofrerão
negativamente, pois com a circulação de materiais, equipamentos, máquinas haverá o
aumento na frota de veículos, mas como já descrito na Matriz de Impactos Ambientais,
este impacto será temporário.
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3.4 Medidas Mitigadoras
As análises dos impactos negativos acima descritos impõe a elaboração, implantação e
gestão de ações de ordem administrativa e operacionais, as quais se expõe:
3.4.1 Gestão da Obra
Serão desenvolvidas estratégias em três abordagens relacionadas à obra, as quais estão
descritas a seguir:
Prevenção e Controle de Erosão e Sedimentação
A intenção desta abordagem é reduzir a poluição gerada por atividades da construção
civil por meio do controle de erosão do solo, perda de sedimentos e assoreamento, como
também redução na geração de poeira atmosférica. Geralmente, os vetores que
promovem a erosão ou perda de solo são a circulação de pessoas, o escoamento
superficial ou tráfego de veículos, outrossim, identifica e elimina as causas, minimizando
perda de solo e preservação do ambiente e a qualidade da água.
Na prática, deseja-se evitar que ocorra saída de solo, sujeira e sedimentos da obra e não
afetem a circulação local da população. Também, tem a intenção de não permitir entrada
de solo e/ou detritos nas redes pluviais por meio dos bueiros e, assim, evitar
entupimento das tubulações, assoreamento de corpos hídricos e enchentes.
Ainda, as ações e estratégias a desenvolver têm o objetivo de prevenir contaminação de
solo causado por produtos químicos utilizados na obra. Caso ocorra algum acidente –
tombamento de latas de óleos e tintas, por exemplo - também existe estratégia para
mitigar rapidamente o problema.
A seguir estão descritas as estratégias que serão utilizadas durante a demolição, limpeza
e construção:
- Proteção do perímetro da obra: a) Vedação da base de tapumes e/ou cercas para evitar
saída; se houver necessidade de maiores cuidados, b) serão utilizadas britas enroladas
com manta geotêxtil e posicionadas internamente junto aos tapumes;
- Proteção de entradas (portões, portaria): a) Instalação de lava rodas com objetivo de
lavar o pneu dos veículos que saem da obra e evitar que carreguem sedimentos enquanto
houver solo exposto; b) Instalação de lava botas para os funcionários; c) Estabilização
das vias de acesso ao canteiro com brita ou concreto;
- Descarte de água na galeria pluvial: a) Teste de Sólidos Sedimentáveis (teste de Imhoff)
para verificar se é possível realizar descarte de água diretamente na rede pluvial; b)
Sistema de decantação e drenagem com filtro;
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- Limpeza e manutenção das calçadas, meios-fios e bocas-de-lobo: a) Limpeza diária
das calçadas, meio fios e bocas-de-lobo para evitar que solo e sedimentos sejam
carreados para rede pluvial e gere problemas de entupimento e enchentes; b) Quando
ocorrer chuvas, proteção das bocas-de-lobo utilizando britas enroladas em manta
geotêxtil;
- Proteção de taludes e solos expostos: a) Utilização de manta geotêxtil ou nata de
cimento em taludes para evitar erosão; b) Estabilização de solos expostos com britas,
sobra de concreto ou gramíneas;
- Controle de contaminação de solo: a) Todos os equipamentos que utilizam óleo devem
estar sobre bandejas caso ocorra algum vazamento; b) Latas de produtos químicos
líquidos (tintas, selantes, combustíveis e etc.) devem estar sobre bandejas caso ocorra
vazamento;
- Proteção e acondicionamento de produtos contaminantes: a) Proteção de todos os
produtos possíveis de contaminação de solo em local separado, coberto, protegido e
pavimentado;
- Proteção dos Corpos de prova: a) Proteção em local separado, coberto, protegido e
pavimentado;
- Kit Mitigação: a) Disponibilização de kit mitigação em local de fácil acesso para sanar
rapidamente problemas caso ocorra vazamento de produtos químicos. O Kit mitigação
é composto por tambor, pá, material absorvente e de sacos plásticos de 20 litros; b)
Treinamento de funcionários para utilização do kit mitigação;
- Redução de geração de poeira: a) Aspersão de água em solos expostos quando o solo
estiver seco e ocorrer geração de particulados; e
- Organização do canteiro de obras: a) Separação entre resíduos e materiais a serem
utilizados na obra; b) Limpeza das frentes de serviço.
- Gestão de Resíduos Gerados na obra
Essa gestão tem a finalidade de desviar de aterros e/ou incineração resíduos sólidos
gerados na demolição e durante a construção. Quanto maior o volume de material
destinado a empresas recicladoras ou promover nova utilização dos resíduos, maiores
benefícios para o meio ambiente. A ideia é reutilizar ou reciclar os materiais e evitar que
