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INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, é um conjunto de estudos e informações
técnicas relativas à identificação, avaliação, prevenção, mitigação e compensação dos
impactos causados na vizinhança por um empreendimento ou atividade, de forma a
permitir a análise das diferenças entre as condições que existirão com sua implantação
e as que existiam sem essa ação, procurando identificar os principais problemas
urbanísticos

que

poderão

ocorrer

decorrentes

da

implantação

do

referido

empreendimento, contemplando os efeitos positivos e negativos quanto à qualidade de
vida da população residente na área e suas proximidades, apontando e propondo
soluções para minimizar consequências negativas.
O EIV foi elaborado em atendimento à Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001 –
Estatuto das Cidades, e à Lei Complementar Municipal nº 04 - Plano Diretor Municipal
(e suas modificações), de 07 de dezembro 2006, de maneira objetiva e sucinta, com a
finalidade de expor dados técnicos para a implantação de posto de abastecimento de
combustível, suprindo as exigências necessárias para os processos de Licenciamento
Ambiental junto à Prefeitura Municipal de Cabo Frio, de acordo com a Lei 2.330, de 30
de dezembro de 2010, que Institui o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental –
SIMLA.
Este Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, visa a análise dos impactos negativos e
positivos gerados na implantação do empreendimento Auto Posto Cabo Frio Ltda, com
nome de fantasia Posto Petromaxx, no bairro Porto do Carro, Cabo Frio, RJ (figuras 01
e 02), e suas implicações na população residente e usuária do entorno, em atendimento
à Lei Complementar Municipal nº 04 - Plano Diretor Municipal, de 07/12/2006, e às
exigências legais do Processo de Licenciamento Ambiental nº 4092/2021 junto à
Prefeitura Municipal de Cabo Frio, considerando os seguintes parâmetros:
•

Adensamento populacional;

•

Uso e ocupação do espaço;

•

Valorização ou desvalorização imobiliária;

•

Áreas de interesse histórico, cultural, arqueológico, paisagístico e ambiental;

•

Equipamentos urbanos, incluindo consumo de água e de energia elétrica, bem
como a geração de resíduos sólidos, líquidos e efluentes de drenagem de águas
pluviais;

1

•

Equipamentos comunitários, tais como os de saúde e educação;

•

Sistema de circulação e transporte, incluindo entre outros, tráfego gerado,
mobilidade, estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque;

•

Poluição sonora, atmosférica, e hídrica, incluindo os lençóis freáticos;

•

Vibração;

•

Risco de explosão e incêndio;

•

Geração, coleta e depósito de resíduos sólidos;

•

Impacto socioeconômico na população residente ou atuante no entorno;

•

Ventilação e iluminação.
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CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O empreendimento Auto Posto Cabo Frio Ltda. - Posto Petromaxx, CNPJ nº
41.538.350/0001-93, encontra-se situado à RJ 102, Avenida Wilson Mendes s/n, Área
Verde no 04, Quadra 03, Gleba E, Loteamento Bosque de Cabo Frio, bairro Porto do
Carro, 1o Distrito do Município de Cabo Frio, RJ, nas coordenadas UTM (Datum WGS
84) 23K 0804746 E / 7468160 S (figuras 01 e 02). O imóvel se encontra em área
particular e considerando que o empreendedor não é o proprietário do terreno, foi
realizado contrato de aluguel em 10/12/2020 junto ao proprietário legal, Sra. Mariana de
Oliveira Maussa, para a implantação da atividade de posto de abastecimento de
combustíveis no local.
O Posto de Combustíveis Petromaxx, classificado segundo a NBR 13.786/2019 como
Classe III, comercializará combustíveis líquidos de bandeira branca, cuja atividade
principal será realizada vinte e quatro horas por dia durante o ano todo e consiste no
abastecimento de veículos automotores com combustível líquido, promovendo o suporte
a veículos de residentes da cidade de Cabo Frio e veículos de outros locais em
passagem pelo Município.
O acesso primário ao posto de abastecimento se dá através da rodovia RJ 102 –
Avenida Wilson Mendes (antiga Estrada dos Passageiros), a qual propicia o acesso aos
bairros Monte Alegre, Porto do Carro, Jacaré, Gamboa, Jardim Esperança, Boca do
Mato e Portinho, localizados em Cabo Frio, e bairros Vinhateiro, Ponta do Ambrósio e
Balneário que se encontram inseridos no Município de São Pedro da Aldeia (figura 02).
A RJ 140, antiga Estrada São Pedro da Aldeia – Cabo Frio, que possui um fluxo intenso
de veículos advindo, principalmente, da cidade do Rio de Janeiro, faz intercessão com
a RJ 102 a aproximadamente três quilômetros e meio do empreendimento (figura 02).
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Figura 01: visão geral da localização do empreendimento (no círculo apontado pela seta) no Município
de Cabo Frio. Fonte: adaptado de Google Earth, 2021 / Maxar Technologies.

Figura 02: visão do local do empreendimento com as vias de acesso primárias e secundárias. Fonte:
adaptado de Google Earth, 2021 / Maxar Technologies.
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O empreendimento Posto Petromaxx encontra-se inserido em Macrozona Urbana 2, na
Zona Residencial 3, de acordo com o Plano Diretor Municipal e a Certidão de
Enquadramento no 83/2020 emitida pela Prefeitura de Cabo Frio (figuras 03 e 04), e em
Área Urbana Consolidada de acordo com a Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017,
sendo contemplado com coleta de lixo regular pelo município, através da Companhia de
Serviço de Cabo Frio – Comsercaf; fornecimento de água, pela concessionária
Prolagos; e fornecimento de energia elétrica, pela Enel.

Figura 03: mapa do zoneamento municipal. O empreendimento (apontado pela seta em cor amarela)
encontra-se localizado na Macrozona Urbana 2. Fonte: Fundação Getúlio Vargas, Macrozoneamento /
2006 – FGV Projetos, imagem Ikonos / 2006, com adaptação.
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Figura 04: Certidão de Enquadramento Municipal com Zoneamento e Parâmetros
Urbanísticos. Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e do Meio
Ambiente. Prefeitura Municipal de Cabo Frio 2020.

O imóvel encontra-se fora de áreas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e de
Unidades de Conservação; entretanto, encontra-se inserido dentro do limite de cem
metros da Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Costa do Sol, PECSOL
(figuras 05 e 09), de acordo com a Lei Federal 9.985 de 18 de julho de 2000 que institui
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o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, o Decreto Estadual 42.929
de 18 de abril de 2011 que cria o Parque, e seu Plano de Manejo criado em 2019.

Figura 05: mapa da área com os limites do PECSOL e sua Zona de Amortecimento junto ao imóvel
(assinalado em vermelho). Fonte: adaptado de Google Earth 2021 / Maxar Technologies.

O empreendimento, de acordo com a Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000, que
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, também se encontra
inserido nos limites da Zona de Amortecimento do Parque Municipal Ecológico
Dormitório das Garças (figuras 06 e 09), Unidade de Conservação Municipal de
Proteção Integral, criado pela Lei Municipal 1.596 de 27 de dezembro de 2001 e
regulamentada pelo Decreto 4.048 de 05 de agosto de 2009. Esta Unidade de
Conservação não contempla Plano de Manejo até a presente data.

O empreendimento encontra-se próximo à Laguna de Araruama e, portanto, de acordo
com o Decreto Estadual 42.694 de 11 de novembro de 2010, que trata da Faixa Marginal
de Proteção – FMP, da referida Laguna, o imóvel encontra-se parcialmente inserido em
sua FMP, o que não inviabiliza a implementação do empreendimento/atividade, haja
vista que as instalações físicas do posto estarão fora desta faixa (figura 08).
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Figura 06: mapa do limite do Parque Municipal Ecológico Dormitório das Garças (em cor verde) e sua
Zona de Amortecimento (em cor azul) junto ao imóvel, apontado em vermelho. Fonte: adaptado de
Google Earth 2013 / GeoEye.

Não foi observada a presença de nascentes, córregos ou afloramento de águas
subterrâneas no local do empreendimento entretanto, há no entorno dois canais naturais
de escoamento de águas pluviais que desaguam na Laguna de Araruama, de acordo
com o mapa de hidrografia da Região Hidrográfica VI do Comitê de Bacia Lagos São
João, e cujo empreendimento não apresenta qualquer probabilidade de dano ou
degradação ambiental, haja vista sua distância de mais de cem metros para esses
canais, e os dispositivos de segurança a serem instalados, como canaletas de
contenção (figuras 07, 16, 17 e 18).
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Figura 07: mapa da área com os canais de escoamento pluvial (em cor azul). O canal mais próximo
do empreendimento (destacado em vermelho) encontra-se a aproximadamente cem metros de
distância. Fonte: adaptado de Google Earth 2021 / Maxar Technologies e mapa de hidrografia da
região hidrográfica VI do Comitê de Bacia Lagos São João.
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Figura 08: mapa com a demarcação da Faixa Marginal de Proteção – FMP, da Laguna de Araruama
(em cor azul) e o imóvel (em cor vermelho). Fonte: adaptado de Google Earth 2021 / Maxar
Technologies.

O terreno possui topografia plana, em área de um mil metros quadrados contendo
vegetação exótica que será removida para a implantação do empreendimento, cujos
critérios de construção e edificação atendem à Lei Complementar Municipal nº 04 Plano Diretor Municipal, de 07/12/2006, ao Código de Obras do Município e aos
parâmetros ambientais, considerando a Certidão de Enquadramento Ambiental emitida
pela Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento de Cabo Frio (figura 09).
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Figura 09: Certidão de Enquadramento Ambiental. Fonte: Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Saneamento 2021.

Atualmente não há muro, cerca, pavimentação ou edificação no local requerido para a
implantação do empreendimento, o Posto Petromaxx, sendo encontrada vegetação
exótica (figuras 10, 11 e 12) consistindo de leucena - Leucaena leucocephala, capim
colonião - Panicum maximum, e mamona - Ricinus communis que serão totalmente
removidos com as devidas autorizações dos órgãos ambientais competentes, para dar
12

lugar à construção do empreendimento. A vegetação arbórea encontrada nas
proximidades (figura 12) fica fora dos limites da propriedade, não carecendo de
intervenção.

Figura 10: vista da parte frontal da área do empreendimento (Av. Wilson Mendes). Fonte:
Levantamento de campo realizado em 16/01/2021.
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Figura 11: vista do interior da propriedade onde se dará o empreendimento, em primeiro plano, com
mamonas, leucenas e capim colonião. A vegetação arbustiva, ao fundo, encontra-se fora da
propriedade. Fonte: Levantamento de campo realizado em 16/01/2021.

14

Figura 12: área dos fundos da propriedade com mamonas, leucenas e capim colonião. A casuarina
à esquerda e a amendoeira à direita (apontadas pelas setas) encontram-se adjacentes à Av. Wilson
Mendes e fora da propriedade. Fonte: Levantamento de campo realizado em 16/01/2021.

Os resíduos provenientes da remoção da vegetação serão dispostos em caçambas
contratadas de firma legalizada para o correto descarte, sendo o material inerte utilizado
no próprio local como aterro para nivelamento do terreno e como base do piso.
Ocorrendo sobra de material e/ou resíduos inertes, o descarte também será realizado
por empresa locadora de caçambas, licenciada. Em hipótese alguma será feita a queima
ou o descarte irregular de qualquer resíduo eventualmente gerado pela atividade.
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O projeto do empreendimento, realizado de acordo com as normas e leis vigentes, será
desprovido de cerca ou muro e consistirá em um amplo pátio para o trânsito e manobra
de veículos automotores de portes variados, com edificação da área administrativa
dividida em local para o escritório, almoxarifado, sanitários convencionais masculino e
feminino, sanitário masculino e feminino específicos para portadores de deficiência
física, vestiários e refeitório para os empregados (figuras 13, 14, e tabela 01).

Figura 13: área administrativa do empreendimento. Fonte: Da Silva 2021.

TABELA 1
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL

1.000 m2

ÁREA TOTAL PROJETADA

240,46 m2

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR

240,46 m2

TAXA DE OCUPAÇÃO

24,04 %

TAXA DE PERMEABILIDADE

74,95%

Tabela 01: áreas do empreendimento Posto Petromaxx. Fonte: Da Silva 2021.
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Os resíduos gerados serão devidamente acondicionados dispostos em local exclusivo,
consistindo de piso impermeabilizado por concreto e revestido com placas de louça
(ladrilho), com cobertura (telhado). Os resíduos domésticos (lixo comum não perigoso)
serão acondicionados separadamente dos resíduos oleosos (figuras 14 e 15),
ressaltando que o lixo comum será coletado pela empresa pública municipal, enquanto
que o resíduo oleoso será coletado por empresa devidamente contratada e licenciada
pelos órgãos competentes para esta finalidade.

Figura 14: local de acondicionamento dos resíduos antes de serem coletados. Fonte: Da Silva
2021.

Avenida Wilson Mendes

Figura 15: visão geral do empreendimento na propriedade: Avenida Wilson Mendes s/n, Área Verde no
04, Quadra 03, Gleba E, Loteamento Bosque de Cabo Frio. Fonte: Da Silva 2021.
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Serão instalados dois tanques subterrâneos novos de trinta mil litros cada,
bicompartimentados, de parede dupla, jaquetado, com monitoramento e controle de
estoque automático do tipo OPW 8259 (tabela 01A), totalizando sessenta mil litros de
combustível líquido, da seguinte forma: um tanque de trinta mil litros contendo gasolina
comum; um tanque de trinta mil litros divididos em quinze mil litros de etanol e quinze
mil litros de diesel S-10. Cada tanque possui 02 respiros, sendo equipados com
descarga selada, câmara de contenção (sump) e válvula de retenção. O piso da área
de descarga dos tanques será em material impermeável de concreto, circundado por
canaletas de contenção interligadas à CSAO (figuras 15, 16 e 17).

TANCAGEM/TIPO DE TANQUE
Gasolina
Tanque 1 (30.000

litros)

litros)

Gasolina

Tanque

2

(30.000

comum

(15.000
bicompartimentados, de parede

comum

(15.000

dupla,

jaquetado,

com

litros)

monitoramento e controle de

Etanol (15.000 litros)

estoque automático do tipo OPW

Diesel S-10 (15.000 litros)

8259

litros)
Tabela 01A: disposição dos tanques de combustível. Fonte: Da Silva 2021.
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Figura 16: detalhe dos tanques de combustível. Fonte: Da Silva 2021.
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A ilha, ou pista, de abastecimento possui duas bombas com câmara de contenção e
dispositivos de segurança, com três mangueiras de abastecimento. A bomba 1 possui
uma mangueira de abastecimento para álcool e uma para gasolina comum. A bomba 2
possui uma mangueira para abastecimento com diesel S10, todas em área coberta de
cento e oitenta metros quadrados em piso impermeabilizado por concreto e circundada
por canaletas de contenção de aço inoxidável interligadas à caixa separadora de água
e óleo (figuras 15, 17 e 18).
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Figura 17: detalhe da ilha de abastecimento de combustível. Fonte: Da Silva 2021.
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Figura 18: detalhe da caixa separadora de água e óleo. Fonte: Da Silva 2021.

O Posto Petromaxx irá operar somente com a atividade de abastecimento de veículos
automotores com combustíveis líquidos. Portanto, quando estiver em fase de operação,
não exercerá as atividades de abastecimento com GNV, lavagem de veículos,
borracheiro, loja de conveniência ou lanchonete. Caso seja adicionada qualquer outra
atividade ao estabelecimento, ou qualquer tipo de reforma ou acréscimo ao já licenciado,
o proprietário terá a obrigação de/se compromete a requerer previamente junto aos
órgãos competentes as devidas licenças.
O material a ser empregado no piso do imóvel consistirá de paralelepípedo intertravado,
permitindo, de acordo com o projeto, uma permeabilidade de até 74,95 %, excluindo as
áreas cujo piso necessita de impermeabilidade como o local de descarga dos tanques
de combustíveis (tabela 1 e figuras 16 e 17). Considerando a área de descarga, a taxa
de permeabilidade é 70,74 %
A caixa separadora de água e óleo (figura 18) possui uma capacidade de 1.000 litros e
estará interligada às canaletas da ilha de abastecimento e à área de descarga dos
tanques de combustível. A limpeza será realizada periodicamente por empresa
devidamente licenciada e habilitada para a atividade, de acordo com a necessidade
prática.
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O posto de combustível utilizará energia elétrica fornecida pela empresa ENEL, sendo
provido de ligação trifásica para abastecer todo o empreendimento, e será abastecido
de água potável pela concessionária PROLAGOS.
Os efluentes do empreendimento serão tratados de modo primário em fossa, filtro e
sumidouro devidamente dimensionados, cuja manutenção de limpeza e descarte será
realizada regularmente por empresa licenciada, a ser contratada.
O empreendimento será executado em uma única etapa, com cronograma previsto para
12 meses, pela empresa a ser contratada pelo empreendedor, sendo o Responsável
Técnico pelo projeto o Engenheiro Civil Alex Estruc Fonseca da Silva, CREA – RJ no
2017125373 e CPF no 146.435.127-92.
A etapa de instalação consiste na retirada da vegetação de todo o imóvel com o posterior
nivelamento do terreno em relação à avenida adjacente que, de acordo com o
levantamento topográfico apresenta perfil plano. Após esta etapa será realizada a
instalação do canteiro de obras e dos tanques de combustíveis, da fossa, filtro
anaeróbio, e sumidouro, tubulações, o piso e, posteriormente, serão instalados os
equipamentos das ilhas de abastecimento, bem como a construção da área
administrativa, sanitários, e todas os demais recintos em alvenaria.
De acordo com o Portal de Licenciamento do Instituto Estadual do Ambiente – INEA, o
empreendimento possui Potencial Poluidor Baixo e Porte Pequeno, classificado como
2C para a atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores –
CE 060: 4731-8/00 (figura 19), cujo Licenciamento Ambiental é realizado pela Secretaria
de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Cabo Frio.
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Figura 19: documento do Portal do INEA indicando o Porte, Potencial Poluidor e o órgão responsável
pelo Licenciamento Ambiental. Fonte: Portal do Licenciamento INEA 2021.
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CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA

O sítio do Município de Cabo Frio é parte da Região Turística dos Lagos Fluminenses
caracterizada pela presença de colinas, maciços costeiros e baixadas. Nas baixadas,
observam-se formações diversas tais como planícies aluviais, em muitos trechos
“embrejadas”, e planícies costeiras, compostas de praias, restingas, e cordões de dunas
que, represando parte das águas do mar, originaram inúmeras lagunas, como as de
Maricá, Saquarema e Araruama. A paisagem marcada pela presença dessas lagunas
explica a denominação corrente de Região dos Lagos (Prefeitura Municipal de Cabo
Frio, 2017).

