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APRESENTAÇÃO
O presente documento corresponde ao Relatório Intermediário, com conteúdo
pertinente à Revisão das Diretrizes e do Cenário Desejado para elaboração da
revisão do Plano Diretor Municipal de Várzea Grande – MT (Lei n° 3.112/2007) e
demais leis urbanísticas inseridas nesse Plano: Lei do Perímetro Urbano, Lei de
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano, Lei de Parcelamento do Solo
Urbano, Lei do Sistema Viário, Código de Obras e Código de Posturas.
Esse Relatório tem por objetivo apresentar os principais pontos do Diagnóstico,
bem como a referência ao ajuste de Diretrizes e Cenário Desejado, de forma
condensada. Visa facilitar a divulgação dos pontos principais e o entendimento
dos principais tópicos pertinentes ao Plano Diretor Municipal.
A Revisão das Diretrizes e Cenário Desejado foi definida e apresentada na
Pactuação do Plano de Trabalho - Produto 2. Esta etapa é fruto da construção
conjunta do corpo técnico e da população. A partir da preparação deste
relatório e sua divulgação são realizadas Reuniões Técnicas e Audiências Públicas
para:
•

apresentar a situação atual do município, ou seja, os principais pontos do
Diagnóstico Técnico Participativo;

•

discutir a elaboração do Cenário Desejado, visando o desenvolvimento
sustentável do município; e

•

definir os Temas Prioritários a serem considerados nas proposições da Lei.
Várzea Grande, maio de 2019.
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INTRODUÇÃO
A Revisão das Diretrizes e Cenário Desejado correspondem à 4ª Etapa do
desenvolvimento da revisão do Plano Diretor Municipal de Várzea Grande – MT.
Esta fase é uma continuidade do Diagnóstico Técnico Participativo (3º Etapa) e
tem como objetivo dar subsídio à Revisão da Legislação e à definição dos
Procedimentos para Avaliação (5ª e 6ª Etapa).

Figura 1: 4ª Etapa – Revisão das Diretrizes e Cenário Desejado
Fonte: Technum Consultoria SS, 2018.

Este momento corresponde à identificação dos principais problemas e
oportunidades presentes hoje no município e à definição dos objetivos para o
futuro que guiaram as diretrizes definidas pela Lei do Plano Diretor. A intenção é
debater com o corpo técnico e com a sociedade, a partir do quadro atual, uma
orientação para o desenvolvimento urbano e territorial de Várzea Grande.
O presente relatório resulta da construção da situação atual do município
desenvolvida no Diagnóstico Técnico Participativo (Produto 3) e das definições da
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situação desejado para o desenvolvimento do município construído pelo corpo
técnico e a população. A intenção é abarcar a as discussões e a visões da
sociedade da maneira mais ampla possível.
Nesse sentido, estabelecem-se como objetivos dessa fase: divulgar e debater as
informações sobre a realidade da cidade e do município; organizar a leitura
integrada da realidade e entender as possibilidades de desenvolvimento
sustentável; envolver as diversas instâncias na decisão do cenário desejado;
divulgar conhecimento sobre os temas da revisão do Plano Diretor; comprometer
o cidadão com destinos do seu município.
A estruturação desta Revisão das Diretrizes e Cenário Desejado tem como base a
estrutura metodológica definida pelo Planejamento Estratégico. Essa
metodologia, por sua vez, consiste em três fases: definição da situação de partida,
situação/cenário atual, descrita no diagnóstico; delimitação da situação de
chegada, ou situação futura de referência, cenário desejado, formalizado como
prognóstico; e determinação das estratégias e diretrizes que definirão as políticas,
programas e ações necessários para o alcance do cenário desejado.
Dessa forma, o presente documento está dividido em quatro partes, a saber:
1. Síntese da Realidade Atual – apresentação dos principais problemas e

potencialidades identificados no Diagnóstico Técnico Participativo;
2. Cenário Desejado – proposição da situação
desenvolvimento sustentável do município;