novas matérias-primas sejam extraídas do meio ambiente.
Também é importante que as empresas processadoras de resíduos estejam legalmente
corretas, o que dá indícios de que a empresa é fiscalizada e corrobora com o objetivo da
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gestão de resíduos – Reciclar ou Reutilizar o material e desviar de aterros sanitários.
Dessa forma, a seguir estão descritas as estratégias que serão utilizadas durante a obra
no que tange a gestão de resíduos sólidos gerados na demolição e construção:
Baias de resíduos organizadas: a) Separação de resíduos por natureza (papel, plástico,
metal, madeira, resíduo perigoso) em baias específicas; b) Manutenção das baias. As
baias deverão estar cobertas, protegidas, pavimentadas e fechadas; c) Limpeza periódica
das baias e entorno;
Licenças ambientais e de funcionamento das empresas transportadoras: a) Serão
solicitadas as licenças de operação emitidas pelo Instituto do Meio Ambiente – IMA
antes de contratar o serviço de transporte de resíduos; b) Solicitação do Alvará de
funcionamento da prefeitura; e
Acondicionamento dos resíduos nas frentes de serviço: a) Separação entre os resíduos
gerados e os materiais que serão utilizados na obra; b) Organização dos resíduos nas
frentes de serviço para não espalharem pela obra enquanto aguardam transporte para
as baias; c) Colocação de caçambas em pontos de fácil acesso aos trabalhadores para
descarte dos principais resíduos gerados em grande volume (madeira, metal por
exemplo); d) Colocação de recipientes coloridos (lixos ou tambores) em diversos locais
na obra para realizar descarte de lixos dos funcionários; e) Colocação de bandejas em
baixo de latas de produtos químicos vazios (tintas, óleos) enquanto estão nas frentes de
serviços para evitar contaminação do solo e rede pluvial.
- Ruídos e Vibrações
Muitas vezes o monitoramento da poluição sonora não é realizado de forma correta, por
não darem a importância necessária. Esse tipo de poluição ocorre quando há uma
alteração na condição normal do ambiente estudado. O ruído é que mais colabora para
a existência dessa poluição. Sendo provocado pelo som excessivo de indústrias, canteiro
de obras, meio de transportes, etc.
Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) para que um som não seja prejudicial
à saúde, deve ficar em até 50 dc (decibéis – unidade de medida do som), acima desse
valor o som já é classificado como prejudicial à saúde, causando problemas que afetam
não só o aparelho auditivo, como também causa alguns distúrbios no organismo
humano como alteração de humor, insônia, capacidade de concentração e até perda
auditiva.
A Resolução CONAMA n° 001/1990 dispõe sobre critérios de padrões de emissão de
ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou
recreativas, inclusive as de propaganda política. Em conjunto com a NBR 10.151 que
informa os níveis de ruídos aceitáveis para cada tipo de estabelecimento ou área.
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Dessa forma, esse plano de monitoramento se atenta em avaliar através de medições
constantes a geração dos ruídos, tanto na fase de implantação quanto na fase de
operação, neutralizando e/ou mitigando todas as fontes geradoras em função da
execução da atividade de distribuição de combustível.
3.4.2 Controles Operacionais / Gestão
Dentro do contexto de gestão e, operação serão implantados uma série de equipamentos
que oportunizarão rotinas de trabalhos de prevenção e/ou contingenciamento em favor
do meio local, a saber:
- Sistema de Bacia de Contenção
Será implantado uma (01) bacia de contenção com os seguintes parâmetros construtivos:
Dique De Contenção: Os tanques cilíndricos verticais numerados de 01 a 06 estão
alocados num dique de contenção. NBR 17.505:2015: Requisito volumétrico do dique:
volume do maior tanque + volume de deslocamento da base deste tanque + volume
deslocado dos demais tanques e suas bases contidos no dique. O dique tem o piso
totalmente concretado para conter pequenos derrames ou vazamentos. Este sistema de
controle de derrames e vazamentos garante a drenagem de água pluvial em direção às
caixas coletoras e destas direcionada a caixa separadora de água e óleo do
empreendimento - S.A.O.
Obs.: Dique de contenção equipado com cx. de válvula de bloqueio externa DN 100
conectada a cx. SAO do empreendimento através de tubulações underground DN 100 e
DN 150.
- Sistema de Bombeamento e Movimentação de Produtos
Para o descarregamento, movimentação e carregamento de produtos serão adotados
unidades de bombeamento mecânico de produtos – moto bombas tipo centrífugas - que
estarão tagueadas, agrupadas e assim distribuídas:
•
•