O solo é formado por camadas sub-horizontais (BIODINÂMICA, 2004), constituído por
sedimentos colúvio-aluvionares do Período Quaternário e derivados de saprólitos de
ortognaisses do embasamento proterozóico em profundidade, recobertos por
sedimentos arenosos e arenoargilosos, em menor escala, oriundos de depósitos praiais
ou lagunares, com granulometria média à grossa e presença de fragmento de conchas
(3GEO, 2017).

O bairro Porto do Carro, local do futuro empreendimento, é contemplado por Unidades
de Conservação estadual e municipal, conta com muitas residências da população fixa
e sazonal, além de infraestrutura urbana como o abastecimento de água potável, coleta
regular de lixo, escolas, unidade de saúde pública, comércio diversificado, pousadas,
clube/camping, templos religiosos, postos de combustíveis, repartição púbica municipal,
Unidade de Polícia Militar (PMRJ), infraestrutura viária desenvolvida contando com
diversas linhas de ônibus, algumas intermunicipais. O bairro e adjacências (figura 20)
enfrentam crescente adensamento populacional e imobiliário, fruto do crescimento
desordenado que vem se intensificando nos anos recentes.
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Figura 20: vista do empreendimento (destacado pelos círculos em vermelho/verde) localizado no Bairro
Porto do Carro e as principais vias de acesso: em cor amarelo a RJ 104 e RJ 102. As vias secundárias
estão destacadas em verde claro: 1 – Rua Samuel Bessa; 2 – Estrada Nelore; 3 – Estrada Velha Cabo
Frio-Búzios; 4 – Rua Jorge Veiga; 5 – Rua José Rodrigues Póvoas; 6 – Rua Henrique Terra; 7 - Ponte
Feliciano Sodré. Fonte: Google Earth 2017 com adaptação.

Os bairros Porto do Carro, Boca do Mato, Monte Alegre e Jacaré (figura 20) são
compostos, em grande parte, por residências de classes de baixa e média baixa renda,
haja vista o porte e o tipo de construções que na maioria das vezes não possuem
regularização/licenciamento junto à Prefeitura de Cabo Frio sendo provenientes de
autoconstrução, onde existe um processo de ocupação e parcelamento irregular de
terras, cujos imóveis são compostos por casas simples e pequenas, recobertas por
telhas de amianto, muitas vezes sem estruturas de saneamento básico.
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
A regulação do uso e da ocupação do solo urbano representa a materialização das
relações socioeconômicas vigentes nas cidades em função de condicionantes
ambientais, legais e de características de infraestrutura instalada. Dessa forma, políticas
urbanas que visem o aprimoramento do transporte urbano e sistema viário, bem como
saneamento básico, aproveitamento dos recursos hídricos, preservação ambiental,
habitação, rede de saúde, segurança, desenvolvimento socioeconômico, entre outras,
produzem repercussões diretas no território municipal e, por isso, têm na regulação do
uso e da ocupação do solo um de seus principais instrumentos de gestão.

O Plano Diretor é o instrumento básico da política urbana dos municípios, tendo por
objetivo promover o apropriado ordenamento territorial, bem como o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus
habitantes, de acordo com o planejamento e controle do uso do parcelamento e da
ocupação do solo, em observância às diretrizes do Estatuto das Cidades (artigo 2º). No
que lhe concerne, o zoneamento baseia-se em uma concepção da gestão do espaço
urbano amparada na ideia de selecionar os usos possíveis para determinadas áreas da
cidade. Dessa forma, o que se pretende é evitar conflitos e repercussões negativas entre
os usos, e o papel da legislação se restringe a direcionar a ocupação da cidade como
forma de legitimação do espaço construído.

Em razão das limitações dos instrumentos tradicionais de regulação do uso e ocupação
do solo, tem surgido recentemente uma nova abordagem de regulação do uso e da
ocupação evidenciada pelo próprio Estatuto da Cidade que estabeleceu, em suas
diretrizes, a simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das
normas de construção como adotar uma regulamentação do espaço urbano mais
flexível com a legislação acompanhando a dinâmica de transformação contínua do
espaço urbano.
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ÁREAS DE INTERESSE HISTÓRICO, CULTURAL, ARQUEOLÓGICO,
PAISAGÍSTICO E AMBIENTAL
Cabo Frio é considerado um dos municípios mais antigos do Brasil. Já nos primeiros
anos após o descobrimento, a área que hoje abrange seu território foi objeto de atenção
dos portugueses. Segundo registros históricos, na terceira expedição portuguesa às
terras brasileiras, frota sob o comando de Américo Vespúcio construiu em Cabo Frio, no
ano de 1503, a primeira benfeitoria que se tem registro no Brasil, destinada à exploração
de pau-brasil.
Tratava-se de uma construção precária, utilizada apenas para
armazenar a madeira a ser carregada em embarcações, e que teria
sobrevivido até pelo menos 1511, quando foi destruída por índios
tupinambás (MELO, 2011:3)

Dessa época até meados século XVII, Cabo Frio apresentou tímido desenvolvimento
urbano. O objetivo da colonização resumia-se a atividade extrativa e ocupação
estratégica do território, o que não exigia grandes contingentes populacionais nem
infraestrutura urbana desenvolvida. Apenas na segunda metade do século XVII surge a
extração de sal na Lagoa de Araruama e com ela nova motivação urbana. Dá-se início
à implantação de verdadeiro aparato estatal e religioso, com a construção da Câmara
Municipal e a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção. Porém, apesar dos avanços
conquistados, esse movimento logo foi freado pela Coroa Portuguesa ao proibir a
extração de sal, posto que a metrópole já contava com produção salineira, não
admitindo concorrência com as colônias. Tal proibição estagnou o crescimento
econômico e urbano da região, de tal modo que, no século que sucedeu, Cabo Frio
contava com população em torno de 1.400 pessoas, que habitavam residências de pau
a pique em ruas sem planejamento urbanístico (MELO, 2011)

A proibição deixou de existir no início do século XIX, quando, aliada a melhorias nas
técnicas usadas, a produção de sal cresceu significativamente passando a abastecer
centros urbanos no Brasil e no exterior. Pode-se afirmar que a extração e
beneficiamento do sal e a atividade pesqueira promoveram, ainda que lentamente, o
desenvolvimento da cidade. Na primeira metade do século XX, respondendo às
demandas da atividade salineira, há a alocação de infraestruturas como a ferrovia
Niterói-Cabo Frio (1936) e a rodovia Amaral Peixoto (década de 1940), assim como a
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implantação da Companhia Nacional de Álcalis (1943) e da Refinaria Nacional de Sal
(1949). Nesse contexto, cabe destacar também a construção da ponte Feliciano Sodré
(1926), que integrou a restinga ao continente.

É essa infraestrutura que, a partir dos anos 1940, será utilizada pelo início da atividade
turística que se desenvolveu e se consolidou na cidade nas décadas seguintes, ditando
o ritmo e as formas de expansão urbana.

A fim de ilustrar o potencial turístico e a importância que essa atividade assumiria em
Cabo Frio, destacamos as palavras de Lamego, ainda em 1946:

Quem vai a Cabo Frio pela primeira vez a conselho de amigos
deslumbrados com suas belezas naturais, tende a ir de mente
prevenida. Tão grandes elogios de lá fazem, tamanho entusiasmo de
lá trazem (...).

O turismo em grupos antecipadamente alegres dispõe-nos a ampliar
as impressões de choque, recebidas com mudanças imprevistas na
paisagem. Cria muita vez sugestões artísticas ilusórias, prontamente
evanescidas por contatos repetidos com o cenário.

A praia de Cabo Frio, porém, ultrapassa as descrições por mais
minuciosas e arrebatadoras. A formosura é indescritível. Nem pena
nem pincel poderão contar o que é aquela curva imensa de areais
alvíssimos, como se o mar também por ali atirasse uma refinada
salina gigantesca. Na extremidade norte, um morro peninsular que
entra pelas águas e ergue no cimo as históricas ruínas do forte de
São Mateus com seus enormes canhões de ferro a ostentarem a
coroa real portuguesa. Na outra, ao sul, adumbram pesadamente as
maciças elevações do cabo. (LAMEGO, 1946:37)

O declínio da produção de sal, que ficava em desvantagem na concorrência com a
produção do Nordeste brasileiro, e ainda sofrendo pressão do mercado imobiliário em
crescimento e demandando as mesmas áreas de salinas, cedeu lugar ao que a literatura
define como urbanização turística, na qual atividade turística deixa de ser mera usuária
e para torna-se um agente condicionador do ordenamento espacial (MELO, 2011). A
construção da Ponte Rio-Niterói, em 1973, incrementa ainda mais a atividade turística,
à medida que facilita o deslocamento de pessoas vindas da capital em direção à região.
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Estudos arqueológicos apontam que os primeiros habitantes da região de Cabo Frio
eram populações de pescadores-coletores-caçadores, denominados sambaquieiros,
em decorrência do tipo de intervenção que impuseram na paisagem. Sambaquis
caracterizam-se como uma elevação de forma arredondada, podendo passar de 20
metros de altura. Prospecções arqueológicas identificaram sua constituição de conchas,
ossos de peixes e de mamíferos, além de inúmeros artefatos de pedra e osso, marcas
de estacas e manchas de fogueiras. Alguns desses espaços eram dedicados a rituais
funerários, onde eram sepultados, homens, mulheres e crianças de diferentes idades
(GASPAR, 2004)

O sambaqui caracteriza-se por ser um espaço diferenciado que, pelo
seu volume, destaca-se na paisagem. Era o local dos mortos, um
lugar particular, resultado da concentração de material orgânico.
Outros materiais poderiam ter sido usados, mas a escolha recaiu
sobre aqueles intrinsecamente relacionados ao domínio alimentar. O
espaço em questão é um lugar bastante particular apresentando
condições especiais no que se refere à textura, relevo, odores e
acidez do solo. (...)

Dessa forma, o sambaqui é o resultado de um intenso trabalho social
que resultou na construção de uma paisagem domesticada, marcada
por referências sentimentais. (GASPAR, 2004:162)

O mapa a seguir (figura 21), de autoria do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural,
assinala os sítios arqueológicos tombados pela Prefeitura Municipal de Cabo Frio (Lei
Municipal 001/89), enumerados conforme segue:

1- Sambaqui e acampamento de pesca Tupinambá da duna Boa Vista, situada na Praia
do Forte;
2- Sambaqui do Forte;
3- Sambaqui do Morro dos Índios, situado ao lado do Sambaqui do Forte;
4- Sambaqui da Boca da Barra;
5- Sambaqui Porteira das Salinas Peroanas;
6- Sambaqui do Meio;
7- Sambaqui da Lajinha;
8- Sambaqui do Morro da Guia, no Portinho;
9- Sítio Sagrado do Itajuru (Pedras Sulcadas do Morro da Guia);
10- Sambaqui do Morro da Guia, no convento.
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Figura 21: mapa dos Sítios Arqueológicos de Cabo Frio. Fonte: Instituto Estadual do Patrimônio Cultural –
INEPAC, Secretaria de Estado de Cultura – RJ.

Além desses localizados no mapa, a Prefeitura Municipal de Cabo Frio tombou o
Sambaqui do Chapéu, Sambaqui do Morro do Vigia, Sambaqui da Praia das Conchas e
o Sambaqui da Praia do Peró.

Apesar de tombadas, o controle de acesso a essas áreas é deficiente. A delimitação de
parques municipais em torno desses sítios seria importante para sua conservação,
evitando a exploração predatória e promovendo a visitação orientada.

Além da riqueza arqueológica em decorrência dos sítios arqueológicos, o município de
Cabo Frio conta com as seguintes unidades de conservação, que foram listadas abaixo,
cada qual com a respectiva legislação de criação:
•

Áreas de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São João – Decreto s/nº de 27 de
junho de 2002;

•

Área de Proteção Ambiental do Pau Brasil – Decreto Estadual nº 31.346 de 6 de
junho de 2002;
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•

Parque Municipal Ecológico Dormitório das Garças – Lei Municipal nº 228, de 20
de março de 1984.

•

Parque do Mico Leão Dourado – Decreto Municipal nº 2401 de 27 de março de
1997

•

Áreas Tombadas Dunas de Cabo Frio e Arraial do Cabo – INEPAC – Resolução
SEC 46/88

•

Parque Estadual da Costa do Sol – Decreto Estadual nº 42.929 de 18 de abril de
2011.

Vale destacar, ainda, alguns bens de interesse histórico, cultural, arquitetônico e
paisagístico do município de Cabo Frio, listados e classificados, conforme segue:
•

Marco Sesmarias de São Bento – Patrimônio Histórico – Decreto Municipal de
Tombamento nº 12 de 28 de novembro de 1989.

Figura 22: Marco Sesmarias de São Bento. Fonte: http://www.cabofrioturismo.com.br/largo-de-saobenedito/44-2960.
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•

Conjunto Paisagístico Morro do Telégrafo e baixios aterrados como acréscimo de
marinha – Patrimônio Paisagístico e Natural – Tombamento Processo IPHAN nº
575 de abril de 1967

Figura 23: Conjunto Paisagístico Morro do Telégrafo e
http://www.cabofrioturismo.com.br/largo-de-sao-benedito/44-2960.

baixios

aterrados.

Fonte:
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•

Largo de São Benedito e Adjacências – Patrimônio Histórico e Arquitetônico –
Tombamento INEPAC Processo nº E 18/001.729/2002

Figura 24: Largo de São Benedito e Adjacências. Fonte: http://www.cabofrioturismo.com.br/largo-desao-benedito/44-2960.
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•

Praia do Forte e Conjunto Paisagístico da Cidade de Cabo Frio – Patrimônio
Paisagístico – Decreto Municipal de Tombamento nº 17 de 19 de janeiro de 1990.

Figura 25: Praia do Forte e Conjunto Paisagístico da Cidade de Cabo Frio.
https://www.hotel.com.au/cabo-frio/residencial-porto-pr%C3%ADncipe.htm.

•

Fonte:

Ponte Feliciano Sodré – Patrimônio Histórico e Arquitetônico

Figura 26: Ponte Feliciano Sodré. Fonte:http://cabofrio.rj.gov.br/noticia/ponte-feliciano-sodre-completa91-anos-de-historia.
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VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
De acordo com Corrêa (1995), as áreas urbanas surgem como reflexo do movimento da
sociedade que implanta uma infraestrutura imobiliária diferenciada sobre o espaço
territorial. Alguns locais são mais adequados do que outros para a consolidação
residencial ou comercial, por exemplo, e estas formas de apropriação e uso do solo, em
conjunto com melhorias em infraestrutura como, por exemplo, o sistema viário, e a
instalação de equipamentos urbanos e comunitários pelos variados setores do poder
público, é o que garante a valorização imobiliária.

O mercado imobiliário de Cabo Frio desponta com a imagem de município com boa
qualidade de vida, apesar dos recentes problemas financeiros e administrativos. O preço
médio do metro quadrado para venda de apartamentos na cidade subiu 2% entre maio
de 2016 e maio 2017, enquanto que na capital, houve queda de 3% no mesmo período.
Em relação à venda de casas, a valorização média em Cabo Frio chegou a 5%, ao
passo que no rio, o percentual é de apenas 0,02%.

Estes dados constam na terceira edição do cenário do mercado imobiliário de Cabo Frio
- 2017, estudo feito pelo Sindicato da Habitação do Rio de Janeiro (SECOVI RIO). De
acordo com a pesquisa, que contém informações detalhadas por bairro e tabelas com
os valores praticados atualmente, Cabo Frio se destaca não só pelas belezas naturais
que geram valorização, mas também no quesito segurança pública que se encontra sob
controle nos dias atuais.

Com base nas estatísticas, a Praia do Forte teve a terceira maior valorização na cidade.
O preço do metro quadrado dos apartamentos daquela região passou de R$ 9.488 para
R$ 10.229, o que significa um aumento de 7,8%. No topo da lista está o bairro da Vila
Nova, com valorização de 11%, seguido do Parque Riviera, nas proximidades da
rodoviária, com 8%.

Fazendo jus ao nome do bairro, o Foguete é o responsável pela maior subida de preço
no metro quadrado das casas de rua e, proporcionalmente, de toda a pesquisa. De maio
do ano passado para cá, houve um acréscimo de 13,8% nos valores, que passaram de
R$ 3.720 para R$ 4.233. Em seguida, figuram os também bucólicos Peró, com
valorização de 6,5%, e Palmeiras, com 5,1%. Esse último lidera o ranking de aumento
de preço de venda das casas de condomínio, com 6,2%. O bairro do Portinho, em
segundo lugar, teve valorização de 0,7%.
36

Entretanto, membros do Conselho Regional dos corretores de imóveis (CRECI-RJ),
afirmam que o atual ambiente de fragilidade econômica na cidade, aliada à valorização
imobiliária, pode esfriar os negócios e, consequentemente, reverter a tendência de
valorização.

Considerando o padrão de investimento nas instalações do futuro empreendimento
Posto Petromaxx, fica evidente que haverá um avanço positivo e significativo na
qualidade da infraestrutura urbana local quando comparando com as atualmente
existentes. A nova atividade a ser iniciada no bairro, como suporte à veículos
automotores através do abastecimento de combustível líquido em local com
dependências e equipamentos modernos e seguros, deverá contribuir positivamente
com a valorização imobiliária dos imóveis existentes no bairro Porto do Carro e entorno.
Pode-se ainda afirmar que haverá contribuição positiva quando aos padrões de
urbanização e ordenamento territorial do bairro e adjacências, de alguma forma
contribuindo para a redução da tendência ao crescimento desordenado ora observado
na região.

ADENSAMENTO POPULACIONAL
De acordo com o portal de cidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, em 2020 o Município de Cabo Frio contava com uma população estimada de
230.378 habitantes. Considerando que no último censo demográfico (2010) a contagem
da população do município foi de 186.277 habitantes, houve incremento de mais de
40.000 pessoal em um período de dez anos.

Ainda de acordo com censo demográfico de 2010, 75% da população cabo-friense vivia
em área urbana e 25% em área rural, e o município apresentava densidade demográfica
de 453,75 hab/km2.

Seguindo a tendência do incremento populacional, observa-se aumento significativo dos
setores imobiliário (conforme citado anteriormente em Valorização Imobiliária), comércio
de serviços, alavancando as construções para suprir as demandas habitacionais e
comerciais.

No Município de Cabo Frio, além da população local residente, aponta-se também o
grande peso da população flutuante durante todo o ano, principalmente no período de
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verão, considerado como alta temporada por ser uma região turística praiana. De acordo
com dados do IBGE de 2010, este tipo de moradia (flutuante) representa trinta e três
por cento do total de moradias encontradas no município.

