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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

Enfluentes Líquidos I/O N

Verificar se há vazamentos nas 

instalações hidrosanitárias da 

edificação.
Semanalmente Empreendedor

Paisagem Urbana e Bens Naturais e 

Culturais
I/O N

Acompanhar a execução da 

arborização e paisagismo no 

local.
Mensalmente Empreendedor

PI N

Excluir o 3º pavimento de 

estacionamento acessível 

através da Rua Osvaldo Cruz 

do projeto Legal

Ação única Empreendedor

O N

Implantar o sentido único de 

fluxo de veículos na Rua 

Osvaldo Cruz.
Ação única Prefeitura

I N Realizar umectação periódica 

conforme condições climáticas
Diariamente Empreendedor

I N
Verificar armazenamento 

adequado dos materiais 

passíveis de dispersão no ar

Diariamente Empreendedor

I N

As atividades realizadas em 

cortes de cerâmicas, azulejos, 

mármore ou granito serão em 

ambientes fechados com 

material específico para a 

retenção de material 

particulado produzido neste 

processo

Diariamente Empreendedor

O N

Campanha educativa com os 

motoristas, visando 

conscientiza-los sobre a 

necessidade de efetuar 

manutenções períodicas em 

seus veículos

6 meses Empreendedor

O N

Manutenção periódica da 

frota de veículos de 

propriedade do Supermercado 

Perim

Mensalmente Empreendedor

I N

Verificar a manutenção dos 

equipamentos geradores de 

ruído periodicamente. 

Verificar se os equipamentos 

estão sendo usados em 

horários pré definidos e 

constatar que não 

ultrapassam os limites de 

ruído definidos em lei.

Diariamente Empreendedor

O N

Verificar a execução do 

isolamento acústico dos 

compartimentos que possuem 

equipamentos geradores de 

ruídos

Mensalmente Empreendedor

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 

estacionmento em área 

proibida de carros e ônibus na 

Rua Osvaldo Cruz / Verificar se 

o acesso de veículos da ao 2º 

pavimento através da Rua 

Osvaldo Cruz está sendo 

utilizado apenas por veículos 

utilitários (compra de pallets)

Diariamente Prefeitura / Empreendedor

Classificação das Medidas
Critérios de Classificação

O

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

P: POSITIVO / N: NEGATIVO

emissões atmosféricas

ruídos

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

4.

Conflitos entre o 

tráfego de passagem 

e o que se destina 

ao empreendimento


