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APRESENTAÇÃO  
 

O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIVA, aqui apresentado, tem por finalidade 
disponibilizar, como instrumento de gestão urbana, as características do empreendimento de 
uso comercial do qual visa sua instalação no município de Três Corações e avaliar os impactos 
que podem ser gerados no ambiente urbano próximo. 

O empreendimento proposto, trata-se de um Posto de Abastecimento de Combustíveis que 
será instalado no Av. Desembargador José Alberto Weiss de Andrade, Quadra 16 Lote 15, 
Bairro Jardim Eldorado II. 

Assim sendo, de acordo com o art. 36 da Lei Complementar 525/2019, estão sujeitas a 
apresentação de EIV as atividades e instalações caracterizadas como especiais, conforme 
definido na referida Lei, o que inclui nesta categoria, os postos de abastecimento e serviços 
para veículos e as estações e equipamentos de radiocomunicação dos serviços de 
telecomunicações.  

O estudo elaborado está em conformidade com o que determina a Lei Complementar n.º 
525/2019 do Município de Três Corações, de acordo com a Sessão III, em seu artigo 40: 

“Art. 40. O EIV será elaborado de acordo com diretrizes expedidas pelo órgão licenciador, 

devendo conter: 

I - A caracterização do empreendimento ou atividade; 

II - A caracterização da área de influência do empreendimento ou atividade; 

III - A caracterização dos potenciais impactos do empreendimento ou atividade, 

considerando o conteúdo mínimo estabelecido no PDDUA; 

IV - A descrição das medidas mitigadoras e/ou compensatórias.” 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE 
 

1.1 - Localização geográfica e indicação da área de influência 
O empreendimento a ser instalado, trata-se de um Posto Varejista de Abastecimento de 

Combustíveis, que fará o abastecimento de veículos automotores de pequeno porte. As 

instalações do empreendimento foram projetadas a fim de atender a todos os requisitos para 

as atividades propostas, será uma instalação térrea, atendendo ainda aos requisitos de uso e 

ocupação do solo, contando com: sanitário masculino e sanitário feminino, sala para 

administração e área coberta para abastecimento de veículos.  

Localizado no Bairro Jardim Eldorado II, o empreendimento será instalado na Av. 

Desembargador José Alberto Weiss de Andrade, Quadra 16 Lote 15, conforme demarcado na 

Imagem 01. 

A área pode ser localizada pelas seguintes coordenadas geográficas:  
 

Latitude 21º40’51,08” S     longitude 45º 15’43,42” O. 
 

 
Imagem 01: Vista área da localização do imóvel onde será instalado o empreendimento.  

Fonte: Google Eath. 
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1.2 - Descrição das atividades a serem desenvolvidas no empreendimento ou 
funcionamento da atividade a ser licenciada 

 

O empreendimento a ser instalado, trata-se de um Posto Varejista de Abastecimento de 

Combustíveis, que fará o abastecimento de veículos automotores de pequeno porte.  

O empreendimento oferecerá o abastecimento de combustíveis tais como o óleo diesel, 

etanol e gasolina, alguns postos podem oferecer atividades de troca de óleo e comercialização 

de óleos lubrificantes e filtros. 

Os combustíveis são adquiridos na distribuidora conforme consumo e rotatividade do 

posto, sendo transportados por empresas devidamente regularizadas. Com a chegada do 

caminhão no posto, o processo de descarregamento do combustível inicia-se através da 

conferência do lacre, medição de nível e teste de qualidade do combustível, após os parâmetros 

analisados e aprovados, o combustível é armazenado em tanques subterrâneos.  

Para o abastecimento de veículos, o frentista na pista de abastecimento, posiciona o 

veículo para que o bico alcance a entrada do reservatório do veículo, assim, aciona o dispositivo 

para o abastecimento do veículo.  

As instalações do empreendimento são projetadas a fim de atender a todos os requisitos 

para as atividades propostas, será uma instalação térrea, atendendo ainda aos requisitos de 

uso e ocupação do solo, contando com: sanitário masculino e sanitário feminino, sala para 

administração e área coberta para abastecimento de veículos.  

 

1.3 - Dados quantitativos do empreendimento ou atividade 
 
O Posto Varejista de Abastecimento de Combustíveis será instalado um terreno com 

área de 227,91 m² do qual será edificado em uma área de 193,72 m² , sendo pavimento térreo 
destinado à construção do escritório e sanitários, e, ainda, uma área coberta para pista de 
abastecimento de veículos. 