Bombas de Descarregamento; e
Bombas de Carregamento.
- Plataforma Rodoviária de Descarregamento e Carregamento

Para o descarregamento e o carregamento dos produtos armazenados será implantado
uma (01) plataforma rodoviária com cobertura metálica. Possui piso estrutural em
concreto impermeável e alisado, circundado por canaletas de contenção metálicas perfil
cartola conectadas ao sistema de drenagem oleosa do empreendimento. A plataforma
possui sistema de aterramento para conexão em caminhões e carretas tanques.
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A área limitada pelo piso e pelas canaletas está a 50 mm acima da elevação do pátio de
manobras, o que impede a contribuição de águas pluviais no sistema de efluentes
oleosos evitando assim sobrecarga na caixa separadora de água e óleo.
A área de carregamento de produtos possuirá duas ilhas com sete (07) braços de
carregamento cada – Bicos B-01 ao B-07, dotados de braços de 4 pol de diâmetro e são
assim descritos o conjunto de carregamento e dosagem:
- (sete) braços de carregamento, tipo “Top Loading”, diâmetro de 4 pol, conexões
flangeada classe 150 ANSI-B-16.5;
•

•

O conjunto de bombas de descarregamento e carregamento estarão instalados
em casa de bombas, próximo ao dique de contenção. As unidades de filtragem e
unidades registradoras de produtos estão instalados sob a passarela metálica
elevada de carregamento, localizada junto a plataforma de carregamento; e
Escadas pantográficas e passarelas para apoiar sobre os tanques dos caminhões
nas operações de descarregamento e carregamento de produtos complementam
os equipamentos existentes nesta área.
- Caixa Separadora de Água e Óleo – SAO

O sistema de drenagem oleosa da bacia de contenção do parque de tancagem,
assim como da plataforma de descarregamento e carregamento de produtos estão
dirigidas através de tubulações “underground” metálicas DN 100 a cx. SAO (Sistema
Separador Agua-Óleo) identificado: Caixa Separadora de Água e Óleo: equipada com
filtros coalescentes, denominada caixa separadora, absorvem a drenagem do parque de
tancagem, plataforma de descarregamento e plataforma de carregamento. O óleo retido
será bombeado para caminhões tanques e transferido para destino programado por
empresas terceirizadas.
- Sistema de Combate a Incêndios
A classificação obtida pelo Regulamento de Prevenção contra incêndios – Carga
Incêndios do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina–CBMSC, é a de
Ocupação M-2: Armazenamento de Combustíveis, Classificação: Risco Elevado. Projeto
preventivo de incêndio do empreendimento – PSCIP – atende premissas NBR
17.505:2015 -7 e IN 020 do CSCIP 2014 CBMSC.
- Sistema Elétrico
Todos os motores das bombas e os componentes elétricos situados junto à
plataforma de carregamento são a prova de explosão. As instalações elétricas e de
aterramento estão de acordo com as exigências e normativas para esse tipo de
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empreendimento. A classificação de áreas de risco está em conformidade com a norma
NBR 17.505-6:2015.
- Tubulações e Acessórios
Tubulações metálicas, flangeadas e aéreas (linhas de descarga e carga de
combustível). Os tubos são em aço carbono especificação API 5L Gr. B SCH 40. Os
flanges são em aço carbono ASTM A-105, tipo sobreposto face com ressalto, dimensões
conforme ANSI B-16. 5 classe 150 lbs.
As configurações das linhas estão adequadas à flexibilização necessária aos
próprios limites de tensões e a transmissão de esforços aos bocais das bombas, dos
tanques e dique de bacia de contenção.
Válvulas: As válvulas de bloqueio são do tipo gaveta e esfera, aço carbono ASTM
A-216 Gr.WCB classe 150 lbs. As válvulas de retenção são do tipo portinhola, corpo em
aço carbono ASTM A-105, sede em aço inox.
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3.5 FLUXOGRAMA
OPERAÇÕES

E

DESCRIÇÃO

DETALHADA

DOS

PROCESSOS

E

Basicamente o fluxograma operacional de funcionamento da Base Individual de
Distribuição de Combustíveis Líquidos percorre as seguintes etapas:
Etapa

Responsável

1. Chegada do
caminhão

Motorista

tanque

Detalhamento
Recepcionamento da carga de combustível na Unidade
e conferência.

2. Realizar
conferência
documental da
carga
(NF do

Faturista /
Encarregado da
Unidade

Averiguação dos dados constantes na Nota Fiscal:
Razão Social, placa do veículo, placa do semirreboque
ou bi trem e capacidade do caminhão tanque
coincidem com o veículo a ser descarregado.

