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Item Temas de avaliação Subitem

FA
SE

N
A

TU
R

EA
/V

A
LO

R

Parâmetros e métodos para a 

avaliação
Periodicidade das amostragens

Responsável pela 

implementação da medida

Controle de Resíduos I/O N

Verificar se os resíduos estão 

sendo armazenados e tendo a 

destinação correta, conforme 

definido no Plano de Controle 

de Resíduos.

Semanalmente Empreendedor

Paisagem Urbana e Bens Naturais e 

Culturais
I/O N

Fiscalização por parte do 

poder público quanto ao 

respeito da legislação de uso e 

ocupação do solo

Mensalmente Prefeitura

3.
Desmatamentos 

necessários
I N

Verificar a execução do 

projeto de arborização na fase 

final de implantação. Mensalmente Empreendedor

4.

Conflitos entre o 

tráfego de passagem 

e o que se destina 

ao empreendimento

O N

Verificar eficência da execução 

das alterações geométricas 

propostas na página 75 do EIV Semanalmente

Empreendedor 

(Implantação) / Prefeitura 

(Operação)

I N Realizar umectação periódica 

conforme condições climáticas
Diariamente Empreendedor

I N

Verificar a limpeza e presença 

de entulho no canteiro de 

obras
Diariamente Empreendedor

I N
Verificar armazenamento 

adequado dos materiais 

passíveis de dispersão no ar

Diariamente Empreendedor

I N
Verificar a limpeza periódica 

dos veículos
Semanalmente Empreendedor

O N

Verificar a obediência ao 

limite de velocidade de 30 

Km/h dentro da área de 

implantação

Diariamente Empreendedor

ruídos I N

Verificar a obediência aos 

limites de ruídos definidos 

pela NBR 10151 na fase de 

implantação e operação

Diariamente

Empreendedor 

(Implantação) / Prefeitura 

(Operação)

6.

Impactos 

socioambientais 

possíveis com a 

desativação ou não 

funcionamento do 

empreendimento

I/O N
Avaliar a salubridade e 

segurança da obra
Mensalmente Empreendedor

FASE

NATUREZA / VALOR

N

Verificar a ocorrência de 

congestionamentos provocados pelo 

acesso de veículos ao novo 

empreendimento.

Semanalmente
Empreendedor (Implantação) / 

Prefeitura (Operação)

Classificação das Medidas
Critérios de Classificação

LEGENDA
PI: PRÉ-INSTALAÇÃO / I: INSTALAÇÃO / O: OPERAÇÃO

P: POSITIVO / N: NEGATIVO

emissões atmosféricas

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO

5.

Impactos sobre a 

saúde e o bem estar 

da vizinhança

2.

Deterioração das 

condições físicas e 

ambientais

1.

Congestionamentos que 

provocam o aumento do 

tempo de deslocamento 

dos usuários do 

empreendimento 

O