O projeto seguirá o que estabelece o Código de Obras do Município, a Lei de Ocupação 
do Solo e o Plano Diretor Municipal. As devidas áreas, a taxa de ocupação e o coeficiente de 
aproveitamento estão evidenciados na Tabela 01 a seguir. 
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Tabela 01: Resumo de áreas de aproveitamento do imóvel 

Área do Terreno 227,91 m² 
Área Construída 193,72 m² 

Área Permeável 34,18 m² 
Taxa de ocupação 85 % 

Coeficiente de Aproveitamento 0,8499 
Percentual de área permeável 15% 

 
Conforme registro de matrícula do imóvel, o mesmo possui as seguintes medidas e 

confrontações: 11,56 m + 6,00 m, pela frente, com a Avenida Guatemala; 20,00 m pelo lado 
direito, com o lote nº 14; 7,06 m, nos fundos, com o lote nº 23; e, 17,33 m, pelo lado esquerdo 
com a Rua 18. 

 

 
Imagem 02: Demarcação do terreno no bairro Jardim Eldorado II (sem escala). 

Fonte: Prefeitura Municipal de Três Corações. 
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1.4 - Compatibilização com as diretrizes gerais e Eixos Estratégicos que integram 
o PDDUA; 

 
Conforme Lei Complementar 523/2019, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Ambiental do Município de Três Corações/MG – PDDUA, o empreendimento será instalado na 
Zona de Adensamento 2. 
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Imagens 03: Planta do Zoneamento Urbano (sem escala). 

Fonte: Prefeitura Municipal de Três Corações 
 

Ainda, de acordo com a Lei Complementar 523/2019, referente a classificação da via 
onde será instalado o empreendimento, trata-se de uma Via Arterial Secundária, conforme 
imagens abaixo. 

 

 
 

 

Imagens 04: Planta do Zoneamento Urbano (sem escala). 
Fonte: Prefeitura Municipal de Três Corações 

 
Sendo assim, conforme Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental do 
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Município de Três Corações/MG, o empreendimento será instalado em Zona de Adensamento 

2, localizado em Via Arterial Secundária, quando trata-se da frente do terreno para a Avenida 

Desembargador Alberto Weiss de Andrade e ainda Via Coletora Secundária, quando para 

lateral do imóvel sendo a Rua 18. 

Ao analisar o que rege a Lei Complementar nº 525/2019, que dispões sobre o Uso e 

Ocupação do Solo Urbano no Município de Três Corações/MG, a atividade de Postos de 

Abastecimento e Serviços para Veículos, é classificada como Nível 3: Atividades de Médio 

Impacto, para uma área útil de até 300 m².  

No Anexo 2, da LC 525/2019, traz o Quadro de Usos e Atividades por Zona Urbana, 

sendo permitido a instalação de empreendimentos que operem Atividades Nível 3 em Zona de 

Adensamento 2, em via Arterial Secundária (Avenida Desembargador Alberto Weiss de 

Andrade) e também para Coletora Secundária (Rua 18). 

 
 

Zona de 
Adensamento 2 

Arterial Primária Uso residencial e atividades nível 
1, 2, 3 e 4 

Arterial 
Secundária 

Uso residencial e atividades nível 
1, 2, 3 e 4 

Coletora Primária 
Uso residencial e atividades nível 
1, 2, 3 e atividades de nível 4 de 
comércio varejista e de serviços. 

Coletora 
Secundária 

Uso residencial e atividades nível 
1, 2, 3 

Local Uso residencial e atividades de 
nível 1 e 2 

Quadro 01: Quadro de Usos e Atividades por Zona Urbana (LC 525/2019). 
Fonte: Prefeitura Municipal de Três Corações. 

 
 

 
 
2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO 

EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE 

 
2.1 - Descrição qualitativa da área de influência 
 
A área de influência direta - AID compreende todas as vias de circulação que delimitam 

a quadra onde será inserido o empreendimento. São as vias que serão diretamente afetadas 

quando o empreendimento estiver em funcionamento. 
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A área de influência indireta - AII é delimitada pelas quadras e vias do entorno imediato, 

conforme croqui abaixo.  Incluem as vias de circulação que também poderão sofrer impactos 

quando instalado o empreendimento. 

Para projeção dos impactos que serão gerados pela instalação do empreendimento, 

será analisado o que ocorre nas áreas de influência direta e indireta. 

 

 
Imagens 05: Área de Influência Direta e Indireta 

 
 

2.2 - Equipamentos urbanos e comunitários existentes na localidade e que serão 
utilizados pelo empreendimento ou atividade ou por seus usuários e 
empregados 

 
Os equipamentos urbanos e comunitários são aqueles que qualificam a cidade trazendo 

conforto para a sociedade. Com a instalação do empreendimento de Posto Varejista de 
Abastecimento de Combustíveis, será utilizada a rede de abastecimento de água e coleta de 
esgoto realizados pela concessionária local COPASA, a rede de distribuição de energia elétrica 
pela CEMIG, rede de telefonia, sistema de drenagem. E as vias de tráfego devidamente 
pavimentadas, que serão utilizadas também por seus usuários.  
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2.3 - Serviços públicos oferecidos na área de influência que serão utilizados pelo 
empreendimento ou atividade ou por seus usuários e empregados 

 
Os serviços públicos podem estar associados a direitos humanos fundamentais, serão 

utilizados serviços como o abastecimento de água e esgoto, distribuição de energia elétrica, 

telecomunicação. Os colaboradores poderão ter fácil acesso para utilização de serviço de 

transporte público coletivo que atende a região, mais especificamente, a Avenida 

Desembargador Alberto Weiss de Andrade. 