Combustível).
Conferência e Descarregamento do Combustível
observando: volume (seta), temperatura e densidade
3. Posicionar

do combustível conforme IT-AR.03, averiguar a

para descarga.

integridade dos equipamentos (tubulações do

3.1 Conferir

Motorista/

caminhão e eventuais vazamento). Caso haja

temperatura e

Encarregado

divergência na altura do produto / não coincidir com a

densidade do

seta deverá ser ajustado. Conforme o caso, retirando

combustível

quando for a mais e adicionando quando estiver a
menos. Preencher RQ-045 (Ordem de recebimento de
produto).
Verificar qual a boca de descarga e válvula da
instalação que vai ser utilizada para o produto que está

4. Realizar
descarga do
combustível no

no caminhão tanque. Conectar o mangote na tubulação
Encarregado

da instalação e no caminhão-tanque. Abrir as válvulas
da instalação e do caminhão-tanque verificando se há

tanque

vazamentos no mangote de descarga ou em pontos de
conexões, realizar a descarga do caminhão-tanque.

5. Conferir se o
caminhão está
completamente
descarregado e
drenar o

Antes de liberar o caminhão, o inspecionar os
Encarregado

compartimentos verificando se estão totalmente
descarregados. Drenar remanescentes do produto e
posterior liberação do caminhão.

Caminhão
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4. INFORMAÇÕES SOBRE A ÁGUA UTILIZADA
4.1 Balanço Hídrico
No processo produtivo da Base Secundária de Distribuição de Combustíveis
Líquidos não há uso de água, somente consumo de ordem doméstica.
Usos: Os usos serão única e exclusivamente em favor da parte administrativa a operação.
4.2 Informações Sobre Águas Pluviais
Descrição do sistema de captação, transporte e disposição das águas pluviais. Em relação
aos sistemas de captação e de tratabilidade das águas pluviais e/ou residuárias, será
apresentado quando do pedido de LI.
4.3 Informações Sobre os Esgotos Sanitários
Os despejos sanitários são coletados em rede específica e lançados na rede da
Concessionária CASAN, responsável pelo recebimento, deposição e tratamento final.
Como o volume gerado de esgoto é pequeno, não ocorrerá nenhum impacto ambiental.
Os projetos desenvolvidos seguiram as orientações existentes na NBR 7229.
4.4 Informações Sobre a Disposição Final dos Efluentes Líquidos Industriais
Como o volume gerado de esgoto é pequeno, não ocorrerá nenhum impacto
ambiental. Os projetos desenvolvidos seguiram as orientações existentes na NBR 7229.
4.5 Informações sobre Resíduos Sólidos Industriais
O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS desenvolvido pretende
expor as ações relativas, quando do manejo dos resíduos sólidos, contemplando os
aspectos referentes ao recebimento, geração, segregação, acondicionamento, coleta,
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos.
Nas tabelas a seguir, encontram-se os resíduos gerados em cada setor da empresa, bem
como suas quantidades. A responsabilidade pela aplicabilidade e gestão operacional e
ambiental do PGRS é da Equipe de Colaboradores da Rodoil.
Dentro do contexto de implantação e operacionalização do PGRS, ocorrerá em 3 esferas
técnicas a saber ao desenvolvimento das atividades:
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a) Treinamento
Em ação preventiva visando a diminuição de resíduos, à aplicação da política
ambiental da Empresa de RESPEITAR o meio ambiente e promover o desenvolvimento
sustentável; de MONITORAR sistematicamente as atividades que eventualmente
possam interferir no meio ambiente de forma direta ou indireta; em CUMPRIR
rigorosamente as determinações originadas nas legislações ambientais e finalmente,
PROMOVER a melhoria dos serviços, oferecendo a Comunidade usuária, tecnologias e
serviços inovadores com a disponibilidade de soluções ambientais viáveis e seguras.
Face a esse comprometimento, há um processo constante de campanhas de
conscientização com os funcionários, colaboradores e clientes, concentradas na busca de
mais qualidade de vida e na construção de um mundo mais digno, justo e saudável.
b) Normatização dos Procedimentos
Dentro do contexto de normatização, o próprio PGRS é auto aplicável à Equipe
de Colaboradores, uma vez que explicita todas as regras a serem obedecidas na
separação dos diversos tipos de resíduos gerados (Norma da ABNT – NBR 10.004/2004),
armazenamento intermediário, transporte interno, manuseio (manejo dos resíduos),
armazenamento temporário em área estipulada, controle e expedição aos locais de
disposição final.
c) Elaboração de Relatórios
Dentro do contexto de sustentabilidade e dos procedimentos inerentes a esse
Plano, obstinará como meta a elaboração e a disponibilização de Relatórios Técnicos –
com periodicidade bimensal planificada cujos dados expressem a realidade gerada
quando da operação diária, medidas corretivas sugeridas e implantadas, bem como
indicadores de desempenho ambiental.
d) Identificação dos Resíduos
Segundo consta em exigência legal, os resíduos ora identificados, foram
enquadrados de acordo com a seguinte classificação da NBR 10.004:
–
–