O Porto do Carro, bairro a ser implementado o empreendimento, possui, em grande
parte, residências fixas onde as pessoas residem e trabalham de fato no Município
(população fixa). Destaca-se também a presença de residências não fixas, ocupadas
por pessoas que visitam a cidade e o bairro em finais de semana, feriados ou durante
as férias (população flutuante). Há ainda aqueles que simplesmente transitam pelo
bairro para acessar outros municípios, as praias e os pontos turísticos da região. Essa
população flutuante é facilmente constatada observando o aumento do fluxo de veículos
e pessoas que transitam no bairro durante a alta temporada de verão, férias escolares,
fins de semana e feriados.

O futuro empreendimento, em se tratando de adensamento populacional, não acarretará
no aumento e/ou acréscimo de população fixa ou flutuante, mas proverá sim o suporte
aos veículos que pela área trafegam.

O empreendimento deverá gerar demanda de mão de obra de aproximadamente 06
funcionários fixos, podendo haver a necessidade de acréscimo de funcionários na alta
temporada de verão.

EQUIPAMENTOS URBANOS
Aqui são identificados serviços, infraestrutura e equipamentos urbanos na localidade
do empreendimento, identificados através de visitas de campo e dados oficiais de
instituições públicas e governamentais (tabela 02).

Tabela 02: infraestrutura urbana. Percentual da população contemplada por equipamentos urbanos
em Cabo Frio em três anos. Fonte: www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/3297, acessado em 20 de
janeiro de 2021.
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ÁGUA

De acordo com dados de 2000 do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, Fundação João Pinheiro de MG e Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – ipea, pouco mais de noventa por cento da população do
Município de Cabo Frio possui água encanada fornecida pela concessionária de
abastecimento PROLAGOS S.A. (tabela 2).

Dados de 2000 do IBGE apontam que aproximadamente setenta e nove por cento das
residências em área urbana do Município de Cabo Frio são abastecidas pela rede de
água da PROLAGOS.

A PROLAGOS, responsável pelo serviço de saneamento básico à domicílios no
Município de Cabo Frio e diversos municípios adjacentes como, por exemplo, Arraial
do Cabo, São Pedro da Aldeia e Búzios, capta o recurso hídrico da Represa de
Juturnaíba formada pela barragem do Rio São João, inserida na região Hidrográfica
IV – Lagos São João, na Bacia Hidrográfica do Rio São João.

Conforme exigências legais municipais acerca da concreta possibilidade de
abastecimento de água ao empreendimento, em momento oportuno o empreendedor
informa que vai requerer junto à concessionária de serviços púbicos PROLAGOS S.A.
a Certidão de Capacidade de Fornecimento de Água.

ENERGIA ELÉTRICA

Considerando os dados de 2000 do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, mais
de noventa e nove por cento das residências do Município de Cabo Frio encontramse conectadas à rede de distribuição de energia elétrica da ENEL, concessionária de
fornecimento e distribuição de energia elétrica que atende municípios da região (tabela
2).
O futuro empreendimento terá demanda de energia elétrica proporcional ao tamanho
de suas instalações, necessitando de ligação trifásica considerando as Normas
Técnicas em vigor e exigências da concessionária ENEL.
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Cabe ressaltar que, como mencionado anteriormente, existe atualmente implantada
na Avenida Wilson Mendes a rede de distribuição de energia elétrica da ENEL, que se
encontra adjacente à propriedade, não sendo necessário o recondutoramento ou a
instalação de nova rede elétrica pública para atendimento ao empreendimento.

Conforme exigências legais municipais acerca da concreta possibilidade de
fornecimento de energia elétrica ao empreendimento, o empreendedor vai requerer
junto à concessionária de serviços púbicos ENEL a Certidão de Capacidade de
Fornecimento de Energia Elétrica / Carta de Viabilidade Técnica ENEL.

TELEFONIA

O Município de Cabo Frio é contemplado pelos serviços de telefonia fixa da Embratel,
OI e Claro. As empresas de telefonia móvel são OI, Tim, Vivo e Claro. De acordo com
dados destas empresas, nos últimos anos foram investidos recursos em
equipamentos, como novas antenas de transmissão para a região.

O empreendimento utilizará os serviços de telefonia fixa e móvel de empresas a serem
designadas e contratadas posteriormente.

RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS
A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, através da NBR 10004:2004,
cria critérios para a classificação dos resíduos sólidos, considerando os potenciais
riscos gerados à saúde pública e ao meio ambiente.

A gestão de resíduos é fator relevante para o bom funcionamento de qualquer
empreendimento, atividade e, principalmente, para o próprio Município de Cabo Frio,
que possui mais de noventa e nove por cento de domicílios contemplados pela coleta
regular de lixo (tabela 02); neste sentido, o empreendimento destinará todo o seu
resíduo doméstico gerado, sólido e líquido (lixo comum), classificado de acordo com
a NBR 10004:2004 em Classe II-A – Resíduos Sólidos Não Perigosos, Não Inertes,
para local específico, destinado a esta finalidade, no próprio local do empreendimento,
onde serão devidamente acondicionados para evitar vazamentos e a atração de
vetores transmissores de patógenos, e temporariamente armazenados de modo
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seguro para posterior recolhimento em local específico, amplo e seguro, pela empresa
municipal responsável por todo o recolhimento e transporte de resíduos no Município
de Cabo Frio, a Companhia de Serviços de Cabo Frio - COMSERCAF, tendo como
destino final o Aterro Sanitário Dois Arcos, devidamente licenciado para este
propósito, localizado no Município de São Pedro da Aldeia.

Os resíduos recicláveis, como pilhas e baterias, vidros, metal, papel e plástico serão
separados dos resíduos orgânicos e devidamente acondicionados para recolhimento
ou encaminhamento às empresas licenciadas para esta finalidade, diminuindo
consideravelmente o volume de resíduos dispostos. Os resíduos orgânicos serão
devidamente acondicionados para recolhimento e disposição pela COMSERCAF.
Cabe ressaltar que a o Posto Petromaxx de Cabo Frio é expressamente contra e não
pratica a queima de qualquer tipo de resíduo.

Conforme exigências legais municipais acerca da concreta possibilidade de coleta dos
resíduos sólidos provenientes da atividade do empreendimento Posto Petromaxx em
sua fase de operação, o empreendedor vai requerer junto à Companhia de Serviços
de Cabo Frio – COMSERCAF declaração de disponibilidade de realização dos
serviços de coleta, remoção, transporte e descarte de resíduos sólidos.

O descarte dos resíduos contaminantes provenientes da caixa separadora de água e
óleo e de recipientes oleosos obedecerá às normas técnicas e leis elencadas no
Termo de Referência para instalação de postos de combustíveis, fornecido pela
Secretaria de Meio Ambiente de Cabo Frio, e serão devidamente acondicionados em
local adequado e seguro no local do empreendimento (figuras 14 e 15) para posterior
coleta por empresa especializada e devidamente licenciada para esta atividade, a ser
contratada pelo proprietário, que se propõe a manter no local uma cópia do contrato
firmado junto à referida empresa e dos manifestos de resíduo dos resíduos coletados.
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EFLUENTES

Os efluentes (esgoto doméstico), de acordo com Von Sperling (1996), são compostos
por aproximadamente 99,99% de água e 0,1% de matéria sólida orgânica, e o seu
descarte incorreto acarreta em danos ambientais graves.

No Município de Cabo Frio, a concessionária responsável pela captação e tratamento
dos efluentes é a PROLAGOS S.A., que possui duas Estações de Tratamento de
Esgotos - ETEs, uma na Praia do Siqueira e outra no Bairro Jardim Esperança, que
operam com tratamento secundário, de acordo com a referida concessionária.
Entretanto, nem todos os bairros do Município de Cabo Frio são contemplados com a
coleta de efluentes pela concessionária.

O bairro Porto do Carro, mais especificamente onde será implementado o
Empreendimento, de acordo com o Plano Diretor do município, conta com rede de
coleta de efluentes passando paralelamente à Avenida Wilson Mendes e uma Estação
Elevatória de Efluentes a aproximadamente quinhentos metros do empreendimento.
Segundo dados do IBGE (2011), aproximadamente oitenta e três por cento dos
domicílios são contemplados com a coleta de esgoto sanitário no município de Cabo
Frio.

O sistema primário de coleta e tratamento de efluentes do empreendimento,
essencialmente de origem doméstica, dar se á pelo sistema de fossa, filtro anaeróbio
e sumidouro, devidamente dimensionados de acordo com projeto específico, leis e
Normas Técnicas ABNT, atendendo às demandas quantitativas previstas de usuários
do posto e do pessoal de apoio, quando o empreendimento se encontrar em sua
capacidade máxima de utilização na alta temporada de verão.

O efluente tratado será posteriormente direcionado à rede coletora da PROLAGOS
adjacente à propriedade e deverá ser monitorado pelo empreendedor periodicamente,
comunicando os resultados da análise a Concessionária PROLAGOS e a Prefeitura
de Cabo Frio, de acordo com as exigências do órgão ambiental licenciador.
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DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

O Projeto de coleta e drenagem de águas pluviais do Empreendimento leva em
consideração o perfil de elevação do terreno, que é praticamente nulo, de acordo com
a planta topográfica, e o solo apresenta característica arenosa com granulometria
média a grossa, apresentando elevado grau de permeabilidade, que será revestido
com piso intertravado de paralelepípedo em áreas no entorno da ilha de
abastecimento e da descarga de combustível que são impermeáveis e circundadas
por canaletas de contenção.

A água pluvial que não penetra no solo será direcionada por gravidade ao exterior do
imóvel até a rede pluvial existente (figura 27).

Figura 27: detalhe da drenagem pluvial. Fonte: Da Silva 2021.
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EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS
De acordo com a Lei Federal 6.766 de 19 de dezembro de 1979 que dispõe sobre o
parcelamento do solo, em seu artigo 4º, parágrafo 2º, equipamentos comunitários,
públicos ou privados, são aqueles destinados à educação, cultura, saúde, lazer e
similares, que atendem às funções sociais, essenciais à vida e ao bem-estar da
população residente e flutuante.

No bairro Porto do Carro, local do empreendimento, pode-se encontrar Posto da
Polícia Militar Ambiental do RJ, escolas, posto de saúde, camping, pousada, oficina
mecânica, serviço de vagas (garagem) para embarcações e o Dormitório das Garças,
uma Unidade de Conservação do município (figura 28 e tabela 03). Cabe ressaltar que
só há algumas residências e um estacionamento para ônibus gerenciado pela
Prefeitura em um raio de cem metros do empreendimento.

O serviço de transporte público é prestado pela Auto Viação Salineira com ônibus
coletivos de várias linhas regulares que interligam o centro de Cabo Frio aos diversos
bairros e municípios do entorno.

Nos bairros adjacentes ao Porto do Carro, como Jacaré e Boca do Mato observou-se
equipamentos comunitários de segurança, como Polícia Militar - RJ, postos de saúde
e escolas municipais, e uma gama de estabelecimentos comerciais diversificados,
como supermercados, restaurantes, mecânica de automóveis e de embarcações,
postos de abastecimento de combustível, peixarias, academias de ginástica, padarias,
farmácias, lojas de material de construção, confecções de roupas, equipamentos de
lazer como praças com quadras poliesportivas e templos religiosos.

SAÚDE

O município de Cabo Frio possui uma rede pública e privada de saúde bem ampla. De
acordo com dados de 2016 do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de saúde –
CNES, do Ministério da Saúde, o município possui um total de duzentos e oitenta e um
estabelecimentos, entre Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h, consultórios
odontológicos, clínicas de diversas especialidades e hospitais para atender a população
residente e flutuante.
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No bairro Porto do Carro, área do empreendimento, e bairros adjacentes encontramse seis Unidades de Saúde públicas municipais que atendem a população dos bairros
adjacentes (figura 28 e tabela 03), funcionando de segunda à sexta feira no horário de
oito da manhã até as dezessete horas.

Figura 28: vista detalhada do empreendimento, destacado pelo quadrado em amarelo, e a localização
dos equipamentos comunitários no entorno, como saúde destacado pelos círculos em cor vermelho.
Os círculos em cor azul representam equipamentos de segurança. Relacionar os círculos numerados
azul e vermelho com a tabela 3. Em cor verde, encontram-se os equipamentos educação (escolas).
Relacionar os círculos numerados verde com a tabela 5. Fonte: Google Earth 2021 com adaptação.
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Tabela 03 – Equipamentos Comunitários de Saúde e Segurança na Área próxima ao
empreendimento.

28)

Tabela 03: equipamentos comunitários de saúde e segurança encontrados nos bairros Porto do Carro
e bairros adjacentes. Os números no quadro em cor vermelho e azul estão relacionados ao mapa da
figura 28. Fonte: levantamento de campo 16/01/2021 e 19/01/2021.

EDUCAÇÃO

De acordo com os dados de 2014 fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais – INEP, do Ministério da Educação, existem no Município de
Cabo Frio cento e quarenta e sete unidades escolares de educação básica, sendo cento
e trinta e oito encontrados em área urbana e nove em área rural (tabela 04), atendendo
um total de quarenta e cinco mil e cento e vinte e sete estudantes.

Tabela 04 – Educação Básica no Município de Cabo Frio. Fonte: Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais – INEP, do Ministério da Educação
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Em trabalho de campo realizado em 15 de janeiro de 2021, constatou-se onze
instituições de ensino em bairros adjacentes ao local do empreendimento. No bairro
Porto do Carro, de acordo com o Plano Diretor Municipal, não há instituição de ensino
(figura 28 e tabela 05). Destas, nove são de competência Municipal, uma de
competência Estadual e uma, particular.
Tabela 05 – Equipamentos Comunitários de Educação na Área de Influência do
empreendimento.

28)

Tabela 05: equipamentos comunitários de educação encontrados nos bairros adjacentes ao Porto do
Carro. Os números nos quadros em cor verde estão relacionados ao mapa da figura 28. Fonte:
levantamento de campo 16/01/2021 e 19/01/2021.

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO E TRANSPORTE
O Município de Cabo Frio possui extensão territorial de quatrocentos e dez mil,
quatrocentos e dezoito quilômetros quadrados de acordo com dados da Prefeitura,
cuja extensa malha viária é coberta por táxis e empresas de transportes urbanos que
circulam dentro do próprio município e que também fazem a circulação intermunicipal
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com municípios adjacentes como, por exemplo, Búzios, Arraial do Cabo, São Pedro
da Aldeia, Iguaba Grande, entre outros.

Fazem parte da cobertura viária de transportes urbanos no Município de Cabo Frio as
empresas Auto Viação Salineira, Auto Viação 1001 e Viação Útil, sendo as duas
últimas responsáveis pela cobertura estritamente intermunicipal, cujos municípios
atendidos podem encontrar-se a algumas horas de distância do Município de Cabo
Frio como, por exemplo, o Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, São Paulo – SP
e Belo Horizonte – MG.

A empresa Auto Viação Salineira possui em operação no Município de Cabo Frio,
aproximadamente trinta linhas regulares de transporte coletivo, que interligam
diversos bairros, o centro da cidade e praias. O bairro Porto do Carro, onde encontrase o Empreendimento, é contemplado por diversas linhas de ônibus regulares
municipais e intermunicipais cujos principais usuários são os trabalhadores que
utilizam este tipo de transporte em seu dia-a-dia.

Dentre diversas linhas de transporte coletivo, podemos citar algumas que passam pela
Av. Wilson Mendes, em frente do empreendimento: linha B530 – Cabo Frio X Santo
Antônio; linha 353 – São Cristóvão X Vila do Ar; linha 321 – São Cristóvão X Tangará;
linha 343 – Rodoviária de Cabo Frio X Parque Eldorado; linha B490 – Cabo Frio X
Jardim Esperança; e as linhas intermunicipais B185 – Cabo Frio X Búzios e 434 –
Arraial do Cabo X Búzios.

SISTEMA VIÁRIO E ACESSOS

O Empreendimento será implementado em uma das principais vias de acesso à Cabo
Frio, a Avenida Wilson Mendes, que interliga diversos bairros e municípios ao centro
da cidade. A referida avenida possui quatorze metros de largura, mão dupla,
pavimentada com asfalto e expressiva circulação de veículos automotores leves e
pesados como, por exemplo, veículo de coleta de lixo e ônibus de transporte coletivo
provenientes de diversos locais como o centro da cidade de Cabo Frio, Jardim
Esperança e outros municípios, como São Pedro da Aldeia e Búzios. Por sua
importância no sistema viário da cidade, essa avenida possui intenso volume de
tráfego, tanto de dia quanto à noite (figuras 29 e 33 e tabelas 6 e 13).
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As vias de acesso primarias e secundárias ao futuro empreendimento.

8

Figura 29: vista do empreendimento (destacado pelos círculos em vermelho/verde) localizado na
Avenida Wilson Mendes (8), Bairro Porto do Carro, e as principais vias de acesso: em cor amarelo a
RJ 140 e RJ 102. As vias secundárias estão destacadas em verde claro: 1 – Rua Samuel Bessa; 2 –
Estrada Nelore; 3 – Estrada Velha Cabo Frio-Búzios; 4 – Rua Jorge Veiga; 5 – Rua José Rodrigues
Póvoas; 6 – Rua Henrique Terra; 7 – Ponte Feliciano Sodré. Fonte: Google Earth 2021 com adaptação.
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Sistema Viário e acessos

QUADRO DE LEGENDAS DA FIGURA 29
1

Rua Samuel Bessa (figuras 29, 30 e 36): interliga a Avenida Wilson Mendes no
bairro Jacaré aos bairros Ogiva, Peró, Cajueiro e Estrada do Guriri, que dá acesso
ao Município de Búzios

2

Estrada Nelore (figuras 29 e 31): rua com pouco tráfego de veículos. Inicia no
bairro Porto do Carro, passa por Monte Alegre e termina na Estrada do Guriri

3

4
5

Estrada Velha Cabo Frio-Búzios (figuras 29 e 32): inicia na RJ 102, bairro boca do
Mato, passando pelo Jardim Esperança e Tangará, terminando no Município de
Búzios
Rua Jorge Veiga (figuras 29 e 38): com início na Ponte Feliciano Sodré, dá acesso
aos bairros Gamboa, Ogiva, Peró, Cajueiro e Estrada do Guriri. Nesta rua
encontra-se o polo de roupas de praia do Município.
Rua José Rodrigues Póvoas (figuras 29 e 37): com início na Rua Jorge Veiga,
interliga a Gamboa, Ogiva, Peró, Cajueiro e Estrada do Guriri

6

Rua Henrique Terra (figuras 29): com início na descida da Ponte Nova, liga o
Shopping Park Lagos e o bairro Portinho ao Centro de Cabo Frio

7

Ponte Feliciano Sodré (figuras 26, 29 e 39): principal via de acesso do Centro de
Cabo Frio aos bairros Gamboa, Peró, Ogiva, Jacaré, Porto do Carro, Monte Alegre
e Jardim Esperança. É, também, uma rota alternativa de acesso aos municípios de
Búzios e São Pedro da Aldeia

8

Avenida Wilson Mendes (figuras 29 e 33): local do empreendimento. É uma via
expressa com intenso fluxo de veículos automotores de diversos portes.