Poderão ser utilizados pelo empreendimento e empregados, os serviços de emergência 

como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. 

o aumento na demanda será pouco significativo uma vez que o aumento de população será 

pequeno como visto anteriormente. Com respeito ao serviço de transporte público, o acréscimo 

de pessoas que o utilizarão será de alguns funcionários já que grande parte da mão de obra 

poderá ser gerada no próprio bairro, por pessoas que já se utilizam normalmente dos veículos 

que operam nas  linhas locais. 

Outros serviços públicos, especialmente de saneamento, serão pouco afetados por serem 

os serviços a serem prestados pequenos geradores de demanda por água tratada e 

consequentemente de coleta de esgotos sanitários.  

Este item está diretamente relacionado à provisão de equipamentos e serviços públicos e 

ao uso que deles faz a população. Há que se observar o dimensionamento das redes e 

serviços, atentando-se a pouca ou a superutilização, até mesmo sua insuficiência. 

Conforme observado neste EIV o empreendimento não gerará impactos na infraestrutura 
urbana local. 

Com relação ao abastecimento de água, estima-se 6 funcionários totais, durante o 
expediente operacional (das 6 às 22 horas), com consumo de aproximadamente 30 litros de 
água por dia por usuário (uso comercial), determinamos o Consumo médio diário pela equação: 

 
Consumo1 = hab. x Cp 

Onde: 
C1 = Consumo médio diário dos funcionários (l/dia)  
Hab. = número de funcionários (06) 
CP = Consumo por usuário (30 l/dia) 

  Substituindo: 
C1 = 06 x 30,0  
C1 = 180 litros/dia 
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Nos dias da semana com número máximo de usuários na ordem de 100 pessoas e nos 
quais consideraremos como fator de demanda 30% dos usuários, determinamos o Consumo 
médio diário pela equação: 

C2 = hab. x Cp.  
 
Onde: 
C2 = Consumo médio diário dos usuários (l/dia)  
Hab. = número de usuários (100 x 30% = 30 usuários)  
CP = Consumo por usuário (30 l/dia) 

 
Substituindo: 
C2 = 30 x 30,0  
C 2 = 900 litros/dia 

 
Ao analisar o consumo total tem-se: 

CT = C1+C2 

 

Substituindo: 

CT = 180 + 900 = 1.080 l/dia 
 

Tomando como base uma família com 4 membros, com consumo individual médio de 

água na ordem de 200 litros/dia temos o total 800 litros/dia. Lembrando que a quadra do 

empreendimento possui 16 lotes, com isso verifica-se que o local possui plenas condições de 

receber uma demanda de 12.800 l/dia, para uso normal da rede existente sendo totalmente 

possível para a concessionária local responsável pelo abastecimento de água suprir tal 

demanda. 

Portanto, com relação ao abastecimento de água, energia elétrica e telecomunicações, 

o empreendimento não fugirá dos padrões para esse tipo de atividade, havendo capacidade 

das concessionárias que atendem o município para suprimento da demanda gerada. 

O local é atendido pelo serviço regular de coleta de resíduos, não causando qualquer 

tipo de impacto nesse serviço. O resíduo gerado será basicamente do tipo comercial, resíduos 

sólidos como papel e embalagens, não gerando impacto ao meio ambiente, na coleta ou na 

destinação final.  

Qualquer outro tipo de resíduo gerado no posto de abastecimento, tais como óleo 

usado, estopas contaminadas e outros do tipo terão coleta separada conforme legislação 

federal e estadual pertinente, por empresa devidamente regularizada para realizar tal demanda. 
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A drenagem das águas pluviais do empreendimento é ligada através de condutores e 

tubulações ligados à rede pública. 

Contará ainda, com sistemas de retenção de óleo e areia e caixas especiais de 

tratamento, não se permitindo o carreamento deste tipo de resíduos para as vias públicas de 

forma a não causar qualquer impacto nas redes públicas de drenagem ou qualquer tipo de 

impacto. 

Quanto a drenagem a utilização de piso drenante nos espaços e a composição das 

áreas verdes em praticamente todo o contorno das áreas edificadas basicamente não trará 

acréscimo na demanda por coleta do terreno. 

O local, conforme já referenciado anteriormente, é servido por redes da COPASA para 

distribuição de água e coleta de esgotos, por rede de drenagem administrada pelo Governo 

Municipal, rede de energia e elétrica sob responsabilidade da CEMIG, Iluminação pública, 

rede de telefonia e pavimentação da via.  

Durante a implantação do empreendimento serão construídas calçadas em todo 

perímetro da quadra melhorando as condições de segurança para pedestres que hoje circulam 

pelo leito carroçável da via.  