Resíduos Perigosos – Classe I
Não – Perigosos (Classe II)
o
o

Não Inertes – Classe II – A
Inertes – Classe – II – B
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CLASSIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

ACONDICIONAMENTO

SINALIZAÇÃO

tratamento e

Agrupados em local de

Classe 9 - Substâncias

disposição

piso impermeabilizado,

Perigosas Diversas

especiais em

área coberta, com baias

(Nº 9)

Apresentam riscos
à saúde pública e
ao meio ambiente,
exigindo

CLASSE I

função de suas

de contenção, isolados e

Símbolo (sete listras na

RESÍDUOS

características de

sinalizados.

metade superior):

PERIGOSOS

inflamabilidade,

preto.

corrosividade,

Fundo: branco.

reatividade,

Número "9",

toxicidade e

sublinhado no canto

patogenicidade.

inferior.

Não apresentam
periculosidade,
porém não são
inertes; podem ter
propriedades tais
como:
combustibilidade,
CLASSE II – A
RESÍDUOS
NÃO INERTES

biodegradabilidade
ou solubilidade em
água. São
basicamente os

Agrupados de várias
formas, amarrados, em
contêiner, sacos
plásticos, em local de
piso impermeabilizado,
área coberta, com baias
de contenção, isolados e
sinalizados.

resíduos com as
características do
lixo doméstico.

Submetidos aos
testes de
solubilização
CLASSE II – B
RESÍDUOS

(NBR-10.007 da
ABNT).

Agrupados em local de
piso impermeabilizado,
área coberta, com baias
de contenção, isolados e
sinalizados.

INERTES
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Basicamente existem 07 tipos de resíduos:

Ponto de

Tipo de

Geração

Resíduos

Área
Administrativa

Área de

Classificação (*)