9

10

RJ 102 (figura 29 e 34): faz intercessão com a RJ 140 no Município de São Pedro
da Aldeia. Esta rodovia de tráfego intenso passa na frente do empreendimento já
com nome de Avenida Wilson Mendes
RJ 140 (figuras 29 e 34): vindo do Município de São Pedro da Aldeia, faz
interseção com a RJ 102, passa pelo Município de Cabo Frio e segue para o
Município de Arraial do Cabo

Tabela 06: sistema de circulação e transporte. Os números nos quadros em cor azul estão relacionados
ao mapa da figura 29 acima. Fonte: levantamento de campo 16/01/2021 e 19/01/2021.
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Figura 30: Rua Samuel Bessa, Jacaré (ver Tabela 6 e figura 29). Fonte: Google Earth StreetView 2021.

Figura 31: Estrada Nelore, Monte Alegre (ver Tabela 6 e figura 29). Fonte: Google Earth StreetView 2021.
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Figura 32: Estrada Velha Cabo Frio-Búzios próximo ao bairro Jardim Esperança (ver Tabela 6 e figura 29).
Fonte: Google Earth StreetView 2021.

Figura 33: Avenida Wilson Mendes, Porto do Carro, próximo ao empreendimento (ver Tabela 6 e figura 29).
Fonte: Google Earth StreetView 2021.
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Figura 34: saída da RJ 140 para a RJ 102 à direita, no Município de São Pedro da Aldeia (ver Tabela 6 e
figura 29). Fonte: Google Earth StreetView 2021.

CARACTERIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS

As vias de acesso ao empreendimento Posto Petromaxx como a Estrada do Guriri,
Estrada Velha Cabo Frio-Búzios, Estrada Nelore, Rua Samuel Bessa, Rua Jorge
Veiga, RJ 140 e 102, e pela Ponte Feliciano Sodré (figuras 02 e 29), são, normalmente,
vias de intensa circulação de veículos automotores leves e pesados durante todo o
ano, vinte e quatro horas por dia. Cabe ressaltar que cada rua e avenida possui sua
peculiaridade como, por exemplo, larguras diferentes, calçada para pedestre, local
para parar e/ou estacionar veículos.

Em algumas vias, como as dos bairros Gamboa, Jacaré, Boca do Mato, Centro e
Ponte Feliciano Sodré o fluxo do trânsito pode tornar-se lento em alguns horários
diurnos, pois são vias estreitas onde motoristas, pedestres e ciclistas circulam juntos
ocasionando congestionamento e lentidão. Há que considerar também o expressivo
aumento no fluxo de veículos oriundos principalmente da capital e região
metropolitana do Rio de Janeiro e de diversos municípios mineiros, resultado da
grande circulação de turistas que visitam Cabo Frio e demais municípios da Região
dos Lagos durante a alta temporada de verão. Entretanto, a Avenida Wilson Mendes
não sofre com congestionamento, pois é uma avenida com quatro pistas de rolamento
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em mão dupla e suporta o intenso fluxo de veículos, mesmo na alta temporada
turística.

O EMPREENDIMENTO

Será realizada no empreendimento uma única via de acesso e de saída pela Avenida
Wilson Mendes. O interior do posto de abastecimento não terá vias demarcadas,
havendo um amplo pátio composto por piso intertravado de paralelepípedo com área
para carga e descarga e para manobras de veículos de todos os portes, inclusive para
receber caminhões que transportam o combustível para o local (figura 35).

Figura 35: vista do empreendimento. Fonte: Da Silva 2021.
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CARGA E DESCARGA

As áreas do empreendimento destinadas à carga e descarga de caminhões encontramse localizadas totalmente em seu interior, em área específica a ser designada, levando
em consideração as normas de dimensionamento de espaços para estacionamentos e
serviços auxiliares.

O tráfego gerado durante a fase de construção será composto por veículos leves,
veículos utilitários e por veículos pesados, consistindo de carros de passeio, caminhões
de entrega de materiais de construção e de retirada de parte não reutilizável dos
resíduos, como rochas e vegetação, provenientes da fase de instalação do futuro
empreendimento.

Os veículos pesados não fazem parte do patrimônio do posto de abastecimento, sendo
estes de propriedade de terceiros como, por exemplo, lojas de materiais para construção
e de empresas devidamente licenciadas para o processamento, movimentação e
disposição de resíduos, que circularão pela área do empreendimento quando houver a
necessidade de entrega ou remoção de materiais e, no caso de veículos leves,
inspeções à obra.

Deste modo, o número de veículos diretamente relacionados à fase de instalação do
empreendimento dar-se-á de modo aleatório e em horários diferenciados (considerando
o horário comercial), não acarretando em consequências que gerem tráfego significativo
na área.

Cabe ressaltar que estes veículos não ficarão estacionados ou parados fora dos limites
do empreendimento, haja vista que o canteiro de obras contará com local amplo e
específico para o estacionamento de todos os veículos vinculados à obra, bem como
para manobras, carga e descarga de materiais.

INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO NO TRÁFEGO

Considerando o cenário mais crítico, com o empreendimento em sua operação máxima
na alta temporada de verão, incluindo todo o pessoal de apoio (funcionários), estima-se
um número de aproximadamente cento e vinte veículos a cada quatro horas transitando
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pelo posto de abastecimento, o que não acarreta em quantidade de veículos que
contribuam significativamente para aumento do tráfego na região.

Deste modo, os impactos causados pelo empreendimento no tráfego, já em sua fase de
operação, não atingem toda a extensão da cidade de Cabo Frio e contribuem de modo
insignificante quando considerado o tráfego causado pela população flutuante nos
bairros adjacentes e na região, principalmente na alta temporada de verão, férias
escolares e feriados prolongados.

AÇÕES RECOMENDADAS

Não são necessárias ações nas vias próximas ao empreendimento, haja vista que a
Avenida Wilson Mendes, onde encontra-se localizado o posto de abastecimento de
combustíveis sempre possui fluxo intenso, mas sempre regular e sem apresentar
congestionamentos de veículos. Entretanto, deverá ser sinalizado com placas
indicativas a entrada e a saída de veículos do posto, para que motoristas que trafegam
pela via possam tomar conhecimento da movimentação de veículos acessando e saindo
do local.

Figura 36: vista da Rua Samuel Bessa no bairro Jacaré. Fonte: Google Earth StreetView 2021.
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Figura 37: vista da Rua José Rodrigues Póvoas no bairro Gamboa. Fonte: Google Earth StreetView 2021.

Figura 38: vista da Rua Jorge Veiga no bairro Gamboa. Fonte: Google Earth StreetView 2021.
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Figura 39: Ponte Feliciano Sodré. Fonte: Google Earth StreetView 2021.

Figura 40: vista da Estrada do Guriri no bairro Guriri. Fonte: Google Earth StreetView 2021.

Os impactos causados pelo intenso trânsito de veículos automotores gerados pela
população flutuante no Município de Cabo Frio e em especial nos bairros Centro,
Gamboa e Jacaré podem ser resolvidos por iniciativa e investimentos do poder público,
coibindo o estacionamento irregular, sinalizando as vias com placas indicativas,
aumentando a capacidade de trânsito de veículos nas principais vias para atender a
grande demanda de turistas, especialmente na alta temporada de verão.
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VIBRAÇÃO
Vibração diz respeito aos movimentos oscilatórios de corpos e às forças que lhes são
associadas. Todos os corpos que possuem massa e alguma elasticidade são capazes
de produzir vibração. Assim sendo, a maior parte das máquinas e estruturas está sujeita
a certo grau de vibração.

Vibração deverá ocorrer na fase de obras devido aos equipamentos a serem
empregados na preparação do terreno e na construção das novas estruturas. Porém,
considerando-se que no entorno do empreendimento encontra-se uma área desabitada,
os efeitos da vibração poderão ser minimamente sentidos pelos moradores do bairro,
ressaltando que será respeitado e acatado o horário comercial durante a obra.

O trânsito de caminhões e equipamentos que movimentarão os materiais provenientes
da limpeza do terreno e construção também provocarão vibração. Porém essa será mais
significativa na fase inicial da obra. Além disso, considera-se que as vias de acesso e a
vizinhança de modo geral comportarão esse acréscimo uma vez que os veículos que
circularão pela obra serão os mesmos já existentes no trânsito de veículos semelhantes
no cotidiano da vizinhança.

Na fase de operação do empreendimento, a vibração será insignificante, considerando
que os veículos que acessam ou saem do posto, os fazem em baixa velocidade.
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RISCO DE EXPLOSÃO E INCÊNDIO
Incêndios e explosões geram grandes perdas econômicas, danos ambientais e, em um
cenário pior, danos à integridade física de pessoas. Um fator comum na ocorrência de
explosões e incêndios consiste na existência de materiais perigosos, inflamáveis,
explosivos ou de combustão espontânea, geralmente quando armazenados em
desconformidade com o exigido pela legislação.

Não há históricos que demonstrem que postos de abastecimento de combustíveis
explodam ou incendeiam com frequência. Isto porque existem medidas preventivas a
serem aplicadas em cada etapa da atividade, desde a descarga de combustível pelo
caminhão-tanque, passando pelo armazenamento nos tanques subterrâneos, até a
etapa de abastecimento dos veículos. A manutenção preventiva periódica dos
equipamentos e instalações também é fator que colabora com esse histórico.

A atividade de descarga de combustível pelo caminhão-tanque no tanque de
combustível subterrâneo do posto de abastecimento possui risco baixo de explosão ou
incêndio. Medidas como verificar se mangueiras e equipamentos estão em bom estado
para operação de descarga; realizar manutenção prévia e preventiva dos equipamentos
de descarga de combustível; manter sinalizada a área de descarga para o
afastamento/isolamento de pessoas não autorizadas; manter no local da descarga
extintores de incêndio e outras necessárias são aplicadas como prevenção de
acidentes.

O armazenamento de combustível líquido em tanques subterrâneos pode,
eventualmente, provocar contaminação do solo, do lençol freático ou ocasionar
incêndio e explosão se os equipamentos estiverem em estado precário de
conservação. Serão realizados periodicamente, de acordo com a legislação, testes de
estanqueidade e da qualidade do solo e da água com a finalidade de saber se o
equipamento de armazenamento se encontra estanque, sem vazamentos. Os tanques
serão providos de controle automático de estoque, o que também pode indicar
eventual perda de líquido para o exterior.

O abastecimento de veículos com combustível líquido pode ocasionar em incêndio,
explosão, vazamento, contato ou inalação de gases e colisão com estruturas na ilha
de abastecimento. Com a finalidade de evitar estes incidentes, a ilha de abastecimento
será provida de, considerando as normas e legislação vigente, sinalização através de
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placas e letreiros indicando, por exemplo, a velocidade máxima de aproximação do
veículo, a proibição de fumar, pintura com cores claras na bomba de combustível e
extintores de incêndio disponíveis no local, de acordo com as exigências do corpo de
bombeiros.

Com a finalidade de minimizar os riscos de explosão e incêndio, o empreendimento
realizará a operação da atividade de acordo com às exigências de todos os órgãos
públicos envolvidos.
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POLUIÇÃO SONORA, ATMOSFÉRICA E HÍDRICA
POLUIÇÃO SONORA

Das relações que se estabelecem entre os seres humanos e destes com o meio que
os cerca, surgem os problemas ambientais. Dentre as agressões ao meio ambiente,
merece ênfase a Poluição Sonora.

Segundo Instituo Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis IBAMA, o conceito de poluição sonora remete ao conjunto de todos os ruídos
provenientes de uma ou mais fontes sonoras, manifestadas ao mesmo tempo num
ambiente qualquer.

Cada vez mais o homem vem sendo submetido a condições sonoras agressivas no
seu cotidiano, muito em função do crescimento demográfico descontrolado ocorrido
nos centros urbanos, concentrando diversos tipos de fontes de poluição sonora,
constituindo-se em ameaça à saúde, ao bem-estar público, à qualidade de vida e ao
direito ao conforto ambiental.

São vários os efeitos potenciais na saúde humana decorrentes do excesso de ruído.
Entretanto, as

consequências

dependem

do

tempo

de

exposição, idade,

suscetibilidade, e ainda da intensidade e frequência do ruído. A depender dessa
combinação de fatores, os efeitos podem desencadear reações em todo o organismo
e não apenas no aparelho auditivo. Os ruídos podem causar distúrbios tais como
alteração de humor, insônia, e comprometimento da capacidade de concentração.
Podem provocar, ainda, interferências no metabolismo, com risco de alterações
cardiovasculares, distúrbios neurovegetativos, estresse, angústia, náusea, cefaleia,
aumento da agressividade, além da redução da produtividade e potencialização do
risco de acidentes (ENIZ, 2004).

A Resolução nº 01 do CONAMA, de 08 de março de 1990 (BRASIL, 1990) fixou
padrões de ruídos e a NBR 10.151 fixou as condições exigíveis para avaliação da
aceitabilidade do ruído em comunidades (ABNT, 2000). Em âmbito municipal, a Lei
nº1484/99, regulamentada pelo Decreto nº 3873/08, estabelece medidas de controle
e fiscalização de fontes de poluição sonora nas áreas urbanas do Município de Cabo
Frio; e a Lei nº 1089/91, dispõe sobre horário para uso de serras e bate estacas em
construção civil.
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Na fase de implantação do Empreendimento haverá acréscimo nos níveis de ruído. A
montagem do canteiro de obras e sua execução em si estão relacionadas a atividades
como processamento do entulho, descarga de equipamentos e materiais, execução
de estacas para fundações, circulação e operação de maquinários e trânsito de
operários. Porém, considerando que a área do empreendimento é afastada de
residências, esse efeito adverso, além de ter duração temporária, extinguindo-se com
a desmobilização do canteiro e finalização das obras, será sentido mais intensamente
pelos trabalhadores das obras do que por moradores do bairro.

No que concerne especificamente ao tráfego de caminhões durante as obras de
implantação do empreendimento, o acréscimo de ruído será mais significativo na fase
inicial, em função da necessidade de entrega de materiais para a construção da nova
estrutura. De modo geral, considera-se que tal acréscimo será suportado pela
vizinhança uma vez que os tipos de veículos que circularão foram previstos no projeto
de construção, além de já haver tráfego intenso de veículos como, por exemplo,
ônibus, caminhões e outros veículos pesados.

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

O ar limpo é considerado um requisito básico para o bem-estar e a saúde humana.
Porém, a poluição atmosférica continua a ser uma ameaça significativa em escala
mundial.

A resolução CONAMA Nº 3/1990 considera poluente atmosférico

(...) qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em
quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo
com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar
impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar
público, danoso aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à
segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da
comunidade. (CONAMA, 1990).

Antes de serem iniciadas as obras de implantação do Empreendimento em si, será
necessária a preparação do terreno, o que acarretará em emissão de material
particulado para a atmosfera, como por exemplo, poeira suspensa. Esse efeito
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adverso está atrelado a possíveis danos à saúde dos trabalhadores das obras, além
de desconfortos a pedestres e à população residente nas imediações, através de
possível alteração nos índices de qualidade do ar provocado por partículas inaláveis
oriundas do processo construtivo e transporte do material resultante.

Durante as obras de implantação do Empreendimento poderá haver interferência na
qualidade do ar do entorno, principalmente em função das emissões de material
particulado (poeira em suspensão) em decorrência das atividades realizadas no
canteiro de obras, como perfuração, movimentação e armazenagem de materiais e
resíduos, serragem, produção de concreto e argamassa, entre outros.

A movimentação de maquinários e veículos, e o funcionamento de equipamentos
diversos, podem ocasionar emissão de gases de combustão para a atmosfera. Tais
emissões poderão provocar desconforto tanto nos operários da obra quanto nas
demais pessoas do entorno, entretanto, esta última será minimizada tendo em vista
que o entorno apresenta baixa densidade de ocupação e a grande incidência de
ventos do quadrante Norte em grande parte do ano. Há que se destacar que todos
esses efeitos adversos são transitórios, e que tais interferências na qualidade do ar se
extinguirão uma vez finalizadas as obras de implantação do empreendimento.

A fim de mitigar os efeitos decorrentes da emissão de material particulado e a
quantidade de partículas em suspensão durante a execução das obras de implantação
propriamente ditas, algumas medidas deverão ser adotadas. A primeira delas é a
aspersão de água no pátio de circulação de máquinas e veículos, canteiro de obras e
vias de acesso, para umedecer os materiais particulados que tenderão a se depositar
no solo, evitando sua suspensão na atmosfera. A mesma medida deverá ser adotada
quando da descarga de materiais da obra por caminhões basculantes e
assemelhados, ou seja, deverá ser aspergida água no material descarregado a fim de
evitar as nuvens de poeira. Além disso, o descarregamento desses materiais, tanto
nos caminhões quanto em caçambas, deve ser realizado da menor altura possível. No
mesmo sentido, os caminhões em circulação devido às obras deverão ter suas
caçambas recobertas por lonas de modo a conter o espalhamento de poeira no local
e no entorno.

As áreas de circulação interna deverão ser constantemente limpas, de modo que os
materiais depositados como sedimentos de solo, rochas, restos de cimento e de
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demais materiais sejam removidos. A varrição úmida ou aspiração devem ser
realizadas com frequência, e a varrição seca deve ser evitada.

Com relação aos equipamentos de corte, devem ser acoplados dispositivos de coleta
de pó, ou caixas de coleta. Também devem ser instaladas barreiras físicas nos pontos
de emissão, do tipo telas de poliéster de malha fina, tecidos ou chapas de madeira de
modo a conter a ação dos ventos, impedindo que o material particulado ultrapasse os
limites da obra.

Ainda no tocante ao espalhamento de material particulado pela ação dos ventos, muito
abundantes na região, aconselha-se que o processamento dos resíduos seja evitado
quando a velocidade dos ventos estiver elevada. Assim como, esses resíduos devem
ser rapidamente encaminhados a seu destino final, evitando sua exposição a ventos
e chuvas e mantidos cercados, umedecidos e cobertos.

Na saída dos caminhões que atenderão às obras de construção do empreendimento,
deverá ser instalado sistema lava rodas, a fim de fazer a lavagem dos pneus, evitando
que os resíduos de materiais da obra sejam carregados, sujando as vias de acesso,
além de contribuir para o entupimento de bueiros e assoreamento de canais.

Deve ser incentivado e constantemente fiscalizado o uso adequado dos equipamentos
de proteção individual (EPI) por parte de todos operários e trabalhadores em geral
envolvidos no processo de implementação e obras do empreendimento.