O local é servido pela empresa concessionária do transporte público com ônibus 

ligando a região ao centro e alguns bairros          do Município. 

 
2.4 - Identificação dos elementos referenciais que compõem os sistemas de 

mobilidade e de áreas verdes e espaços públicos previstos no Plano Diretor 
Municipal 

 
Localizado no Bairro Jardim Eldorado II, o empreendimento será instalado na Av. 

Desembargador José Alberto Weiss de Andrade,  Quadra 16 Lote 15, via caracterizada pelo 
PDDUA, como Via Arterial Secundária, que ainda faz confrontação com a Rua 18.  

Não há referenciais de áreas verdes e espaço público. 
 

 
2.5 - Bens de interesse histórico e cultural 
 
A consulta a documentos e o levantamento de informações em campo não revelou, 

dentro da área de influência direta do empreendimento (raio de 200m), nenhum bem de valor 
histórico-cultural tombado pelos órgãos competentes, seja em nível federal ou estadual. Não 
há, também, nenhum conjunto urbano tombado pelo Patrimônio próximo da região em estudo. 
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 2.6 - Planos, programas e projetos governamentais previstos ou em implantação 
na área de influência do empreendimento. 

 
Não foram identificados planos, programas e projetos governamentais na área de 

influência do empreendimento. 
 
 
 

3 CARACTERIZAÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTOS DO 
EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE, CONSIDERANDO O 
CONTEÚDO MÍNIMO ESTABELECIDO NO PDDUA 

 
 

 3.1 - Adensamento populacional: 
 

3.1.1 - população residente estimada em caso de empreendimentos residenciais e 
de população frequentadora em caso de empreendimentos não residenciais 

 
Calcula-se que a população no empreendimento será distribuída da seguinte forma entre 

trabalhadores do local e frequentadores: 
Posto de abastecimento: Média de 3 funcionários por turno 
Frequentadores: Média de 100 pessoas por dia. 

 
3.1.2 - estimativas do aumento ou redução do número de pessoas que habitarão 

ou frequentarão diariamente a área de influência, podendo, se for o caso, 
incluir projeções ao longo do tempo. 

 
Devido ao pequeno porte do empreendimento, a expectativa é que se mantenha o 

número de 3 funcionários por turno, o suficiente para atender aos usuários do empreendimento 
e, que o número de frequentadores aumente à medida que a região desenvolva através da 
instalação de novos empreendimentos e residências, passando de uma média de 100 
frequentadores por dia. 
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3.1.3 - caracterização da população residente e frequentadora da área de 

influência, atual e futura, por critérios como renda, faixa etária e outros 
indicadores sociodemográficos. 

 
A frequência no Posto de abastecimento deverá receber frequentadores oriundos dos 

bairros Jardim Eldorado, Jardim Eldorado 2 e bairros adjacentes e também pessoas de 
passagem pela Avenida Desembargador José Alberto Weiss de Andrade. 

A faixa etária, a renda e demais indicadores sociodemográficos desta população incluirá 
uma larga faixa, principalmente no Posto de abastecimento e diversificadas e com viagens 
originadas pelos mais variados motivos. 

 
3.2 - Equipamentos urbanos e comunitários: 

 
3.2.1 - demanda adicional por equipamentos urbanos e comunitários existentes 

na localidade, sempre que possível, quantificando-a. 
 

Não haverá demanda adicional por equipamentos urbanos ou comunitários devido a 

implantação do empreendimento. A área a ser utilizada está instalada em um bairro consolidado 

e com estrutura definida. 

 
3.2.2 - demanda adicional por serviços públicos na localidade, sempre que 

possível, quantificando a ampliação necessária ou descrevendo as 
alterações, especialmente quanto a transporte público e saneamento básico 

 
O aumento na demanda será pouco significativo uma vez que o aumento de população será 

pequeno como visto anteriormente. Com respeito ao serviço de transporte público, o acréscimo 

de pessoas que o utilizarão será de alguns funcionários já que grande parte da mão de obra 

poderá ser gerada no próprio bairro, por pessoas que já se utilizam normalmente dos veículos 

que operam nas linhas locais. 

Outros serviços públicos, especialmente de saneamento, serão pouco afetados por serem 

os serviços a serem prestados pequenos geradores de demanda por água tratada e 

consequentemente de coleta de esgotos sanitários.  

Este item está diretamente relacionado à provisão de equipamentos e serviços públicos e 

ao uso que deles faz a população. Há que se observar o dimensionamento das redes e 

serviços, atentando-se a pouca ou a superutilização, até mesmo sua insuficiência. 