do

Acondicionamento

Resíduo

papel

reciclagem

210101

contêiner

plástico

reciclagem

200139

contêiner

orgânico

aterro industrial

200199

caçamba

papel

reciclagem

200101

contêiner

plástico

reciclagem

200139

contêiner

compostagem

200201

resíduos de
Abastecimento

Código

varrição
lâmpadas

classe I -

queimadas

perigosos

estopas

classe I perigosos

contêiner

200121

baia segregada

130899

baia segregada

Observação: Em anexo estão as Licenças de Operação das Empresas acima nominadas.
e) Procedimentos Adotados
A atual gestão de resíduos apresenta uma gestão operacional com o seguinte formato:
Serviços Gerais: quadro de colaboradores na ordem de 01 funcionário, dispostos em uma
rotina de recolhimento de 02 vezes ao dia,
Setores de copa/cozinha: quadro de colaboradores de 01 funcionário e/ou os próprios
responsáveis pelo setor, com recolhimentos feitos pelos próprios responsáveis, com
periodicidade de 02 vezes ao dia – cabe ressaltar que as coletas são feitas pela própria
empresa fornecedora de alimentação.
f) Ações preventivas a não geração, minimização da geração de resíduos.
O Grupo Rodoil por meio do Departamento de Meio Ambiente está empenhado em
proporcionar o melhor ambiente de trabalho para os empregados, assim como orientálos para que não se envolvam em situações que apresentem risco à sua integridade física
e ambiental.
Em ação preventiva há treinamentos e campanhas de conscientização de seus
colaboradores e clientes, para que ocorra um vínculo de conhecimentos que possam ser
transmitidos à comunidade; concentradas nas buscas de mais qualidade de vida e na
construção de um mundo mais digno, justo e saudável.
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Entre as ações preventivas que já estão sendo utilizadas é a presença em toda a empresa,
tambores para resíduos identificados conforme o CONAMA 275/01, os resíduos são
recolhidos em 2 períodos e encaminhados para o armazenamento intermediário.
g) Armazenamento Temporário
A área determinada funcionalmente para armazenamento temporário dos resíduos
recolhidos e já classificados está coberta e locada em depósitos próprio visto a natureza
de todos os resíduos. Esta área tem a função de recebimento, segregação e
armazenamento, para os resíduos anteriormente classificados.
Estes são todos agrupados na área identificada, e direcionados diretamente para a baia
ou contêiner próprio e disponibilizado por empresas responsabilizadas.
Os resíduos comuns de copa/cozinha ocorrem à intervenção das Empresas Parceiras
contratadas para gestão.
5. CONTROLE E MONITORAMENTO DA CONTAMINAÇÃO DO SOLO E ÁGUA
Este Programa tem como objetivo avaliar a interceptação de áreas contaminadas
a partir de análises sistemáticas de solo e água. Deverá compreender o controle e o
monitoramento de todo material escavado e movimentado, definindo a possibilidade de
uso local ou indicando sua remoção como bota fora destinado a aterro ambiental como
material contaminado. No caso de água subterrânea, deverá receber atenção a presença
de odor e/ou iridescência como indícios preliminares, alertando para necessidade de
paralização dos serviços e início de investigação ambiental.
6. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
Programas de Acompanhamento dos Impactos Ambientais
Dada as medidas acima que serão acauteladas durante o período de construção do
Conjunto Arquitetônico, relaciona-se os programas que serão concebidos na fase de
licenciamento Prévio e, por conseguinte operacionalizados na fase de construção,
conforme orientará a Licença de instalação:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Programa de Monitoramento Florestal;
Programa de Automonitoramento Atmosférico;
Programa de Monitoramento da Dinâmica Hidrogeológica;
Programa de Controle e Monitoramento da Contaminação do solo e água; e
Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRS).
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7. CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA DO BAIRRO E DA CIDADE
7.1 Caracterizações Demográficas
Entender a configuração de uma população é necessário em virtude de diversos
aspectos, assim, é necessário considerar os conceitos demográficos que são informações
temáticas que servem para observar as carências em determinados seguimentos sociais.
Posto isso, a população pode ser tipificada como: população absoluta, que
corresponde ao número total de habitantes de um determinado lugar (município, estado,
país, continente ou no mundo) e, população relativa, que corresponde à densidade
demográfica, que é resultado do total de habitantes dividido pela área territorial.
A partir de informações da Prefeitura Municipal, o município tem 38
comunidades rurais e 11 bairros constituídos, o que demonstra que neste contexto, a
densidade demográfica se acentua cada vez mais nas áreas urbanas.
Com isso, a área a ser empreendida está localizada no perímetro urbano de
Xaxim, mais especificamente na Zona de Interesse Industrial, Uso 23 – Comércio
Perigoso, com as seguintes estatísticas: taxa de ocupação de 70%, índice de
aproveitamento básico de 1,4 e, taxa de permeabilidade de 20%.
7.2 Caracterizações Socioeconômicas, Históricas e Culturais
Segundo dados do site cidades do IBGE, Xaxim é conhecido como coração verde
do Oeste, pois o município presa pela preservação ambiental e sadia qualidade de vida.
Tendo como os principais descendentes Italianos, Alemães e Poloneses, o município hoje
é o 3° colocado no Brasil em Exportação de frango fresco e congelados, Xaxim tem sua
economia baseada na agropecuária e agroindústria, é o 6°município do Estado em
produção agropecuária e o 3° em exportação de aves do Brasil e o 27° em retorno do
ICMS em Santa Catarina.
Tendo suas principais datas festivas em outubro com o rodeio criou, fevereiro
com a semana do município e junho de São Luiz Gonzaga, o padroeiro da cidade.
7.3 Infraestrutura, Equipamentos Urbanos e Comunitários Existentes
Como o EIV se trata de uma Unidade de Armazenamento e Distribuição de
Combustíveis Líquido, a área em estudo, irá contar com uma área de arruamento de no
qual irá contar com pavimentação, drenagem, rede de energia elétrica, rede de
abastecimento de água e um sistema de tratamento de esgoto individual.
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7.4 Companhia de Água e Esgoto
A rede de água será realizada por empresa a contratar e o fornecimento ficará a
cargo da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, tendo como CNPJ
82508433/0001-17, projetadas obedecendo às normas técnicas e legais pertinentes.
7.5 Telefonia
O Município hoje possui um sistema de telecomunicação fixa mantida pela
operadora Oi S.A, escrita no CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43. Na parte da telefonia
moveis, podemos constar com a empresa TIM, VIVO, CLARO e OI.
7.6 Comunicação
Nestes requisitos pode-se contar com os seguintes jornais e revistas:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Jornal Lê Noticias;
Jornal Correio Xaxinense;
Jornal A Realidade;
Jornal O Guarani; e
Revista Chocolate Chic.