Os veículos, maquinários e equipamentos a serem utilizados na implantação do
empreendimento utilizam, em sua maioria, motores a diesel. A medida mitigatória
sugerida é o controle das emissões. Para tal é imprescindível que todos os
equipamentos estejam em perfeitas condições de uso, passando sistemática e
periodicamente por procedimentos de manutenção e regulagem em oficinas
especializadas e licenciadas para tal. Além disso, com realização de planejamento
prévio, poderão ser adotadas medidas simples visando minimizar a necessidade de
operação e movimentação dos veículos dentro do canteiro. Os veículos deverão
permanecer desligados quando não estiverem em uso e o seu tempo de operação
deve ser otimizado. A saída de exaustão dos veículos deve se localizar o mais alto
possível e virada para cima para facilitar a dispersão. A velocidade dos veículos deve
ser limitada para evitar suspensão de partículas no canteiro.
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Por fim, a queima de materiais na obra deve ser evitada em qualquer tempo, pois,
além de lançar partículas sólidas na atmosfera, libera gases que contribuem para o
incremento do efeito estufa.

POLUIÇÃO HÍDRICA
“É qualquer alteração nas características, físicas, químicas e/ou biológicas das águas,
que possa constituir prejuízo à saúde, à segurança, ao bem-estar da população e, ainda,
possa comprometer a fauna e a utilização das águas para fins recreativos, comerciais,
industriais e de geração de energia” (CONAMA).

O Empreendimento se encontra a aproximadamente oitenta metros do Canal do Itajurú,
não sendo observada a presença de nascentes ou afloramento de águas subterrâneas
na área, existindo apenas canais de escoamento de águas pluviais adjacentes à
propriedade, que desaguam no Canal.

O sistema de esgotamento sanitário a ser realizado no empreendimento consiste de
fossa, filtro e sumidouro, cujas águas servidas serão monitoradas pelo empreendedor,
considerando a legislação vigente.

Durante a fase de obras, serão contratados banheiros químicos para a utilização pelos
operários e funcionários, evitando impactos ambientais no local, não havendo risco de
contaminação do lençol freático ou do Canal do Itajurú.

O manejo dos resíduos obedece ao projeto de gerenciamento de resíduos da
construção, que adota as premissas para sua correta segregação, transporte e
destinação final.
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GERAÇÃO, COLETA E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
SANEAMENTO BÁSICO

Cada vez mais

a população anseia por sustentabilidade, por viver mais

harmoniosamente com o meio ambiente, e é em função disso que as pessoas passam
a exigir mais das empresas que interagem com o meio ambiente, principalmente
aquelas que são potencialmente poluidoras, como é o caso dos postos de combustíveis,
cujas atividades caracterizam-se como sendo de alto risco para o meio ambiente.

Diante dessa nova tendência mundial, as empresas começam a se adaptar, interagindo
com o meio ambiente de forma mais responsável, reduzindo os níveis de poluição e
emissão de resíduos e recuperando o meio ambiente degradado, no intuito, não
somente de manutenção do meio, mas principalmente de melhorar a visão da sociedade
com relação a suas práticas. A gestão ambiental, em função dessas novas tendências,
apresenta-se como excelente ferramenta não somente para melhorar as condições
ambientais, mas também como forma de concorrência, uma vez que o público
consumidor apoiará as empresas que estiverem mais engajadas com a proteção do
meio ambiente.

De modo geral as empresas do ramo varejista de combustíveis, diante de uma
população que reclama por sustentabilidade, estão tentando se adequar, principalmente
no que diz respeito à questão dos resíduos e efluentes gerados por suas atividades.
Nesse sentido, o novo empreendimento a ser implantado no município, atuante no
segmento de abastecimento de combustíveis neste e em outros estados da União, se
compromete com essa questão, para garantir a continuidade de seus negócios
empresariais, tendo a gestão de resíduos como uma ferramenta para obtenção do
sucesso no caminho da sustentabilidade, através de seus mecanismos para o controle,
preservação e recuperação ambiental. Este segmento empresarial vem investindo em
proteção ambiental e tentando se adequar de forma a tornar essa atividade menos
agressiva ao meio ambiente.
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De acordo com a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes FECOMBUSTÍVEIS:

“a questão ambiental ganha cada vez mais importância no dia-a-dia
dos postos revendedores, que precisam atender às exigências da
Resolução do CONAMA nº. 273 e de legislações estaduais específicas.
Dessa forma, não estão apenas evitando multas e outras punições,
mas também fazendo sua parte na preservação do meio ambiente e
evitando gastos futuros com problemas de passivo ambiental. (s/d,
n/p)”

No Brasil, a legislação pertinente à atividade de armazenamento e distribuição de
combustível data de1997, com a edição da Resolução do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) nº. 237/97, que cita a atividade como sendo sujeita ao
licenciamento ambiental. Posteriormente, o CONAMA publicou a Resolução nº.
273/2000, com a finalidade principal de padronizar os procedimentos e o licenciamento
das atividades que possuem armazenagem de combustíveis, como os postos de
gasolina e Transportadores-Revendedores-Retalhistas (TRR), e a Resolução nº
420/2009, que dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto
à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento
ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades
antrópicas, atualmente alterada pela Resolução CONAMA nº 460/2013.

Estas resoluções do CONAMA constituíram a base legal mais importante, para o
licenciamento ambiental da atividade. Entretanto, há que se observar, também, as
normas técnicas expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e
a legislação estadual específica de cada estado, em especial as Normas Operacionais
do Instituto Estadual do Ambiente, como a NOP-INEA-05, aprovada em 13/07/2012, que
estabelece os critérios para o licenciamento ambiental e o encerramento de postos
revendedores de combustíveis que disponham de sistemas subterrâneos de
acondicionamento ou armazenamento de derivados de petróleo líquidos ou
biocombustíveis, ou sistemas de gás natural, estabelecendo procedimentos adequados
de prevenção da poluição ambiental e de recuperação do solo e das águas subterrâneas
que se apresentem contaminadas, e NOP-INEA-06, aprovada em 28/07/2015, que
estabelece os critérios e procedimentos para a avaliação da qualidade do solo e água
subterrânea em áreas com potencial ou suspeita de contaminação e em áreas
comprovadamente contaminadas por derivados de hidrocarbonetos em postos de
serviços.
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Ficou explícito, assim, a necessidade de normatização das atividades que oferecem
riscos ao meio ambiente, da presença dos órgãos fiscalizadores e de efetiva fiscalização
e autuação daqueles que não cumprem as determinações legais.

As empresas devem se posicionar de maneira responsável perante a questão
ambiental, adotando programas de gestão ambiental, principalmente quanto à emissão
de resíduos, atuando de maneira sustentável, não só pela legislação que está cada vez
mais abrangente e restritiva, mas também pela crescente conscientização dos
consumidores que vêm exigindo cada vez mais da responsabilidade socioambiental
dessas empresas.

A partir dessa contextualização, evidenciou-se a preocupação da interação da empresa
com o meio ambiente no setor de armazenamento e distribuição de combustíveis,
devendo adequar-se às normas estabelecidas pelos órgãos competentes. Nesse
enfoque, é de vital importância que essas empresas adiram a um sistema de disposição
final dos resíduos gerados pela atividade, de forma a evitar sérios prejuízos financeiros,
podendo até culminar com o fechamento do estabelecimento, seja por pressão social
seja por intervenção dos órgãos públicos.

Ante às questões apontadas, justifica-se a necessidade do estudo realizado, com
enfoque aos destinos dados aos resíduos e efluentes gerados pelas atividades do posto
de abastecimento de combustíveis a ser instalado, uma vez que, a partir da adequada
gestão de resíduos, a empresa estará contribuindo, efetivamente, para o controle e
preservação ambiental. Especificamente foi caracterizado o funcionamento e
identificados os procedimentos inerentes à atividade do posto de abastecimento de
combustível; identificado de que forma ocorre à interação da entidade com o meio
ambiente; levantadas as medidas de gestão de resíduos que deverão ser adotadas no
empreendimento em tela.

REFERENCIAL TEÓRICO

Para Barros (2006) o petróleo é a maior fonte de energia fóssil. Além de ser o mais
importante e indispensável dos combustíveis fosseis, segundo o mesmo, os transportes
no

Brasil são

predominantemente

rodoviários, dependendo

basicamente de

combustíveis fósseis e bicombustíveis para manter o ciclo econômico da nação. Fica
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demonstrada, dessa forma, a importância da cadeia de postos de abastecimento de
combustíveis, estrategicamente, disposta em todo território nacional.

O órgão regulador das atividades que integram a indústria do petróleo e gás natural e a
dos bicombustíveis no Brasil é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Bicombustível (ANP), devendo quem desejar desenvolver estas atividades sujeitar-se
as normas por ela impostas.

É de competência do CONAMA legislar sobre a atividade e das prefeituras municipais
habilitadas no Estado do Rio de Janeiro licenciar e fiscalizar o cumprimento das normas
estabelecidas, além da permissão para o funcionamento dos postos, identificando os
locais adequados ao desenvolvimento dessa atividade.

Para Santos (2005), o ramo de postos revendedores de combustível (PRC) pode ser
dividido em duas categorias: a de postos cidade e a de postos estrada, em função das
atividades neles desenvolvidas. O primeiro, caso do posto objeto desse estudo, é mais
voltado para atender às necessidades da população urbana, enquanto o segundo seria
mais voltado a atender às necessidades dos viajantes e dos caminhoneiros. Isso implica
diretamente na disposição do estabelecimento, pois enquanto o primeiro localiza-se em
perímetro urbano e possui estruturas menores, o segundo concentra-se geralmente
junto às estradas e possui uma estrutura relativamente maior em função até da
disponibilização de estacionamentos para que os caminhoneiros possam pernoitar.

Como pode ser observado na figura 41, o posto de combustíveis a ser instalado no
Loteamento Bosque de Cabo Frio possui basicamente as seguintes instalações: a
unidade de abastecimento de veículos (bomba de gasolina), os tanques de combustíveis
(geralmente enterrados), os pontos de descarga de combustíveis, onde os carrostanques fazem o reabastecimento dos postos, as tubulações enterradas que comunicam
o ponto de descarga com o reservatório e este com as bombas de abastecimento, as
edificações para escritório, a unidade de filtragem de diesel, o sistema de drenagens
oleosas e fluviais e os equipamentos de proteção e controle de derrames e vazamentos
de combustíveis, bem como de segurança quanto a incêndios e explosões (SANTOS,
2005).
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Figura 41: esquema típico de um Posto Revendedor de Combustível. Fonte: Santos (2005, apud Ecoteste,
2005).

Ainda, segundo Santos (2005, P. 74), as atividades mais frequentes em um posto de
combustíveis são as seguintes:

a)

recebimento de produto, via carros-tanques de combustíveis;

b)

armazenamento dos combustíveis em tanques enterrados;

c)

abastecimento dos veículos;

d)

operação do sistema de drenagem oleosa segregada da fluvial;

e)

troca de óleo lubrificante dos motores dos veículos;

f)

lavagens de veículos;

g)

operação da loja de conveniência / escritórios.

Tais atividades, por manipularem produtos químicos (combustíveis fósseis), são
consideradas potencialmente poluidoras, podendo impactar o meio ambiente, em
função dos resíduos gerados.
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Cabe ressaltar que o posto de abastecimento ora analisado não contará com serviços
de troca de óleo, lavagens de veículos e loja de conveniência.

Os principais resíduos gerados nessas atividades consistem em vapores de
combustíveis, flanelas e estopas contaminadas, efluentes líquidos, como águas oleosas
e embalagens de lubrificantes.

Segundo Santos, (2005), os impactos ambientais causados por esses resíduos
provenientes da atividade de posto de combustível podem ser controlados e/ou
evitados, desde que se invista em equipamentos mais adequados, implementando
novas tecnologias menos impactantes, para controle ambiental, promovendo um melhor
desempenho ambiental operacional ao não provocar incidentes dessa natureza.

Nesse enfoque, a gestão de resíduos, torna-se uma aliada no combate aos impactos
ambientais, consistindo numa importante ferramenta para o sucesso do desempenho
ambiental operacional.

Com relação aos sistemas de gestão, Santos (2005), diz que o simples fato de os postos
de combustíveis possuírem um sistema de gestão ambiental e aplicá-lo evitaria uma
série de problemas de ordem ambiental. Para tanto, ele sugere a adoção de um sistema
simplificado de Gestão Ambiental para os postos revendedores de combustíveis,
sintetizado nas seguintes diretrizes:

1) Liderança e Comprometimento: o responsável pela organização deve ser
responsável e comprometido com as diretrizes do sistema de gestão ambiental.
2) Objetivos Estratégicos: aqui as metas, programas e planos para alcançar os objetivos
devem ser registrados. Os objetivos devem seguir os seguintes tópicos: gerenciamento
de combustíveis, gerenciamento de efluentes (sólidos, líquidos e gasosos),
administração predial e limpeza geral, gerenciamento de água, energia e ruído e
gerenciamento de segurança geral.
3)

Organização

e

Responsabilidades:

devem

ser

definidos

os

papéis

e

responsabilidades de cada membro da equipe, com suas respectivas tarefas descritas
e garantida a sua capacidade via treinamento.
4) Gerenciamento dos Riscos Ambientais e seus Efeitos: para cada atividade
desenvolvida deve ser feita uma avaliação dos riscos ambientais envolvidos,
identificando os impactos sobre o meio ambiente.
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5) Verificação e Controle Operacional: deve ser mantido um monitoramento e
acompanhamento permanente em todas as atividades.
6) Análise da Administração: por fim, deve ser feita anualmente uma revisão do Sistema
de Gestão Ambiental, para verificar as oportunidades de melhorias e necessidade de
alterações no sistema.

Segundo Santos (2005), o simples fato da existência desse programa de ações na
entidade não é o suficiente para que se possa evitar a ocorrência dos impactos
ambientais, entretanto a simples inclusão dessas premissas no decorrer das atividades
pode sim, impedir a contaminação do meio ambiente e auxiliar na promoção do bemestar ambiental local.

A LOGÍSTICA REVERSA NA GESTÃO DE RESÍDUOS

Para Leite (2006), entende-se por logística reversa:

“a área da logística empresarial que planeja, opera e controla
o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do
retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo
de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de
distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas
naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem
corporativa, entre outros.” (LEITE, 2006:16)

Infere-se daí, que a logística reversa consiste no processo de retorno dos produtos, de
seus resíduos ou sucatas do consumidor para o fornecedor, para a reciclagem ou para
o reuso.

Dentro desse contexto pode-se inferir que a logística reversa é de grande valia a gestão
de resíduos em postos de combustíveis, pois através de suas premissas, o destino
correto aos resíduos gerados nessas atividades está assegurado.
Para Andrade (1999, p.106), a pesquisa exploratória será aquela que “proporcionar
maiores informações sobre determinado assunto; facilitar a delimitação de um tema de
trabalho”.

73

Neste estudo de caso foi realizada a observação dos procedimentos inerentes à
atividade de posto de combustível, a identificação da forma com que ocorre a interação
da entidade com o meio ambiente e dos resíduos gerados pela atividade, mas
principalmente foi verificado o destino final dado a estes resíduos.

Para esta análise, foram consideradas as informações do proprietário com relação a
rotina diária dos postos sob sua gestão.

PROCEDIMENTOS

OPERACIONAIS

DAS

ATIVIDADES

DO

POSTO

DE

COMBUSTÍVEL

No estabelecimento estudado são realizadas apenas as atividades de armazenamento
e abastecimento de combustíveis, que são as atividades principais da entidade, como é
demonstrado no organograma da figura 42 abaixo.

Figura 42: organograma das atividades desenvolvidas no posto de combustível a ser instalado. Fonte:
Gomes 2005.

Para melhor entendimento das atividades ligadas ao setor de postos de abastecimento
de combustíveis, faz-se necessário proceder a sua descrição e caracterização.

1) Atividade de armazenamento de combustível: a unidade conta com dois tanques
subterrâneos localizados ao lado do posto, com capacidade para 30 mil litros de
combustível cada, sendo cada unidade subdividida em dois tanques menores de 15 mil
litros, distribuídos da seguinte forma: o primeiro tanque abriga apenas gasolina comum,
o segundo estoca óleo diesel e etanol. Ao lado dos tanques a empresa mantém dois
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poços de monitoramento, onde são realizados semestralmente testes para verificar a
qualidade das águas subterrâneas.

2)

Atividade de abastecimento de veículos: para seu desenvolvimento, são

utilizadas unidades de abastecimento, as chamadas bombas de abastecimento
eletrônicas. Essas bombas são automatizadas por valor ou por litragem, o que permite
maior precisão na hora do abastecimento. As bombas também possuem, em seus bicos,
um sensor que aciona quando da presença de calor excessivo ou do contato com o
combustível, quando o tanque se encontra cheio, impedindo assim o derrame de
combustível e também possíveis explosões. Elas contam ainda, com um sistema interno
que impede a volta de combustível para a bomba, impedindo, em caso de incêndio, que
o fogo atinja maiores proporções, reduzindo a probabilidade de explosões.

Além da adoção de equipamentos mais modernos como medidas de segurança, os
frentistas utilizam uma flanela para realizar o abastecimento, com a qual limpam o bico
da bomba quando de sua retirada do veículo no término do abastecimento, para evitar
gotejamento de combustível tanto no veículo como no piso do estabelecimento.

Vale, ainda, ressaltar que todo o perímetro das atividades do posto é cercado por
canaletas, desde a área dos tanques até a pista de abastecimento, para condução dos
efluentes líquidos, gerados pela atividade, para a caixa separadora de água e óleo, onde
receberão tratamento adequado (figuras 13, 16, 17 e 18).

INTERAÇÃO DA ATIVIDADE COM O MEIO AMBIENTE NO POSTO DE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

A interação com o meio ambiente comumente ocorre no decorrer das atividades
operacionais diárias realizadas. Essa interação pode ser observada pelo consumo de
recursos naturais e pela forma como é feito o descarte dos resíduos e efluentes gerados
pela atividade, como demonstra o Quadro 1.
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Quadro 1: interação da atividade com o meio ambiente. Fonte: Da Silva 2021.

Como pode ser observado no Quadro 1, os resíduos gerados pela atividade são vapores
tóxicos, efluentes líquidos, lodo tóxico da caixa separadora de água e óleo, flanelas e
estopas contaminadas e embalagens de lubrificantes.

É importante ressaltar que caso estes resíduos não sejam dispostos de maneira correta
certamente acabarão por afetar não somente ao meio ambiente, mas também a saúde
humana.

MEDIDAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS PROPOSTAS PARA O POSTO DE
COMBUSTÍVEL

As medidas de gestão ambiental adotadas são basicamente medidas de controle e
prevenção ambiental, e em geral estão intimamente relacionadas às atividades
desenvolvidas neste posto de combustível, especificamente.