Conforme observado neste EIV o empreendimento não gerará impactos na infraestrutura 
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urbana local. 
Com relação ao abastecimento de água, estima-se 6 funcionários totais, durante o 

expediente operacional (das 6 às 22 horas), com consumo de aproximadamente 30 litros de 
água por dia por usuário (uso comercial), determinamos o Consumo médio diário pela equação: 

 
Consumo1 = hab. x Cp 

Onde: 
C1 = Consumo médio diário dos funcionários (l/dia)  
Hab. = número de funcionários (06) 
CP = Consumo por usuário (30 l/dia) 

  Substituindo: 
C1 = 06 x 30,0  
C1 = 180 litros/dia 
 
Nos dias da semana com número máximo de usuários na ordem de 100 pessoas e nos 

quais consideraremos como fator de demanda 30% dos usuários, determinamos o Consumo 
médio diário pela equação: 

C2 = hab. x Cp.  
 
Onde: 
C2 = Consumo médio diário dos usuários (l/dia)  
Hab. = número de usuários (100 x 30% = 30 usuários)  
CP = Consumo por usuário (30 l/dia) 

 
Substituindo: 
C2 = 30 x 30,0  
C 2 = 900 litros/dia 

 
Ao analisar o consumo total tem-se: 

CT = C1+C2 

 

Substituindo: 

CT = 180 + 900 = 1.080 l/dia 
 

Tomando como base uma família com 4 membros, com consumo individual médio de 

água na ordem de 200 litros/dia temos o total 800 litros/dia. Lembrando que a quadra do 
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empreendimento possui 16 lotes, com isso verifica-se que o local possui plenas condições de 

receber uma demanda de 12.800 l/dia, para uso normal da rede existente sendo totalmente 

possível para a concessionária local responsável pelo abastecimento de água suprir tal 

demanda. 

Portanto, com relação ao abastecimento de água, energia elétrica e telecomunicações, 

o empreendimento não fugirá dos padrões para esse tipo de atividade, havendo capacidade 

das concessionárias que atendem o município para suprimento da demanda gerada. 

O local é atendido pelo serviço regular de coleta de resíduos, não causando qualquer 

tipo de impacto nesse serviço. O resíduo gerado será basicamente do tipo comercial, resíduos 

sólidos como papel e embalagens, não gerando impacto ao meio ambiente, na coleta ou na 

destinação final.  

Qualquer outro tipo de resíduo gerado no posto de abastecimento, tais como óleo 

usado, estopas contaminadas e outros do tipo terão coleta separada conforme legislação 

federal e estadual pertinente, por empresa devidamente regularizada para realizar tal demanda. 

A drenagem das águas pluviais do empreendimento é ligada através de condutores e 

tubulações ligados à rede pública. 

Contará ainda, com sistemas de retenção de óleo e areia e caixas especiais de 

tratamento, não se permitindo o carreamento deste tipo de resíduos para as vias públicas de 

forma a não causar qualquer impacto nas redes públicas de drenagem ou qualquer tipo de 

impacto. 

Quanto a drenagem a utilização de piso drenante nos espaços e a composição das 

áreas verdes em praticamente todo o contorno das áreas edificadas basicamente não trará 

acréscimo na demanda por coleta do terreno. 

 

 
3.2.3 - condições quantitativa ou qualitativa preexistente na oferta de 

equipamentos urbanos ou comunitários e prestação de serviços na área de 
influência frente às novas demandas. 

 
O local, conforme já referenciado anteriormente, é servido por redes da COPASA para 

distribuição de água e coleta de esgotos, por rede de drenagem administrada pelo Governo 

Municipal, rede de energia e elétrica sob responsabilidade da CEMIG, Iluminação pública, 

rede de telefonia e pavimentação da via.  

Durante a implantação do empreendimento serão construídas calçadas em todo 

perímetro da quadra melhorando as condições de segurança para pedestres que hoje circulam 

pelo leito carroçável da via.  
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O local é servido pela empresa concessionária do transporte público com ônibus 

ligando a região ao centro e alguns bairros          do Município. 

 
3.3 - Uso e ocupação do solo: 

 
3.3.1 - tendências de mudança de uso do solo e transformações urbanísticas em 

razão da implantação do empreendimento ou atividade. 
 

Não haverá mudanças de uso do solo e transformações urbanísticas em razão da 
implantação do empreendimento. O local ao redor da área de implantação é de uso residencial 
para população de renda média, uso de comercial e serviços. 

 
3.3.2 - potencial do empreendimento para o favorecimento da mistura de usos e 

para estímulo à ocupação de terrenos vazios na área de influência; 
 
Conforme mencionado anteriormente, o empreendimento será instalado em área de uso 

residencial, comercial e serviços. Ao instalar empreendimentos como este, haverá interesse de 
construções de novos projetos para ocupação de terrenos vazios, visto que a região oferecerá 
maior estrutura e variedades de serviços a população residente e frequentadora. 
 