Já a respeito de Rádios temos as seguintes:
⎯ Rádio Vanguarda FM;
⎯ Rádio Amiga FM;
⎯ Rádio Cultura AM
7.7 Cultura e Lazer
O Município de Xaxim conta com três Ginásios Municipais de Esportes (bairros
Guarany, Alvorada e Dr. Ari Lunardi), Ecoparque (Loteamento Sol Nascente) e Parque
Ecológico (Bairro Guarany). O município conta também com grupos de idosos, mães,
diabéticos e hipertensos, carros antigos, Moto Clube, LeoClube, Lyons Clube, Rotary e
escoteiros.
7.8 Saúde
O Município de Xaxim conta hoje com 01 Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) e
08 Estratégias Saúde da Família (ESF) sendo eles:
⎯ CAPS;
⎯ ESF Bairro Alvorada;
⎯ ESF Bairro Central;
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⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

ESF Bairro Chagas;
ESF Bairro Vila Diadema;
ESF Bairro Dr. Ari Lunardi;
ESF Bairro Frei Bruno;
ESF Bairro Guarany; e
ESF Primavera.

7.9 Educação
Hoje o município possui 19 Escolas/Centro de Educação Infantil Municipal - (CEIM) nos
quais estão listados a seguir:
⎯ Escola Básica Municipal Dom Bosco: Localizado na Av. Luiz Lunardi 278 –
Centro.
⎯ Escola Básica Municipal Santa Terezinha: Localizado na Ângelo Bottan, 63 –
Bairro Santa Terezinha.
⎯ Escola Básica Municipal Cecília Meireles: Localizado na Rua Antonio Cordenonsi
Filho, 1840 – Bairro Primavera.
⎯ Escola Básica Municipal Dr. Ari Moacir Lunardi: Localizado na Rua Farrapos
1940 – Bairro Ari Lunardi.
⎯ Escola Básica Municipal Professora Dirce Salete Dall’Agnol: Localizado na Rua
Dante Domingos Lorenzon – Bairro Frei Bruno.
⎯ Escola Básica Municipal Gomes Carneiro: Localizado na Rua Rio Grande 1344 –
Centro.
⎯ Escola Básica Municipal Custódio de Campos: Localizado na Rua Antonio
Cordenonsi Filho, 273 – Bairro Alvorada.
⎯ Escola Básica Municipal Neusa Massolini: Localizado na Rua Santo Antonio, 807
– Bairro Germânico.
⎯ Escola Fundamental Diadema: Localizado na BR 282 km 517 s/n.
⎯ Centro de Educação Infantil Mario Ferrazzo: Localizado na Rua Fioravante
Baggio – Bairro Bela Vista.
⎯ Centro de Educação Infantil Justino Santos de Almeida: Localizado no distrito
Vila Diadema.
⎯ Centro de Educação Infantil Municipal Prosperina Folle: Localizado na Rua 10
de Novembro, 559 – Bairro Alvorada.
⎯ Centro de Educação Infantil Municipal Rosa Zambenedetti: Localizado na Rua
Angelo Teston 580 – Bairro Santa Terezinha.
⎯ Centro de Educação Infantil Municipal Recanto Encantado: Localizado na Rua
André Lunardi, 927 – Centro.
⎯ Centro de Educação Infantil Municipal Maria Lunedo Batistella: Localizado na
Rua Farrapos 1940 – Bairro Dr. Ari Lunardi.
⎯ Centro de Educação Infantil Municipal Virginia Riboli: Localizado na Rua Pedro
Folle, 320 – Bairro Primavera.
⎯ Centro de Educação Infantil Municipal Emilia Varnier: Localizado na Rua São
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Paulo 56 – Bairro Chagas.
⎯ Centro de Educação Infantil Municipal Dom Bosco: Localizado na Av. Luiz
Lunardi, 278 – Bairro Centro.
⎯ Centro de Educação de Jovens e Adultos de Xaxim – CEJAX: Localizado na Av.
Plinio Arlindo de Nês – Centro.
O Município possui hoje a Praça Frei Bruno localizada no Centro da cidade e conta
com Chafariz, Palco para shows e eventos, equipamentos de ginastica e parque para
crianças, possui também com o Parque ecológico no Bairro Guarani e conta com chafariz,
trilhas para caminhadas em meio a vegetação, equipamentos para ginástica, já o
EcoParque está localizado no Loteamento Sol Nascente e conta com trilhas ecológicas e
sala de aula para educação Ambiental.
8. CONCLUSÃO
O instrumento de gestão urbana (EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança)
desenvolvido em favor da Rodoil por força legal do compêndio Jurídico ora vigente nos
âmbitos Municipal, Estadual e Federal depreendem em esclarecer, demonstrar e pontuar
os conceitos urbanísticos, estruturais e eventuais impactos ordinários, visto a instalação
e operação de uma central dosadora de concreto, sob sua tutela.
O EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança teve e tem até o momento a
preocupação em estabelecer, para uma melhor avaliação e julgo, procedimentos que
permitam avaliar, controlar, projetar, planejar e consolidar aspectos arquitetônicos e de
infraestrutura, especialmente no que diz respeito ao cumprimento da legislação, visto
normas, uso racional de recursos naturais, cenários urbanos e segurança dos Munícipes,
por conseguinte a minimização dos eventuais danos urbanos.
O EIV perdurou em confrontar as indagações frente a legislação do Município
Xaxim e, as iniciativas e providências tomadas pelo Empreendedor Rodoil em antecipar,
mitigar e compensar eventuais cenários negativos ao Município e a Região em discussão.
Foram consultadas uma seara de leis, decretos, resoluções, normas e tendências
estatísticas, que geram um arcabouço técnico, urbanístico e jurídico bastante conciso e
seguro, que permite categorizar sob o seguinte aspecto:
“Município de Xaxim, ratificadas pelas orientações / recomendações constantes na Esfera
Federal, que discorre sobre o assunto, a área onde será instalada, posteriormente
desenvolvida a atividade pela RodOil permite enquadrá-lo como:
Dada as análises acima pode afirmar que a atividade que se pretende instalar e operar
estará em uma Zona de Interesse Industrial, com uso permissível Uso 23 – Comércio
Perigoso conforme informa a Lei n. 146/2014, dispõe sobre o Plano Diretor e Lei
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Complementar n. 4068/2015, que dispõe sobre Parcelamento do Solo do Município de
Xaxim.”
‘Tecnicamente, foram investigados todos os assuntos de caráter legal, contudo, reserva
interesse em destacar as seguintes orientações:
8.1. As características arquitetônicas de construção do Postos de Combustíveis (sem
lavagem, e oficina de Veículos, borracharia e loja de Conveniências) atende as
prerrogativas do zoneamento, aspectos urbanos onde será implantado?
Sim, conforme já discutido ao longo desse Estudo, bem como o já exposto acima – vide
replicada abaixo: Zona de Interesse Industrial, com uso permissível Uso 23 – Comércio
Perigoso conforme informa a Lei n. 146/2014, dispõe sobre o Plano Diretor e Lei
Complementar n. 4068/2015, que dispõe sobre Parcelamento do Solo do Município de
Xaxim.
8.2. As características de acessos e arruamento atendem o estipulado nos sistemas
viários existentes e/ou projetados?
Sim. Porém é necessário implantar melhorias de segurança para pedestres e motoristas,
sob forma de medidas mitigatórias, tais como:
−