Com relação aos vapores tóxicos são feitas as manutenções nas válvulas dos tanques
de combustíveis periodicamente como determina a legislação, entretanto, por falta de
legislação que regulamente e até por falta de tecnologias específicas, os gases emitidos
76

pelos suspiros dos tanques reservatórios de combustível são liberados diretamente na
atmosfera, sem que haja o devido tratamento.

Os efluentes líquidos gerados nas atividades são tratados em uma caixa separadora de
água e óleo (figuras 13 e 18). Nesse tratamento são removidos da água os resíduos de
combustíveis e lubrificantes, restando no final do processo uma água barrenta, imprópria
para reutilização, que é lançada no esgoto comum. Os resíduos retirados da água
compõem, agora, uma espécie de lodo tóxico, que é recolhido por empresa
especializada e devidamente licenciada, que fará a correta disposição final desse
resíduo.

As flanelas e estopas contaminadas são armazenados pelo posto para serem
recolhidos, posteriormente, por empresa especializada, que fará a correta disposição
final desse resíduo. Já as embalagens de lubrificantes são armazenadas para posterior
coleta pelo fabricante do produto, para que se possa proceder a reciclagem desses
materiais.

Estes processos de gestão ambiental fazem parte da administração global de toda e
qualquer empresa, que prima, um mínimo possível, pelo equilíbrio ambiental. Assim, o
processo de excelência na gestão de resíduos torna-se mais completo a partir do
desenvolvimento de medidas de gestão ambiental que conduzem à qualidade do meio
ambiente, proporcionando maior qualidade da gestão organizacional.
De acordo com a Política Nacional de Saneamento Básico – PNSB (Lei Federal nº
11.445/2007), recentemente alterada pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020,
saneamento básico é um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
operacionais de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos, além de drenagem e manejo de águas pluviais
urbanas.

Importante destacar a Lei nº 2.616, de 26 de dezembro de 2014, que institui o Plano
Municipal de Saneamento Básico de Cabo Frio e publicado no jornal Noticiário dos
Lagos Edição nº 1231 – Ano IX em 22de janeiro de 2015.

O relatório de acompanhamento brasileiro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
aponta a evolução dos indicadores de “acesso a água” e “esgoto adequado” em Cabo
Frio, entre 1991 e 2010, a partir de dados publicados pelo IBGE nos censos decenais.
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O IBGE considera adequado o saneamento de domicílios com ligação à rede geral de
esgoto, rede pluvial ou fossa séptica. Cabe observar que o censo não registra se o
esgoto coletado é tratado, nem se o tratamento, quando ocorre, é de tipo primário,
secundário ou terciário.

Abaixo pode ser observada a tabela 07 com os indicadores de saneamento atualizados
do Município de Cabo Frio e desenvolvido pelo Painel de Saneamento Brasil.
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Painel Saneamento Brasil - www.painelsaneamento.org.br
Cabo Frio (Município)
Ano

Bloco

Indicador

Valor

Unidade

Fonte

2018

Dados gerais

População SNIS

222.528

pessoas

SNIS

2018

Dados gerais

Área do município

413,645

Km²

IBGE

2018

Dados gerais

Densidade demográfica

537,97

Pessoas por km²

IBGE

2018

Dados gerais

Moradias

73.089

habitações

IBGE

Recebimento irregular de água

-

pessoas

IBGE

Parcela com recebimento irregular de
água

-

% da população

IBGE

População sem acesso à água

58.535

pessoas

SNIS

Parcela da população sem acesso à água

26,3%

% da população

SNIS

População sem coleta de esgoto

89.591

pessoas

SNIS

Parcela da população sem coleta de
esgoto

40,3%

% da população

SNIS

Consumo de água

9.788,00

mil m³

SNIS

Esgoto tratado

-

mil m³

SNIS

Índice de esgoto tratado referido à água
consumida

100,0%

%

SNIS

Esgoto não tratado

-

mil m³

SNIS

Perdas na distribuição

34,3%

%

SNIS

Tarifa dos serviços de saneamento

4,94

R$/m³

SNIS

Número de
internações
Internações por 10
mil habitantes
Número de
internações
Internações por 10
mil habitantes

DATA
SUS
DATA
SUS
DATA
SUS
DATA
SUS
DATA
SUS
DATA
SUS

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Operações de
saneamento
Operações de
saneamento
Operações de
saneamento
Operações de
saneamento
Operações de
saneamento
Operações de
saneamento
Operações de
saneamento
Operações de
saneamento
Operações de
saneamento
Operações de
saneamento
Operações de
saneamento
Operações de
saneamento

Internações totais por doenças de
veiculação hídrica
Incidência de internações totais por
doenças de veiculação hídrica

2018

Saúde

28

2018

Saúde

2018

Saúde

Internações totais - 0 a 4 anos

13

2018

Saúde

Incidência de internações totais - 0 a 4
anos

9,96

2018

Saúde

Óbitos por doenças de veiculação hídrica

0

Número de óbitos

2018

Saúde

Despesas com internações por doenças de
veiculação hídrica

11.791,7

R$

2018

Renda

Renda das pessoas com saneamento

3.088,74

R$ por mês

IBGE

2018

Renda

Renda das pessoas sem saneamento

1.349,05

R$ por mês

IBGE

2018

Renda

Renda das mulheres com saneamento

2.256,59

R$ por mês

IBGE

2018

Renda

Renda das mulheres sem saneamento

700,42

R$ por mês

IBGE

2018

Renda

Renda dos homens com saneamento

3.813,01

R$ por mês

IBGE

2018

Renda

Renda dos homens sem saneamento

1.768,43

R$ por mês

IBGE

1,26

Tabela 07: indicadores de saneamento no Município de Cabo Frio. Fonte: www.painelsaneamento.org.br,
acessado em 16/01/2021.
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De acordo com o monitoramento dos corpos hídricos de água doce da RH VI – Lagos
São João, onde está situado Cabo Frio, a partir da aplicação do Índice de Qualidade de
Água, calculado pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 2015, indica que a água
do ponto de coleta situado no município estava apropriada para tratamento convencional
visando o abastecimento público.

Em relação aos resíduos sólidos, os municípios fluminenses, em sua maior parte, fazem
parte de arranjos regionais ou consórcios públicos, consoante a Política Nacional de
Saneamento Básico – PNSB (Lei Federal nº 11.445/2007) e a Política Nacional de
Resíduos Sólidos – PNRS (Lei Federal nº 12.305/2010). Esses modelos permitem o
compartilhamento de serviços ou atividades de interesse comum, permitindo maximizar
os recursos humanos, infraestrutura e recursos financeiros existentes em cada um
deles, de modo a gerar economia de escala.
Segundo dados do Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS, Cabo Frio faz parte
do arranjo regional Lagos e se encontra no rol dos 69 municípios que dispõem seus
resíduos sólidos urbanos (RSU) em aterro sanitário, situado no município de São Pedro
da Aldeia - Aterro Sanitário Dois Arcos.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a coleta seletiva nos municípios,
um instrumento importante para aumentar a vida útil dos aterros sanitários e diminuir os
gastos com limpeza urbana. Os municípios da baixada litorânea têm baixo desempenho,
considerando o percentual da população atendida pela coleta seletiva nos municípios
que implantaram este processo. Apesar de, em passado recente, o Município de Cabo
Frio ter fomentado iniciativas visando implantar cooperativas de coletores, atualmente a
maior parte deste tipo de coleta é feita por coletores independentes.

A partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei
12.305/2010, o gerador, o produtor e o poder público são responsáveis pelo
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Essa responsabilidade
compartilhada é orientada pela prioridade de retornar os materiais recicláveis ao ciclo
produtivo.

Considerando os objetivos da Lei Federal nº 12.305/2010, temos:
✓ redução, ao mínimo, dos resíduos sólidos, por meio do incentivo às práticas
ambientalmente adequadas;
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✓ reutilização;
✓ reciclagem;
✓ recuperação;
✓ disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
✓ melhoria das condições para coleta pública;

Princípios básicos a quem se propõem à reciclagem e à recuperação dos resíduos
sólidos é a necessária separação na fonte geradora, e, portanto, é essencial ao
empreendimento oferecer condições para que os funcionários façam a triagem levandoos já separados ao local destinado, dentro do posto de combustíveis, com capacidade
para acondicionar os diferentes tipos de resíduos sólidos. Neste sentido, o
empreendimento, quando em atividade, adotará Gerenciamento Interno dos Resíduos
Sólidos, englobando todo o processo desde a definição das quantidades e tipos de
resíduos gerados diariamente, a segregação na fonte, o acondicionamento dos
resíduos, a movimentação interna, o armazenamento e disposição à coleta.

GESTÃO DE RESÍDUOS PROPOSTO PARA O POSTO PETROMAXX A SER
INSTALADO NA AVENIDA WILSON MENDES

Atualmente, os resíduos gerados em postos de abastecimento são de diversos tipos e
classificações, os quais devem ser armazenados, transportados e dispostos de maneira
adequada, conforme a legislação específica para cada tipo de resíduo.

Cada posto de abastecimento tem suas peculiaridades e serviços prestados, no caso
deste empreendimento, iremos esclarecer sobre os resíduos típicos de um posto com
os serviços de abastecimento e setor administrativo, apenas, conforme proposta do
empreendedor.
Conforme determinação da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento – SEMASA,
órgão ambiental competente do Município de Cabo Frio, para efeitos de licenciamento
ambiental, postos de combustíveis são obrigados a dispor os resíduos provenientes de
sua atividade de maneira correta. Para tanto, os estabelecimentos devem ter locais
apropriados para armazenar os resíduos (figuras 14 e 15), equipamentos de proteção
individuais (EPIs) e empresas parceiras que façam o transporte e destinação desses
materiais, de maneira segura, correta e com rastreabilidade.
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Os principais resíduos dos postos de combustíveis com todos os serviços encontramse descritos na tabela 08.

Tabela 08: resíduos dos postos de combustíveis. Fonte: Gomes 2005.

Os resíduos Classe I (perigosos) são aqueles impregnados, no caso de postos de
abastecimento, com óleo, combustíveis, fluidos de freio, aditivos em geral, embalagens
de óleo e de outros fluidos automotivos, filtros de óleo usado, filtros de combustíveis,
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solo contaminado e líquido e sólido proveniente da caixa separadora de água e óleo.
Esses resíduos devem ter armazenamento, manuseio, transporte e destinação de forma
correta e por meio de empresas licenciadas. Atualmente, na obtenção da licença
ambiental de operação, a SEMASA condiciona sua emissão ao correto descarte desses
resíduos.

Cabe ressaltar que no posto de combustíveis, objeto deste estudo, não serão gerados
os resíduos oleosos provenientes dos serviços de troca de óleo ou outros de serviços
similares, posto que o futuro empreendimento não realizará essas atividades.

Já os resíduos Classe II A, são resíduos não perigosos e não inertes, ou seja, aqueles
que não são nocivos à saúde humana e ao meio ambiente e não precisam de tratamento
especifico, entretanto sua destinação e transporte devem ser adequados e por
empresas devidamente licenciadas para tal atividade. Os exemplos mais comuns
desses resíduos são: embalagem de papel, filtros de ar, borracha (pneu, e palheta de
para-brisa). Destacando que neste caso específico, apenas embalagens de papel
deverão ser descartadas durante a atividade, e apenas em raras ocasiões poderão ser
descartados outros tipos de resíduos Classe II A, mas de origem externa ao posto de
abastecimento.

E por fim, os resíduos Classe II B, são resíduos não perigosos e inertes, que também
não são nocivos à saúde e ao meio ambiente e não necessitam de tratamento
especifico, somente devem ser transportados e destinados adequadamente por
empresa licenciada. Os exemplos mais comuns são resíduos de obras civis, mas estes
só estão previstos durante a fase de implantação do empreendimento.

O posto de abastecimento a ser instalado na Avenida Wilson Mendes prevê a
contratação de empresa que coleta, transporta e destina os resíduos, principalmente,
os resíduos perigosos (Classe I) contaminados com óleos e combustíveis, além da
limpeza da caixa separadora. No caso em questão, não haverá serviço de troca de óleo,
de filtros de óleo ou de combustíveis.
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SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS

Antes de serem coletados, transportados e descartados, os resíduos precisam ser
separados e armazenados em recipientes próprios, de acordo com os seus graus de
periculosidade. Para isso, existem tambores, tanques e containers apropriados.

Os resíduos perigosos não devem ficar próximos dos não perigosos. Além disso, os
ambientes para depositar os recipientes devem atender às normas específicas, ficando
em locais que não recebam chuvas, ventos e calor excessivo. Isso evita a possibilidade
de contaminação ambiental e reações químicas.

Nos locais de armazenamento de resíduos, só deve ser permitida a entrada e a
permanência de pessoas autorizadas. Além disso, o manuseio dos materiais e dos
recipientes deve ser feito, obrigatoriamente, com o uso de equipamentos de proteção
individual (EPIs).

ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Os resíduos serão previamente embalados em sacos plásticos, e colocados no interior
de recipientes apropriados e estanques (contentores), em condições regulares de
higiene, para sua posterior estocagem ou coleta. Os contentores são recipientes
plásticos destinados ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, dotados de
rodas, tampa e engate para basculamento, conforme NBR 15.911/2010 da ABNT. Está
previsto o uso de contentores de 120 litros, apesar da previsão de geração de resíduos
ser baixa, tendo em vista que o estabelecimento não contará com os serviços de
lavagem de veículos, troca de óleo e loja de conveniência.

LOCAIS PARA GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O projeto básico de infraestrutura do empreendimento prevê local adequado para o
gerenciamento do lixo: depósito temporário externo e depósito interno em local com
acesso projetado para o caminhão coletor de resíduos.
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DEPÓSITO INTERNO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Destinado exclusivamente ao armazenamento temporário do resíduo produzido no
posto de combustíveis até o momento da coleta. O depósito interno de resíduos sólidos
será instalado em área de fácil acesso ao caminhão coletor de resíduos, com área
mínima suficiente para abrigar e permitir a livre movimentação da quantidade mínima
de contentores capazes de acondicionar o volume de resíduo gerado no
empreendimento ao longo de três dias, dependendo da frequência de coleta
estabelecida pela COMSERCAF e empresa especializada em coleta de resíduos
perigosos.

O depósito interno de resíduos sólidos será revestido com piso de material liso,
impermeável, lavável e de fácil limpeza e provido de ponto de água e ralo sifonado ligado
à rede de esgoto do empreendimento, para possibilitar a higienização do local e dos
contentores. Será provido de portas de alumínio com veneziana e tela de proteção
contra roedores e vetores. Está previsto também símbolo de identificação, em local de
fácil visualização, de acordo com a natureza/grupo do resíduo.

O empreendimento prevê a utilização de recipientes específicos para o armazenamento
de, no mínimo, cada um dos tipos de resíduos descritos a seguir: papel, plástico, metais,
vidros, recicláveis orgânicos, rejeitos, resíduos perigosos como pilhas, e lâmpadas
fluorescentes, materiais impregnados com combustíveis e/ou óleo (figura 43).

Figura 43: símbolo de identificação de acordo com a natureza/grupo do resíduo. Fonte: Gomes 2005.
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FLUXO DOS RESÍDUOS NO EMPREENDIMENTO

Os fluxos de transporte de resíduos dentro do empreendimento, desde sua geração nas
ilhas de abastecimento e no escritório, passando pelo depósito interno, até o depósito
temporário externo, incluindo o local destinado ao uso do caminhão coletor, serão
traçados em planta para auxiliar no treinamento dos funcionários responsáveis.

COLETA E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS

A partir da segregação na origem, conforme estabelecido na Lei Federal 12305/2010,
os resíduos sólidos seguem o seguinte fluxo de coleta e destino final:
✓ Rejeitos > coleta convencional > destino final em aterro sanitário;
✓ Resíduos eletrônicos > encaminhamento a um ponto de entrega voluntária (PEV)
ou coleta pelo município > desmonte, descontaminação e reciclagem;
✓ Resíduos perigosos > retorno ao local de compra conforme logística reversa >
tratamento ou reciclagem > aterro industrial.

IMPACTO SOCIOECONOMICO NA POPULAÇÃO RESIDENTE
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Em 2014, Cabo Frio tinha uma população de 186.227 habitantes, correspondente a 23%
do contingente da Região das Baixadas Litorâneas, com uma proporção de 95,2
homens para cada 100 mulheres. A densidade demográfica era de 453,7 habitantes por
km2, contra 160,4 habitantes por km2 de sua Região. A taxa de urbanização
correspondia a 75% da população. Em comparação com a década anterior, a população
do município aumentou 46,8%, o 9º maior crescimento no estado.

Segundo o censo, o município possuía 105.370 domicílios, dos quais 33% eram de uso
ocasional, demonstrando o forte perfil turístico local. Ainda conforme o censo, contava
com 12.303 domicílios particulares ocupados em 27 aglomerados subnormais, onde
viviam 41.914 pessoas. A população de Cabo Frio, em 2015, foi estimada em 208.451
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pessoas. O município tinha um contingente de 142.939 eleitores, correspondente a 69%
do total da população. Havia quatro agências de correios, 16 agências bancárias e 63
estabelecimentos hoteleiros (tabela 09).

Tabela 09: Censo Demográfico. Comparação do crescimento populacional em cinco anos
em Cabo Frio, Rio de Janeiro e no Brasil. Fonte: IBGE 2010.

IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM é calculado pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – Ipea e pela Fundação João Pinheiro (de Minas Gerais) com uma
série de ajustes para se adaptar à realidade brasileira. O resultado divulgado em 2013,
baseado nas informações do Censo 2010, está publicado no Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil 2013 (http://atlasbrasil.org.br/2013/). O IDHM varia de zero a um e
classifica os resultados em cinco faixas de desenvolvimento: muito baixo (de 0,000 a
0,499), baixo (de 0,500 a 0,599), médio (de 0,600 a 0,699), alto (de 0,700 a 0,799) e
muito alto (de 0,800 a 1,000). Portanto, quanto mais próximo de um, maior é o
desenvolvimento humano apurado. O município de Cabo Frio está situado na faixa de
desenvolvimento humano alto. O IDHM passou de 0,515, em 1991, para 0,735, em 2010
(tabela 10). Isso implica um crescimento de 43,72%. A dimensão cujo índice mais
cresceu em termos absolutos foi educação (mais 0,331), seguida por longevidade e por
renda.
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Tabela 10: IDHM de Cabo Frio em 2010. Fonte: Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD 2010.

No Ranking do IDH, Cabo Frio ocupa a 897ª posição em relação aos 5.565 municípios
do Brasil. Em relação aos outros 91 municípios do Estado do Rio de Janeiro, ocupa a
19ª posição.