3.4- Valorização imobiliária: 
 
3.4.1 - estimativa da valorização ou desvalorização imobiliária na área de 

influência decorrente do empreendimento ou atividade 
O empreendimento facilita o abastecimento de combustíveis nos bairros ao redor, como 

Jardim das Hortências e Jardim Eldorado, como no próprio bairro Jardim Eldorado II e com a 
aplicação de melhoria na segurança do local, como instalação de câmeras e presença de 
funcionários durante todo o expediente de funcionamento do posto, pela construção de 
calçadas para pedestres, com a instalação de iluminação trará certa valorização imobiliária.  

Ainda, com a instalação de empreendimentos no local, a valorização da região tende a 
acontecer devido ao aumento de serviços ofertados para conforto da população residente e 
frequentadora da região. 

 
3.4.2 - possíveis impactos da valorização ou desvalorização imobiliária no perfil 

da população residente ou usuária da área influência. 
 
A valorização imobiliária atrai, automaticamente, a população de poder aquisitivo maior, 

o investimento por empresas em terrenos para instalação de seus empreendimentos, gerando 
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empregos para população já residente e frequentadora da área de influência, além da melhoria 
e diversidade na prestação de serviços. 

 
3.5 - Geração de tráfego e demanda por transporte público: 
 
3.5.1 - estimativa de geração e intensificação do tráfego na área de influência. 
 
No sistema viário deve-se estar atento as movimentações de veículos em ruas, 

avenidas, os pontos de estacionamento e a mobilidade de pessoas. 
Do ponto de vista viário, quanto aos acessos ao empreendimento, às vias mais 

importantes são as avenidas), Avenida Desembargador Alberto Weiss de Andrade, Avenida 
Guatemala, Rua 18 e Edson Penha, sendo as três primeiras as de acesso direto ao Posto de 
abastecimento. 

Estima-se o acréscimo inicial de veículos devido ao posto de abastecimento em 100 

veículos/dia que circulariam unicamente na avenida Desembargador Alberto Weiss de Andrade.  

Estima-se não ser considerável o aumento de veículos direcionados ao posto de 

combustível, uma vez que este terá atendimento voltado para a população local que já faz uso 

das vias. 

 

3.5.2 - Demanda por transporte público. 
 
A demanda por transporte público não será significativa. O acréscimo será somente de 

funcionários que venham a trabalhar no empreendimento, em número estimado de 6 por dia, 

com turnos em horários distintos. Este número pode vir a diminui devido a possibilidade de 

contratação de colaboradores residentes no próprio bairro ou o mais próximo do 

empreendimento. 

 

 

3.5.3 - condições de tráfego e circulação de pedestres e pessoas como deficiência 
ou mobilidade reduzida no entorno do empreendimento ou atividade. 

 
A circulação de pedestres será facilitada pela construção de calçadas com rampas de 

acessibilidade, que permitirá a livre circulação de       portadores de necessidades especiais. Vale 

ressaltar que hoje os pedestres circulam pela faixa de rolamento de veículos devido a 

inexistência de qualquer tipo de calçada no local onde será o empreendimento. 

 



 
                                                                               Praça Cônego Zeferino Avelar, nº 136, Centro, Três Corações – MG  

rodrigo@normatizeengenharia.com.br 
www.normatizeengenharia.com.br 

 (35) 2146-4549 / (35) 9 8811-4271 
_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 
NORMATIZE ENGENHARIA LTDA 

Página 20 de 28 
 

3.5.4 - transtornos causados na área de influência em razão do aumento do tráfego 
viário. 

 

O posto de abastecimento tem área interna de manobras para os veículos que forem 

abastecer, deixando totalmente liberada a pista de rolamento. O posto contará com área de 

descarga de produtos dentro de seus limites, não causando assim nenhum transtorno no 

tráfego das vias do entorno. 

 

3.6 - Ventilação, iluminação e conforto ambiental: 
 
3.6.1 - análise de aspectos relacionados à circulação de ar, iluminação natural e 

aumento de temperatura, considerando os fatores atuantes quanto às 
condições climáticas específicas que influenciam o microclima urbano na 
área de influência do empreendimento, como variações da umidade e regime 
de chuvas. 

 
O empreendimento e área de abastecimento serão projetadas a fim de possuir 

circulação natural de ar, propiciando ventilação e conforto ambiental além de  iluminação natural 
durante todo o dia. Sendo assim, o empreendimento não causará interferência no microclima 
da área de influência do empreendimento. 

 
3.6.2 - avaliação da adequabilidade dos espaços vazios entre as construções, a 

proporção entre áreas verdes e impermeabilizadas, a formação de ilhas de 
calor ou de túneis de vento e, ainda o sombreamento das edificações vizinhas, 
além da análise de geração de poluição sonora direta (gerada pelo 
empreendimento) e indireta, decorrente das transformações urbanas 
esperadas , como a intensificação de tráfego de veículos. 

 
 
Em razão da localização e tipo de empreendimento, além de respeitar os devidos 

recuos, é possível afirmar que com a instalação do Posto, não haverá ilhas de calor ou tuneis 
de vento. O sombreamento, será sofrido apenas em áreas do próprio empreendimento.   