Sinalização indicativa da existência da Base Secundária.

8.3. Haverá impacto significativo de tráfego nas Regiões em discussão?
Não, visto que a área é industrial.
8.4. Qual será o nível de intervenção e/ou modificação na paisagem urbana
consolidada das áreas?
Nenhuma significativa. Vale expor o ganho ordenado de ocupação urbanística,
incremento a economia local.
8.5. Qual será a importância socioeconômica à Região e ao Município de Xaxim com a
instalação da Base ?
A importância será representativa ao Município, pois consolidará a Região como polo
de serviços ao setor logístico a toda Região num raio de 100 km. A melhoria da qualidade
urbana é avaliada nesse Estudo com um valor positivo, de ordem direta e de tempo a
longo prazo, com ocorrência tanto na fase de implantação como na fase de operação,
sendo de maioria local e cíclica.
Diante de tal esforço foi projetado e/ou há uma expectativa de aumento das Receitas em
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favor do Município e ao Estado do Santa Catarina na ordem de:
Para o Município de Xaxim, a economia local será disponibilizada a geração de 10 novos
Empregos Diretos, 23 Empregos Indiretos e, investimentos na ordem de R$ 5.000.000,00
– cinco milhões de reais.
Feito todas as considerações técnicas necessárias, conclui-se que o
Empreendimento possui todos os requisitos necessários à sua implantação, outrossim
solicita-se seu deferimento.
9. EQUIPE TÉCNICA
⎯ Coordenação Geral: Fernando R. Noronha;
⎯ Coordenação de Planejamento & Jurídico: Adm. José Marcello Silva de Carvalho
CRA 11.165 PR
⎯ Coordenação Urbana: Engª. Aline Rodrigues Fortes;
⎯ Coordenação Biótica & Entrópica Química Ambiental & Industrial: Eng. Helenice
Pantarolli CREA 107965/D;
⎯ Coordenação de Engenharia: Eng. Alisson Marçal CREA 80769/D;
⎯ Coordenação de Biota (Fauna e Flora): Rodolfo de Almeida Bonaldi / Biólogo –
MSc / CRbio 66535/D / CTF: 5235103;
⎯ Coordenação em Geologia: GH Sondagens Ltda - Geóloga Mariele Larissa
Groxko CREA-SC 152632-2-SC; e
⎯ Secretaria & Pesquisa: Nilza Rodrigues Fortes.
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