MERCADO DE TRABALHO
De acordo com os dados da Relação Anual de Informações Sociais – Rais, do Ministério
do Trabalho, o mercado de trabalho formal brasileiro apresentou, em 2015, uma queda
de 3,05%, correspondente à perda de 1.510.703 postos de trabalho. Esse foi o pior
resultado desde 1992, quando houve queda de 3,21%. Em decorrência, o contingente
de vínculos formais no Brasil decaiu de 49,6 milhões para 48,1 milhões. A redução
acentuada do nível de emprego formal em 2015 reflete a situação recessiva do país,
que registrou, no mesmo ano, queda de 3,8% do PIB. O Estado do Rio de Janeiro nos
últimos anos teve a maior queda nos níveis de empregos formais nacionais e o
Município de Cabo Frio acompanhou esta tendência.

PIB REGIONAL E DOS MUNICÍPIOS

No contexto regional ou municipal, a metodologia para apuração do PIB adotada pela
Fundação CEPERJ segue a do IBGE e apresenta apenas os três setores de atividade
econômica, abrindo detalhamento somente ao subsetor de administração pública. A
mudança, ocorrida há alguns anos, também excluiu a separação da produção de
petróleo e gás natural na Bacia de Campos, passando a integrar as produções
industriais de municípios. Assim como no âmbito estadual, a Fundação CEPERJ
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divulgou, no início de 2016, uma nova série sobre o PIB dos municípios para os anos
de 2010 a 2013, com a reformulação do ano de referência.

Cabe destacar que no Norte Fluminense e nas Baixadas Litorâneas é fundamental o
papel desempenhado pela atividade de extração de petróleo e gás. A pujança dos
recursos de royalties de petróleo e gás gerou forte dependência em municípios
beneficiados, sobrepondo-se à arrecadação própria de tributos como o Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISS, o Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana – IPTU e o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.

No caso de Cabo Frio, a parcela de royalties e participações especiais variou entre 37%
e 44% da receita total do município no período de 2010 a 2014, com queda em 2015,
quando estas receitas representaram 21% em relação ao total arrecadado.

Entre os anos de 2014 e 2015, 37 municípios tiveram aumento na arrecadação deste
tributo, entre eles Cabo Frio, que teve um acréscimo estimado em R$ 7,7 milhões de
reais, equivalente a 1,05% da receita total arrecadada em 2015.

ANÁLISE SETORIAL

Cabo Frio, de acordo com o estudo da Fundação CEPERJ, se destaca como um dos
cinco municípios com maiores participações no ranking industrial em 2013. Os
municípios responsáveis pelas maiores participações no valor adicionado dos setores
econômicos no estado, encontram-se discriminados a seguir.

No ranking industrial, os cinco municípios foram Campos dos Goytacazes (23,3% contra
25,4% em 2012), Rio de Janeiro (23,2% contra 21,0%), Cabo Frio (6,2% contra 6,7%),
Rio das Ostras (5,8% contra 6,3%) e Macaé (4,4% contra 4,3%).

Em termos de perdas e ganhos, o resultado foi influenciado pela queda da participação
dos municípios que têm economias muito dependentes da indústria extrativa. Na lista
das cinco maiores perdas, encontram-se Campos dos Goytacazes (menos 1,24 p.p.),
Cabo Frio e Rio das Ostras (queda de 0,26 p.p.), além de Quissamã (perda de 0,21
p.p.). Em Petrópolis (menos 0,23 p.p.), o resultado pode ser creditado ao mau
desempenho do setor de bebidas. Neste rol, Campos manteve sua posição no ranking,
Cabo Frio, Rio das Ostras e Petrópolis perderam um posto e Quissamã, dois.
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O município dispõe de instrumento de gestão ambiental, realizando licenciamento
ambiental. Quanto ao saneamento, integra o arranjo regional Lagos e se encontra no rol
dos 69 municípios que dispõem seus resíduos sólidos urbanos (RSU) em aterro
sanitário, localizado em São Pedro da Aldeia - Aterro Sanitário Dois Arcos.

A estrutura administrativa municipal dispunha de 14.539 servidores, o que resulta em
uma média de 70 funcionários por mil habitantes, a 33ª maior no estado. O ensino básico
(infantil, fundamental e médio) de Cabo Frio teve 45.086 alunos matriculados em 2015,
uma variação de -1,2% em relação ao ano anterior. Quanto ao Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica, a rede municipal não alcançou a meta
estabelecida pelo Ministério da Educação para os anos iniciais e finais do ensino
fundamental. Na rede estadual, apenas os anos finais foram avaliados e também não
alcançaram a meta.

Há, em Cabo Frio, 30 equipes de Saúde da Família e 14 equipes de Saúde Bucal
atendendo a população.
Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, do Ministério do
Trabalho, o município participou do mercado de trabalho com 33.557 empregos formais.

A receita total do município foi de R$ 735 milhões em 2015, a 10ª do estado (em
comparação que não inclui a capital). Suas receitas correntes estão comprometidas em
116% com o custeio da máquina administrativa. Em relação às receitas vinculadas ao
petróleo, o município teve nelas 21% de sua receita total, um montante de R$ 743,34
por habitante no ano de 2015, 16ª colocação no estado. A carga tributária per capita de
R$ 681,41 é a 15ª do estado, sendo R$ 167,13 em IPTU (14ª posição) e R$ 222,27 em
ISS (23º lugar). A despesa corrente per capita de R$ 4.036,47 é a 14ª do estado, contra
um investimento per capita de R$ 321,88, posição de número 20 dentre os 91 demais.

As diferenças tornam-se mais gritantes quando analisamos o "quantum" das receitas
correntes líquidas são gastas com "despesas de pessoal". Cabo Frio gastou 44%
(2006), 41% (2007), 47% (2008), 50% (2009), 47% (2010) e 47% (2011). Rio das Ostras:
19% (2006); 29% (2007); 26% (2008); 35% (2009); 26% (2010); e 26% (2011). Em 2011,
Cabo Frio tinha 12.547 funcionários públicos, o que correspondia, em média, a 66
funcionários por mil habitantes, a 30ª maior média do Estado.
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Estes indicadores financeiros do lado das despesas expressam a capacidade dos
gestores municipais em atender o objetivo maior dos governos que é o bem-estar da
comunidade. Gastando-se mal, sobram poucos recursos para atender a este objetivo
maior. Enquanto Rio das Ostras investiu 927,814 milhões de reais de suas receitas
totais, entre 2006 a 2012, na melhoria das condições de vida da sua população, Cabo
Frio investiu, no mesmo período, apenas 325,218 milhões. Os números a seguir
representam, em primeiro lugar o grau de investimento e em segundo, o valor investido:
Cabo Frio: 2006 (19%; 62,900 milhões); 2007 (15%; 52,695 milhões); 2008 (11%;
51,958 milhões); 2009 (4%; 18,490 milhões); 2010 (7%; 37,081 milhões); 2011 (8%;
6,960 milhões); 2012 (7%; 51,018 milhões). Fontes: TCE-RJ, Ministério do Trabalho e Emprego,
IBGE, FIRJAN.

Face ao exposto, o impacto socioeconômico na população residente e do entorno será
de forma sútil, com um maior incremento na fase de implantação com a contratação de
mão de obra para construção civil e menor quando o empreendimento estiver instalado
completamente, onde haverá necessidade da contratação de funcionários com
treinamento específico para o trabalho em postos de combustíveis.

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO
ILUMINAÇÃO NATURAL

Uma parte significativa do uso de energia em edificações está associada ao
condicionamento de ar e à iluminação artificial. Devido ao clima semiárido na cidade de
Cabo Frio, a construção de edificações adequadas ao clima local pode resultar em um
consumo de energia substancialmente menor (Lobo e Bittencourt, 2003).

A natureza construtiva dos postos de combustíveis, com grandes áreas livres e abertas
e cobertura com gabarito alto, favorece o uso otimizado da luz natural em substituição
a luz artificial, além de produzir uma contribuição significativa para a redução do
consumo de energia elétrica, contribuir para a melhoria do conforto visual e bem-estar
dos usuários. A luz natural possui uma variabilidade e qualidade mais agradáveis e
apreciadas que ambientes com iluminação artificial.
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As aberturas naturais da estrutura dos postos de combustíveis proporcionam aos
funcionários e clientes maior conforto e sensação de segurança, apesar do ambiente de
certa periculosidade comum à atividade.

Mais do que uma questão de visibilidade, a iluminação em um posto de combustíveis
garante a segurança dos clientes e funcionários. Por lidar com produtos inflamáveis, a
correta visibilidade e a fidelidade máxima das cores de segurança são fatores
primordiais para evitar acidentes. Já para o consumidor, que precisa estacionar e,
muitas vezes, manobrar o carro, a acuidade visual e o mínimo ofuscamento fazem a
diferença na experiência e conforto do usuário.

Além disso, a iluminação é verdadeira ferramenta para desestimular a ação de
criminosos e aumentar a sensação de segurança de clientes e funcionários, uma vez
que um ambiente claro e uniforme contribui até para que as câmeras de segurança
registrem imagens com mais nitidez.

O empreendimento prevê a instalação de luminárias em LED desenvolvidas exatamente
com essa finalidade de aplicação, ou seja, já totalmente adaptadas às questões
normativas do setor, garantindo a qualidade da iluminação reduzindo potencialmente o
consumo de energia. Com isso se pretende uma redução de consumo de até 74% em
relação à opção tradicional. Considerando uma fotometria mais concentrada e fluxo
luminoso de 12 mil lumens que possibilita uma distribuição luminosa mais adequada
para a pista de abastecimento, assim mantendo iluminância e uniformidade mais
adequada.

Além disso, a luminária LED possui uma temperatura de cor de 5700K, garantindo a
estética agradável a fidelidade de cores e grande durabilidade com mais de 50 mil horas
de uso e garantia média de cinco anos.

VENTILAÇÃO

Segundo Mazon (MAZON et. al, 2006), a ventilação natural regula o clima interno de
uma edificação por meio de uma troca de ar controlada pelas aberturas. As forças
motrizes naturais geram o efeito chaminé, que tem sua origem na diferença de
temperatura entre o ar externo e o ar no interior do ambiente construído e pelas
diferenças de pressão ocasionadas pela ação do vento. Uma circulação natural de ar
92

adequada, dentro de um ambiente construído, além de auxiliar na diminuição do
gradiente térmico, contribui para a renovação do ar interno (remoção dos poluentes do
ar interno).

O padrão construtivo em postos de combustíveis em geral já favorece a ventilação
natural, que é planejada visando não só a redução significativa do custo energético da
edificação, o clima interno agradável que é uma condição prévia para um bom
rendimento do trabalho executado pelas pessoas no interior da edificação (MAZON et.
al, 2006), mas sobretudo com relação a dispersão de gases oriundos da atividade. O
conhecimento dos mecanismos da ventilação natural, compreendida como o movimento
do ar para dentro e para fora de uma edificação sob a ação das forças atmosféricas
naturais, é de suma importância para o estudo do conforto térmico dos usuários de uma
edificação (HUNZIKER, 2001). Quando a ventilação natural pode ser uma estratégia
suficiente para a obtenção de um ambiente interno confortável, recursos de projeto
devem ser utilizados, como: ter cuidados na forma e orientação da edificação; projetar
espaços fluidos; facilitar a ventilação vertical (ex. lanternins) e utilizar elementos para
direcionar o fluxo de ar para o interior (MAZON et. al, 2006). A velocidade de circulação
do ar no interior da edificação e as temperaturas superficiais internas são variáveis que
podem ser alteradas, por meio de estratégias arquitetônicas, sem emprego de
equipamentos mecânicos, para se obter uma melhor condição de conforto aos
ocupantes (MAZON et. al, 2006).

INTERVENÇÕES

PROPOSTAS

ASSOCIADAS

À

VENTILAÇÃO

E

ILUMINAÇÃO
ILUMINAÇÃO NATURAL

A cidade de Cabo Frio pode ser caracterizada como uma área de demasiada insolação
anual. Devido à intensa luz solar da região onde se localiza o empreendimento, certas
medidas devem ser tomadas não somente para proteger o ambiente interno de
luminosidade excessiva e calor, mas também para limitar o consumo de energia elétrica.
A utilização de “brise soleils” é prevista nas futuras edificações para a atenuação da
incidência da luz solar, fazendo assim possível que os espaços sejam iluminados com
luz natural, sem causar excesso de luminosidade nos interiores. A luz natural deve ser
utilizada ao máximo na iluminação de interiores para limitar o consumo de energia.
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A reflexão da luz em superfícies internas e externas foi considerada na escolha de
materiais para construção e mobília. Estes influenciarão diretamente a quantidade de
luz natural admissível em cada ambiente. Materiais com alto índice de refletividade não
seriam propícios para ambientes com luminosidade excessiva.

Figura 44: incidência de luz solar durante os meses de verão. Fonte: GOMES, 2005.

Figura 45: incidência de luz solar durante os meses de inverno. Fonte: Gomes, 2005.
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Nota-se que a incidência solar é mais intensa durante o verão devido à diferença em
declinação solar que ocorre em cada estação do ano (figuras 44 e 45). O gráfico 01
abaixo, realizado por ROSA (Sem Data), mostra a variação na declinação solar anual
com relação à Terra, tornando evidente a diferença entre estações.

Gráfico 01: Variação da declinação solar durante os meses do ano. Fonte: Rosa, S/D.

Os diferentes graus de declinação solar afetam o sombreamento das edificações de
maneira variada durante o ano. O sol encontra-se mais alto com relação ao horizonte
durante o verão e seu movimento é mais inclinado durante o inverno, fazendo assim
com que o sombreamento de construções seja intensificado no inverno, apesar de a
insolação ser menos severa. A figura a seguir mostra o movimento solar de cada
estação do ano, o solstício de verão sendo o mais elevado, e solstício de inverno o mais
baixo (figura 46).
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Figura 46: Movimento solar durante todo o ano. Fonte: GOMES 2005.

SOMBREAMENTO

É importante notar que o projeto do Posto Petromaxx a ser instalado na Avenida Wilson
Mendes não causará sombreamento sobre as construções lindeiras, haja vista não
existirem edificações no entorno direto do empreendimento.

VENTILAÇÃO

A distribuição de vento anual na região do empreendimento apresenta tipicamente duas
direções predominantes. A 1ª frequência (leste/nordeste), que aparece em todas as
estações do ano, está relacionada em parte com a circulação geral atmosférica (atuação
da Alta do Atlântico) e devido a sua proximidade com o mar e o canal do Itajurú. A 2ª
frequência (sudoeste), nos eventos de frentes frias ocorre um giro do vento em toda a
cidade de Cabo Frio, passando a ocorrer ventos predominantes de sudoeste. Essa
direção de vento, menos comum durante o ano, aparece principalmente na distribuição
média de frequência do inverno, todavia, o Morro do Mico (atualmente inserido no
parque Estadual da Costa do Sol) forma uma barreira natural quando da incidência de
ventos neste quadrante.
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IMPACTOS DURANTE AS FASES DA OBRAS

O projeto para construção do Posto Petromaxx atende as diretrizes do Plano Diretor e
Código de Obras aprovados pela Câmara Municipal de Cabo Frio. Serão construídas as
ilhas de abastecimento com cobertura metálica recobrindo a área de abastecimento e a
edificação correspondente ao escritório em concreto armado em conformidade com a
legislação.

A obra do posto de combustíveis será executada em uma única etapa, com duração de
12 meses aproximadamente e tem conclusão prevista para o final de 2021 ou início do
ano 2022. Nesse tipo de atividade (construção de posto de abastecimento) é esperado
certo nível de impactos (ruídos, poeira, entre outros), ainda que temporário no entorno
imediato ao empreendimento. Por isso, foi prevista a implantação do canteiro de obra,
respeitando-se a legislação vigente, visando desde o início à minimização dos possíveis
efeitos.

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS – Fase de Instalação.

O uso do solo na localidade de Cabo Frio vem sendo atribuído a crescente expansão
comercial ao longo da Avenida Wilson Mendes. O posto de combustíveis a ser instalado
nessa localidade, vem acrescentar como equipamento urbano no Município de Cabo
Frio. Os impactos gerados em momentos temporários e permanentes, tem mais
características como pontos positivos do que negativos para região, em se tratando de
um posto de abastecimento que atenderá entrada e saída da cidade.

TEMPORÁRIOS
Terraplanagem – Na fase de implantação pode gerar efeitos negativos em relação ao
trânsito, (entra e saída de caminhões), ruídos de motores e maquinas. O material
resultante da terraplanagem será espalhado no local da obra para nivelamento de
greide. Impacto negativo baixo.

Destinação final do entulho de obra - Todo material será condicionado em recipientes
adequados e recolhido por empresas especializada e licenciadas. Impacto negativo
baixo.
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Material particulado - A emissão de material particulado gerado na obra, pode causar
desconforto aos operários da obra e vizinhança. Impacto negativo baixo.
Supressão de vegetação – Na localidade, existe vegetação herbácea exótica (capim
colonião) e alguns arbustos pequenos e espaçados. Impacto negativo baixo.

Fluxo dos veículos na obra - Os veículos relacionados na fase de implantação da obra,
serão de números reduzidos. O acesso e saída serão feitos pela Avenida Wilson
Mendes. Impacto Negativo baixo.

Horário dos veículos na obra:

Caminhão basculante

limpeza

8:00 as 17:00hs

Retroescavadeira

limpeza

8:00 as 17:00hs

Caminhão médio

Entrega dos tanques

8:00 as 18:00hs

Retroescavadeira

Enterrar os tanques

8:00 as 17:00hs

Caminhão muque

Levantar cobertura

8:00 as 17:00hs

Caminhão betoneira

Concretagem de piso e
calçadas

8:00 as 18:00hs

Caminhão caçamba

Limpeza de resíduos da
obra

8:00 as 17:00hs

Tabela 11: horário de veículos durante a fase de construção do empreendimento. Fonte: Gomes 2005.

Poluição sonora – Serão utilizadas técnicas tradicionais de construção civil, apenas
em horário comercial, não havendo níveis de ruídos, calor ou vibração fora dos padrões
da construção civil para vizinhança. Impacto negativo baixo.

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS – Fase de Operação

PERMANENTES

Impactos Urbanísticos - A atividade de comércio varejista de combustíveis a ser
exercida no local, não causará impacto urbanístico negativo na região, tendo em vista
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que a atividade é compatível com outras edificações e ocupações no entorno da área
em estudo. Impacto positivo baixo.

Potencialidades de danos físicos nas infraestruturas públicas - O empreendimento
não irá causar danos às estruturas públicas durante a fase de construção e/ou operação.
Impacto positivo médio.

Iluminação e Ventilação - Em análises de sombras e alterações da ventilação que
serão gerados pela edificação constatamos que em razão da localização do mesmo, os
principais efeitos serão em áreas do próprio empreendimento. O imóvel irá obedecer ao
limite de altura exigido para a região e devidamente aprovado no órgão competente. Em
relação à iluminação e ventilação das áreas internas do empreendimento as mesmas
estão de acordo com o exigido pela legislação municipal em vigor. Impacto
insignificante.