As atividades não causarão aumento significativo na poluição sonora além daquela 
provocada normalmente pela circulação de veículos de pequeno porte. 

O aumento do fluxo de veículos, devido as características do empreendimento estará 
dentro da capacidade das vias  e os estacionamentos internos poderão atender plenamente o 
número de usuários. 
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3.6.3 - avaliação das condições de projeto quanto à promoção da eficiência 

energética do empreendimento. 
 
Quanto a promoção da eficiência energética, o empreendimento terá grandes vãos 

constituídos por janelas e portas que permitirão a utilização das instalações no período diurno 
com o uso apenas de iluminação natural. O tipo de telhado também garantirá conforto térmico 
em conjunto com os grandes vãos que permitirão, também, circulação de ar e ventilação  
natural. 

 
3.7 - Paisagem urbana e patrimônio histórico, cultural e paisagístico: 
 
3.7.1 - avaliação dos riscos de descaracterização da paisagem natural e do   

patrimônio cultural. 
 
Ao analisar a área verifica-se que a mesma possui          vizinhos no entorno. Com relação à 

vegetação pode-se classificá-la como vegetação secundária em estágio pioneiro de 
regeneração (capim e mamona) não ocorrendo indivíduos arbustivos e ou arbóreo. 

Com isso a modificação da paisagem urbana em relação a áreas verdes e áreas de 
preservação ambiental não será alterada e não haverá caracterização de impacto. Pelo 
contrário a criação da área permeável com paisagismo agregará espécies de árvores e arbustos 
em todo perímetro da quadra. 

Não existe na área do empreendimento nenhum bem relacionado ao patrimônio cultural 
e histórico. 

 
3.7.2 - inserção do empreendimento no conjunto arquitetônico e paisagístico 

existente e valorização da paisagem cultural da Cidade. 
 
A área a ser instalado o empreendimento, trata-se de Zona de Adensamento 2, conforme 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental do Município de Três Corações/MG e a 
atividade de Postos de Abastecimento e Serviços para Veículos, é classificada como Nível 3: 
Atividades de Médio Impacto, atividade esta passível de instalação na referida Zona de 
Adensamento 2. Sendo assim, o local poderá ser ocupado, futuramente, por mais 
empreendimentos deste porte e com essas características, incorporando o conjunto 
arquitetônico e paisagístico existente, não impactando estes fatores.  
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3.7.3 - Identificação dos eventuais conflitos com a identidade e a legibilidade da 
paisagem urbana do entorno. 

 
Não haverá conflito com a identidade e a legibilidade da paisagem urbana do entorno, 

pois o empreendimento será instalado em um bairro novo. 
 

3.7.4 - alterações significativas à paisagem original pela movimentação de terra 
(tanto das áreas de empréstimo quanto das de descarte), e modificação das 
condições de infiltração e drenagem superficial do solo. 

 
Devido ao perfil do terreno ser plano, não haverá necessidade de movimentação de 

terra. 
As condições de infiltração e drenagem do terreno serão alteradas e a mitigação dos 

impactos será feita pela implantação da área permeável, a utilização de piso drenante e na 
captação e direcionamento das águas de telhados e excedentes no solo para a rede de 
drenagem do próprio bairro. 

 
3.7.5 - garantias de que a realização das obras evitarão danos à estrutura das 

edificações protegidas ou imóveis vizinhos. 
 

As obras serão realizadas baseadas em projetos elaborados por profissional habilitado, 
assim como a execução das obras serão executadas por empresas devidamente regularizadas 
e habilitadas. Garantindo assim, que no período de implantação do empreendimento, as obras 
realizadas não causem danos a estrutura das vias circundantes, nem transtornos nas 
edificações atuais e futuras. 

 
4 DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS E/OU 

COMPENSATÓRIAS 

 
4.1 - Medidas mitigadoras 
 

Durante a Execução da Obra 
• Emissão de ruídos 

Presente com impacto médio durante a terraplenagem, execução da estrutura e 

montagem do telhado. Presente com impacto baixo na instalação do canteiro, fundações, 
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alvenarias, esquadrias e pisos e azulejos. 

A emissão de ruídos irá impactar preponderantemente os funcionários envolvidos na 

execução da obra devido ao isolamento físico desta em relação à população da região 

utilizando-se das vias circundantes do empreendimento somente em seus deslocamentos. 

 
• Emissão de material particulado 

Presente com impacto médio na limpeza do terreno, terraplenagem, escavações, pisos 

e azulejos e pintura. Presente com impacto baixo na execução das fundações, estrutura, 

alvenaria, esquadrias, telhado e limpeza da obra. 

Os impactos serão mitigados pelo recolhimento de materiais que possam gerar 

particulados no ar todos os dias ao final dos serviços, com a limpeza, inclusive com lavagem 

se necessário das vias. Os impactos também serão sentidos principalmente pelos funcionários 

e pela população circulante das vias. 

 
• Transtornos no sistema viário 

Presente com impacto baixo na limpeza do terreno, terraplenagem, fundações, 

estrutura, alvenarias. 

Os impactos serão mitigados com o uso de vias laterais, via que não participa da avenida 

principal do empreendimento, para entrada de máquinas e caminhões no terreno da obra. As 

operações de carga e descarga, também serão feitas no interior do terreno. 

 
• Geração de resíduos sólidos 

Presente em todas as fases da obra com impacto médio na limpeza do terreno, 

alvenarias e pintura e impacto baixo nas demais fases. 

Os impactos serão mitigados pelo uso de caçambas coletoras com recolhimento 

constante. Resíduos químicos terão coleta e separada e destinação adequada. Em todos os 

tipos de impactos os funcionários da obra terão sua segurança garantida pelo uso de 

equipamentos de proteção individual. 

 

Durante a Operação do Empreendimento 
• Adensamento Populacional 

O aumento da taxa de crescimento populacional através da instalação do 

empreendimento será mínima, visto que o empreendimento poderá absorver mão de obra 

moradora nas proximidades. Funcionará também como incentivador para a ocupação do bairro. 
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• Equipamentos urbanos e comunitários 
A maior necessidade, durante o funcionamento do empreendimento, será na coleta de 

resíduos sólidos. Os resíduos úmidos serão de pequeno montante, equivalente 

aproximadamente ao de 02 famílias, podendo ser absorvido sem maiores dificuldades pela 

coleta municipal.  

Os resíduos não úmidos passíveis de reciclagem podem ser coletados pela cooperativa 

do município.  

Os resíduos químicos gerados no posto de abastecimento terão coleta por empresas 

especializadas conforme exigido na legislação. 

As águas oriundas do piso do posto de abastecimento passaram por caixas de 

tratamento especiais, antes de serem lançadas na rede pública, na forma da legislação. 

A necessidade de transporte público não gerará demanda significativa. 

 
• Uso e ocupação do solo e valorização imobiliária 

O impacto da implantação do empreendimento no uso e ocupação do solo e na 

valorização imobiliária será positivo. Incentivará novas ocupações da área com valorização dos 

imóveis e melhoria nas condições de segurança no entorno, seja pela construção de calçadas, 

bem como pelo sistema de vigilância a ser implantado no local e também pela melhoria da 

iluminação. 

 

• Geração de tráfego e demanda por transporte público 
Basicamente não haverá nenhum impacto. O impacto maior na geração de tráfego se 

dará somente nos horários de pico.  

O acréscimo previsto é de 100 veículos/dia entre as seis horas da manhã até as oito 

horas da noite, o que perfaz pouco mais de 10 veículos hora. Este número é perfeitamente 

absorvível pelas vias sem nenhum transtorno. 

 

• Ventilação, iluminação e conforto ambiental 
Não haverá impacto nos futuros imóveis que vierem a ser construídos no entorno. 

 
• Paisagem urbana e patrimônio histórico, cultural e paisagístico 

Impacto positivo na paisagem urbana. O paisagismo das áreas permeáveis agregará 

árvores e arbustos em uma área hoje constituída por vegetação rasteira.  

As alterações nas condições de infiltração e drenagem serão mitigadas pela 

implantação da área permeável em todo perímetro do terreno, pela instalação de piso drenante 
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e na construção de galerias de captação de águas pluviais a serem interligadas na rede de 

drenagem pública. 

 

 

4.2 - Medidas compensatórias 
 

Caso as medidas mitigadoras preventivas e corretivas não sejam suficientes, deve ser 

prevista a adoção de medidas compensatórias para os eventuais danos ambientais, bem como 

possíveis danos às atividades econômicas e sociais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando em consideração os impactos e as devidas medidas mitigadoras descritas 

neste Estudo de Impacto de Vizinhança, conclui- se que o empreendimento não trará para 

a população vizinha qualquer prejuízo e poderá agregar a melhoria na prestação de 

serviços, sem necessidade de longos deslocamentos, ampliando sua qualidade de vida. 

Com o cumprimento da legislação federal, estadual e municipal em sua implantação 

o empreendimento garantirá melhoria na qualidade de vida da população sem descuidar 

dos aspectos ambientais, econômicos, de segurança, sociais ou na intervenção na 

paisagem urbana. 

Assim, diante da possibilidade de implantação de um estabelecimento comercial em 

conformidade com a legislação urbanística e ambiental, e que virá melhorar muito a 

oferta de serviços à comunidade 

local este EIV conclui pela não existência de impactos negativos que criem 

impedimentos a    aprovação de empreendimento. 

 

Três Corações, 23 janeiro 2023. 

 

 

 
 

RODRIGO OLIVEIRA COSTA 
Engenheiro Sanitarista, Ambiental e Segurança Trabalho 

CREA/MG: 253436 
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ANEXO I 

Fotos do local de implantação do empreendimento. 
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