Paisagem Urbana e patrimônio natural e cultural - Conforme o Plano Diretor
Municipal a área está localizada na Macrozona Urbana II (MZUR) que corresponde às
áreas delimitadas dentro do novo perímetro urbano de Cabo Frio, conforme lei
específica que integra o conjunto de instrumentos legais do Plano Diretor, tendo como
características a grande diversidade de usos do solo urbano, dentre eles a ocupação
residencial intensiva, a concentração de atividades de comércio, os serviços
especializados, os estabelecimentos industriais, as edificações de interesse histórico e
a prática religiosa.

De acordo com o artigo 34, parágrafo único, na Macrozona Urbana - MZUR ficam
estabelecidos os seguintes objetivos:

a) consolidar a diversidade de usos e de atividades de caráter urbano;
b) aprimorar o desenho urbano e valorizar a paisagem;
c) expandir a rede de infraestrutura de equipamentos e serviços públicos, fortalecendo
os centros de convivência nos bairros;
d) potencializar o uso dos vazios urbanos;
e) garantir a inclusão urbana da população de baixa renda, mediante acesso à
residência bem como a espaços culturais, de esporte e lazer;
f) preservar, conservar e recuperar, quando for o caso, o patrimônio cultural, natural,
paisagístico, espeleológico, histórico e arqueológico.
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A edificação projetada não irá causar nenhum tipo de degradação ao meio ambiente.
No local pretendido não encontramos nenhum prédio tombado ou em tombamento.
Impacto positivo baixo.

Valorização Imobiliária do entorno - O empreendimento irá alterar a paisagem local,
pois haverá uma construção na margem da avenida onde hoje existe um terreno sem
ocupação, aumentará a disponibilidade de empregos e consequentemente valorizará os
imóveis da região. A ocupação de um terreno ocioso ou abandonado representa um
fator de irradiação positiva no seu entorno, acaba com a retenção especulativa
imobiliária nociva ao interesse da comunidade, já que a população será beneficiada por
prestação de serviço. Impacto positivo.

Impactos Sonoros - A atividade durante sua fase de operação, não interfere quanto
aos níveis de ruídos estabelecidos pela norma NBR 10.151, sendo os ruídos
compatíveis com os provocados pelos veículos automotores na Avenida Wilson Mendes
ao longo de todo o dia. Impacto insignificante.

Vibração - A NBR 12.273/88, esclarecemos que a operação da atividade não utiliza
nenhum equipamento ou maquinário que produzem choques ou vibrações sensíveis aos
limites da propriedade. Impacto insignificante.

Sistema Viário - O acesso ao local é considerado fácil, e ocorre pela Avenida Wilson
Mendes com entrada pela ponte Feliciano Sodré ou RJ -140. O fluxo de veículos no
local dá-se nos dois sentidos da avenida tanto vindo do centro de Cabo Frio quanto
vindo do Município de São Pedro da Aldeia. Nos períodos da manhã e no final do dia há
um fluxo considerável. Impacto negativo médio.

Acessibilidade - O empreendimento seguirá os requisitos da norma NBR 9050/2015
relativa a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, como instalação de
passeios adequados, atualmente inexistentes, adequação das instalações sanitárias e
acesso a estes locais. Impacto positivo.

Estacionamento - Em sua maioria, os veículos não chegam a estacionar no local,
apenas o tempo necessário para o abastecimento do veículo. Em casos de
estacionamento ou na realização de algum serviço do posto, haverá disponíveis locais
específicos dentro da área do empreendimento. Impacto positivo.
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Transporte público - Não Haverá a necessidade de transporte público pelos clientes,
ou equipamentos urbanos como parada de ônibus. Impacto insignificante.

Resíduos - Todos os efluentes provenientes da lavagem do piso serão encaminhados,
através da gravidade, para o separador de água e óleo. Após a separação do óleo, o
efluente tratado segue para o sumidouro e o óleo retirado diretamente do S.S.A.O. que,
posteriormente, serão acondicionados em bombonas tampadas até o recolhimento por
empresa credenciada junto ao INEA.

Os procedimentos da coleta de Resíduos Sólidos (Embalagens), Resíduos Líquidos
(Óleos) e Drenagem das Águas provenientes das ilhas de abastecimento no pátio serão
objeto de análises periódicas e encaminhados ao órgão competente. Impacto negativo
baixo.

Impacto Ambiental - Os impactos ambientais de maior magnitude que a atividade de
comércio varejista de combustível automotivo pode gerar é através do solo, proveniente
de vazamentos que atinjam o lençol freático. O posto de combustíveis entende ter como
prioridade as adequações necessárias para prevenção de risco, utilizando todos os
recursos necessários para amenizar, utilizando-se de proteção a impermeabilização do
solo, e as canaletas coletoras de resíduos oleosos, direcionadas ao tratamento da caixa
como classe I, e os possíveis vazamentos durante os abastecimentos, além de
dispositivo eletrônico com a função de monitoramento contínuo para a detecção de
vazamentos no Sistema de Armazenamento Subterrâneos de Combustíveis (tanques e
periféricos), com objetivo de prevenção de acidente ambiental e contaminação do
subsolo. Impacto negativo baixo.

Quanto ao ambiente do entorno, o empreendimento está a distância aproximada de 30
metros da Laguna de Araruama e a cerca de 50 metros do Parque Estadual da Costa
do Sol (PECS).

GERAÇÃO DE EMPREGOS E ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS

As obras para implantação e a operação do Posto Petromaxx contribuem para geração
de empregos com um efetivo de aproximadamente vinte funcionários da empresa
contratada para execução das obras e dez de empresas terceirizadas perfazendo um
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total de aproximadamente trinta postos de trabalho. A arrecadação do município será
corresponde a 3% de ISS cobrado com base no custo total previsto para obra.

Deste modo, os impactos positivos que podem ocorrer na área de entorno do
empreendimento, no que diz respeito à geração de empregos e arrecadação de
impostos decorrente da implantação das obras são também temporários, mas se
sobrepõem aos impactos negativos produzidos. Entretanto durante sua operação o
impacto será positivo com a contratação de mão de obra local e o pagamento de
impostos ao município.

O quadro 02 baixo apresenta a matriz de impactos onde serão abordadas as
classificações dos aspectos (pouco significativo e significativo) e a classificação de
impactos ambientais pertinentes a instalação do Posto Petromaxx na Avenida Wilson
Mendes.
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Classificação de
Aspectos

IMPACTOS AMBIENTAIS
Meio
Biofísico

1.aspecto pouco
significativo

Armazenamento Temporário de Resíduos Classe II B

Meio Antrópico

Aumento da Arrecadação Tributária

Crescimento da População

Perturbação da Vida Comunitária

Aumento da Demanda de Serviços Públicos

Aumento da Atividade Comercial

Possíveis Ferimentos ou Mortes

Impacto Visual

Incômodo e Desconforto

Impactos sobre a Saúde Humana

ASPECTOS

Perda Líquida de Habitat

0 Impacto pouco
importante

Deterioração da Qualidade das Águas
Subterrâneas
da Qualidade do Ar
Deterioração

importante

Contaminação do Solo

+ Impacto muito

Redução do Nível de Água Subterrânea

Classificação dos
Impactos

Perda da Qualidade do Solo

2. aspecto significativo

Transporte de Resíduos

Armazenamento Temporário de Resíduos Classe II A

Armazenamento Temporário de Resíduos Classe I

Reciclagem de Resíduos Classe II B

Reciclagem de Materiais

Manejo de Resíduos

Recepção e Triagem dos Resíduos

Edificações

Implantação de acessos

Remoção de cobertura vegetal

ATIVIDADES/INSTALAÇÕES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

1

1

1

1

1

1

Atração de
Pessoas

0

0

0

+

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

Demanda
de Bens e
Serviços

0

0

0

0

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

Oportunidade
de Negócios

0

0

0

0

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Geração de
Impostos

+

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

+

0

0

0

0

1

+

0

0

0

0

1

+

0

0

0

0

0

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

+

Ruídos

0

0

+

0

+

Outras

0

+

0

0

Resíduos
Sólidos

0

0

0

Emissões
para o
Solo

0

0

Infiltração
no Solo

1

0

0

Gases e
Fumaça

1

0

Material
Particulado

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

1

1

0

Alteração da
Topografia

0

1

0

0

1

0

0

0

1

+

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

+

0

Restrições
de Uso

0

0

1

0

1

0

1

0

2

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

Perda de
Vegetação

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

2

0

Degradação
do Solo

0

1

0

1

0

1

0

2

0

1

0

1

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

Uso do
Solo

Emissões
Atmosféricas

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 Emissões

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vibrações

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Geração
de
Empregos

1

1

1

2

1

1

Aspectos
Sociais

Quadro 02: matriz de impactos do empreendimento durante a fase de instalação.
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E QUADRO DE FUNCIONÁRIOS.

O comércio varejista de combustível, em sua fase de operação, irá oferecer apenas
abastecimento de combustíveis. Funcionará todos os dias, 24 horas/dia, contará com
um quadro de 06 funcionários, divididos em turnos a ser definido.

UTILIZAÇÃO ESTIMADA DO EMPREENDIMENTO

Estima-se que os principais clientes serão proprietários de automóveis, de motocicletas
e de caminhões de pequeno porte, nesta ordem.

O atendimento destes clientes será feito em uma ilha de abastecimento com duas
bombas de dois bicos cada, com gasolina comum, etanol e diesel S10 (figuras 17 e 47).

Figura 47: dispenser com dois bicos. Fonte: Da Silva 2021.
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Determinando um tempo médio de 6 (seis) minutos por veículo para o atendimento
a cada 1 hora (60 minutos) serão 40 (quarenta) veículos atendidos por hora, já
que a ilha atende no máximo 4 (quatro) veículos em 6 (seis) minutos,
disponibilizando 4 (quatro) bicos.
O volume vendido de cada combustível, representa aproximadamente a
proporcionalidade de:

•

Gasolina 65%

•

Etanol 20%

•

Diesel 15%

A tabela 12 abaixo demonstra a frota de veículos, por tipo e com placa do município
de Cabo Frio (RJ) em dezembro de 2020, segundo dados atualizados do DENATRAN,
afim de evidenciar a viabilidade do cálculo mostrado acima.
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Tabela 12: frota de veículos em Cabo Frio. Fonte:
Denatran 2020.
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MEDIDAS

PREVENTIVAS,

MITIGADORAS

E/OU

COMPENSATÓRIAS

PROPORCIONAIS AOS IMPACTOS GERADOS

FASE DE INSTALAÇÃO

A fase de instalação será executada em um período aproximado de 12 meses após a
liberação das licenças de obra e ambiental, tendo como responsável técnico da
execução um engenheiro civil, conforme apresentado na Secretaria de Planejamento e
Urbanismo de Cabo Frio.
Terraplanagem – o material a ser utilizado no terreno para nivelamento de greide
deverá ter origem certificada e será adquirido no comércio especializado do município.
Será utilizado o método de molhar a área que estiver com emissão de material
particulado. Medida preventiva.

Destino final do entulho da obra - Todos os resíduos serão acondicionados
adequadamente segundo as normas de resíduos sólidos ABNT 10.0004, e serão
contratadas empresas especializadas licenciadas para destinação correta. Medida
preventiva e corretiva.

Material particulado - O material particulado resultante da obra é de difícil controle,
considerando ainda mais a grande incidência de ventos na região, impossibilitando a
não geração, para mantermos o ambiente em condições de trabalho segundo as
normas, serão umidificadas toda área durante as fases de instalação, e serão
efetuadas limpezas no terreno dos resíduos gerados pela obra. Medida preventiva.

Supressão de vegetação - a supressão de vegetação será em sua maioria de
herbáceas exóticas e de pequenos arbustos concentrados na testada do terreno, sem
grandes impactos e será autorizada após as devidas compensações estabelecidas
pelo órgão municipal ambiental, conforme orientação do departamento
responsável. Medida compensatória.

Fluxo dos veículos - Os transtornos maiores de fluxo serão provenientes da fase da
obra, sendo necessária práticas de algumas medidas para amenizar os impactos. Serão
necessários orientação aos motoristas a adoção de medidas quanto ao tráfego,
velocidade, sinalização adequada durante a fase de instalação. Medida preventiva.
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Ruídos, vibrações e medidas preventivas - Serão utilizados equipamentos e
caminhões de apoio a obra, nos horários de 8h00min as 18h00min durante as fases de
implantação do empreendimento. Medida corretiva.

Resíduos - Os resíduos gerados tanto durante a fase de instalação quanto na fase de
operação, deverão ser colocados em locais adequados e identificados até o seu
recolhimento por empresas especializadas e licenciadas para serem descartados
na Dois Arcos Construções e Gestão de Resíduos LTDA, CNPJ: 06.877.631/0002-50,
Código do INEA: UN027174/35.51.50 que funciona no seguinte local Estrada Pau Ferro,
S/N – Alecrim, São Pedro da Aldeia – RJ, sob a LO número IN033461. Medida
preventiva.

FASE DE OPERAÇÃO

A fase de operação será iniciada, após as instalações do empreendimento. O seu
funcionamento será de acordo com os órgãos reguladores.
Impacto Ambiental – Apesar deste posto de combustíveis não realizar serviços de
troca de óleo e lavagem de veículos, o empreendimento contará com um sistema de
drenagem dos resíduos oleosos por todo local da atividade do posto onde possa ser
gerado o resíduo oleoso. Contará com canaletas de contenção na ilha de abastecimento
e descarga dos tanques de combustível, seguindo para o sistema separador de água e
óleo, conforme as diretrizes da NBR 14.605 e aprovação do departamento de
saneamento municipal. O óleo proveniente dessa separação será acondicionado em
local adequado e identificado para recolhimento. O sistema de drenagem para água
pluvial seguirá para a rede de águas pluviais localizada na Avenida Wilson Mendes,
conforme estabelecido em projeto e de acordo com o licenciamento ambiental.
Fluxo de veículos – O fluxo de veículos durante o funcionamento do posto de serviços,
terá maior movimento nos horários de pico pela manhã e à tarde. Para amenizar esse
impacto serão implantadas medidas compensatórias a serem acordadas com os órgãos
municipais competentes, buscando minimizar os impactos gerados na operação da
atividade.

Mitigações: acessos ao posto. Placas de sinalização de 40 km/h, sinalização do posto
a 1km, sinalização nos dois sentidos da via (Cabo Frio/São Pedro da Aldeia), sinalização
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de entrada e saída do posto, ciclovia e calçada para circulação de pedestre desviando
o fluxo das bicicletas e pedestres contornando o Posto Petromaxx, demarcação de
vagas, inclusive de PCD, placa de preferência da RJ-106, orientação pelas linhas
continua e seccionada da via.

Considerando o impacto viário, uns dos principais impactos negativos, o posto de
serviço executará as mitigações necessárias para amenizar possíveis transtornos na
Avenida Wilson Mendes, como avaliar a instalação de desvio da ciclovia existente
contornando o posto e minimizando o risco de acidentes com ciclistas ou pedestres.

A instalação de diversas placas estrategicamente posicionadas objetivando ciclistas,
veículos automotores e pedestres em passagem pela área sinalizando e informando a
entrada e saída de veículos, a passagem de ciclistas, pedestres e a velocidade máxima
permitida no trecho, também são medidas mitigatórias recomendadas.
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CONCLUSÃO
O futuro empreendimento é planejado para ser instalado as margens da Avenida Wilson
Mendes, utilizando um dos acessos principais a Cabo Frio e São Pedro da Aldeia.
Considerando que esta avenida possui mão dupla e, normalmente, alto índice de
tráfego, o empreendimento não terá influência no aumento ou diminuição do fluxo de
veículos automotores.

A atividade não possui restrições quanto a sua localização e questões ambientais, e não
apresenta quadros significativos de impacto ambiental durante os estudos das fases de
instalação e operação analisados.

O projeto executivo do Posto Petromaxx será fornecido aos órgãos municipais
competentes, contemplando as especificações técnicas e descritivas em todas as suas
fases, elencando suas medidas preventivas, conforme as normas e diretrizes
específicas da atividade de abastecimento de combustíveis.

Na implantação do posto de abastecimento de combustíveis serão utilizados tanques
com parede dupla, espaço intersticial e monitoramento eletrônico de última geração
contra possíveis vazamentos, instalados respiros dos tanques de armazenamento na
área do empreendimento em local tecnicamente adequado, sem riscos e incômodos à
vizinhança, conforme NBR 13783, descarga selada conforme NBR 13786, válvula de
retenção junto à sucção da bomba conforme NBR 13786, câmara de contenção em
todas as descargas, bombas e tanques conforme NBR 13786, piso impermeável e
canaletas para coleta de efluentes na pista de abastecimento e área de descarga dos
tanques de combustíveis, direcionados para separador de água e óleo conforme NBR
13786 e monitoramento eletrônico, demonstrando a preocupação da empresa com as
questões ambientais e de segurança.

Todos os impactos negativos gerados durante a instalação e na fase de operação serão
mitigados, de acordo com os tópicos analisados e descritos anteriormente.

As medidas enumeradas para atingir o controle almejado dos impactos são de eficácia
comprovada, e de aplicação direta pelo empreendedor, não dependendo de outras
instituições para sua execução, podendo assim ser implementados com mais
celeridade.
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Perante o exposto, o comércio a varejo de combustíveis a ser instalado não irá
apresentar impactos que contribuam para a degradação ambiental dos meios físicos,
químicos e biológicos da sua área de influência direta e/ou indireta; podemos afirmar
também que o empreendimento não causará impacto significativo no aspecto viário
após sua construção, e que os impactos advindos durante a fase de instalação serão
temporários e minimizados com a adoção das normas que visam o conforto da
vizinhança e a segurança dos trabalhadores.

Como já apontado anteriormente, a Avenida Wilson Mendes e entorno apresentam
tendencia de adensamento urbano e, em alguns casos, desordenado e irregular. A
implantação do Posto Petromaxx contribuirá positivamente com o desenvolvimento
urbano da região além de garantir os padrões urbanísticos e construtivos, conforme
estabelecido na legislação urbana em vigor.

Outro aspecto positivo a ser apontado na implantação do Posto PetroMaxx é a geração
de empregos diretos e indiretos, tanto na fase de implantação quanto na fase de
operação. Esse impacto será sentido direta e positivamente pela comunidade do
entorno.

As informações necessárias à execução e operação do empreendimento posto
Petromaxx que não foram prestadas neste estudo, como os projetos de esgotamento
sanitário e elétrico, as certidões de viabilidade de coleta de lixo, fornecimento de
energia elétrica e de água, serão apresentadas posteriormente durante o processo de
licenciamento, de acordo com a exigência dos órgãos competentes envolvidos.
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