almejada

para

o

3. Revisão das Diretrizes – ajustes do Plano Diretor vigente conforme os
levantamentos do Diagnóstico e a proposição do Cenário Desejado;
4. Proposições de reorganização do Território Municipal – elementos a serem
discutidos com a população nas Audiências Públicas de apresentação dos
principais pontos da Realidade Atual e encaminhamento do trabalho.
Os registros referentes ao processo participativo, incluindo o resumo dos eventos
desenvolvidos e a participação da presente etapa, serão organizados e
disponibilizados no sítio eletrônico do processo de revisão do Plano Diretor,
abrigado na página web da Prefeitura Municipal.
Essa etapa sucessória ao Diagnóstico é importante para traçar as diretrizes e
estratégias e objetivos para o alcance da situação definida como desejada para
Várzea Grande. Essas delimitações servirão de base para a elaboração da
Revisão da Lei do Plano Diretor e demais leis urbanísticas.
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1. SÍNTESE DA REALIDADE ATUAL
Este momento resume-se na apresentação da síntese do Diagnóstico Técnico
Participativo, com ênfase nos principais pontos necessários à tomada de decisão
para o pretendido o desenvolvimento municipal.
A caracterização do quadro atual corresponde à organização e sistematização
dos dados e informações colhidos para o caso específico de Várzea Grande de
forma sintética, permitido vislumbrar as questões principais do município e a interrelação desses pontos. A intenção é configurar o Cenário Atual que servirá de
ponto de partida para as decisões futuras.

1.1 Síntese
A síntese da realidade atual é apresentada a seguir, sob a forma de pontos
positivos, incluindo forças e oportunidades, e pontos negativos, compostos pelas
fragilidades e ameaças.

IMPORTÂNCIA E INSERÇÃO REGIONAL

SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO
Pontos positivos

Pontos Negativos

(forças e oportunidades)

(fragilidades e ameaças)

Segundo município mais populoso do
Mato Grosso.

Perda de área com a redefinição da
fronteira pela Lei Estadual nº 10.403/2016.

Posição estratégica (mobilidade e
logística), conexão entre a produção
agrícola do norte do estado a as demais
regiões do país.

Problema da área urbana colada com os
novos limites municipais entre Várzea
Grande e Nossa Senhora do Livramento.

Importância ambiental e turística, devido
à proximidade com a Chapada dos
Guimarães, o Pantanal e outros destinos
turísticos.

Relação muito próxima e a conurbação
dos espaços urbanos entre Várzea
Grande e Cuiabá geram alguns
problemas
de
mobilidade,
de
disparidades de ocupação territorial,
dependência econômica e de serviços,
desarticulação de gestão, etc.

Malha rodoviária expressiva - BR 070; BR
364; e BR 163 - responsável pelo
escoamento de produção e mobilidade
regional.

Rótulo de periferia da capital do estado,
crescimento
desiquilibrado
e
dependente entre Várzea Grande e
Cuiabá.

Projeto de ligação ferroviária, integração
da região Cuiabá – Várzea Grande com

Elementos de rios e córregos de
importância ambiental local e regional
como o Rio Cuiabá.
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o Porto Seco de Rondonópolis e os
mercados da região sudeste.
Presença do Aeroporto Internacional
Marechal
Rondon
transporte
de
passageiros e cargas - nacionais e
internacionais.
Aeroporto
como
um
elemento
estruturante do espaço urbano – indutor
do desenvolvimento local.
Integrante da Região Metropolitana do
Vale do Rio Cuiabá – RMVRC,
regulamentado pelo Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado da Região
Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá –
PDDI-RMVRC, Lei Complementar nº
609/2018.
Inserção na Região de Planejamento -VI
Cuiabá/Várzea Grande, área central
para a estrutura e articulação do estado.
Forte relação entre Cuiabá e Várzea
Grande que coloca o município no
centro das atividades de comércio,
serviços e indústria (90% do PIB da
RMVRC) e na condição de principal
mercado consumidor da região.
Presença de elementos que fortalecem o
posicionamento local do município:
Aeroporto; Shopping Várzea Grande; o
Centro Universitário de Várzea Grande –
UNIVAG; Universidade Federal do Mato
Grosso – UFMT; Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso - IFMT

Revisão do Plano Diretor Municipal de Várzea Grande - Relatório
Intermediário – Revisão das Diretrizes e Cenário Desejado
11

Centro Tecnológico Mato Grosso

Universidade Federal de Mato Grosso

Shopping Várzea Grande

Centro Universitário de Várzea Grande

Aeroporto Internacional Marechal Rondon

Figura 2: Inserção regional – pontos de destaque
Fonte: Technum Consultoria SS, 2018.
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ASPECTOS AMBIENTAIS – TERRITORIAIS

Pontos positivos

Pontos Negativos

Relevo muito plano a suave-ondulado na
maior parte do município, especialmente
na faixa norte.

Planície de inundação do rio Cuiabá superfície plana, sujeita à inundação
durante as cheias excepcionais em áreas
urbanizadas.

Importância hidrográfica composta por
diversas
drenagens
perenes
e
intermitentes, inserção na sub-bacia do
Rio Cuiabá (abastecimento de água) e
abrangência de 5 sub-bacias - destaque
para os rios: Esmeril, Pari e Espinheiro.

Solo raso e solo de baixa fertilidade que
difícil cultivo agrícola na maior parte do
município.

Presença de áreas úmidas, áreas
alagadas, lagoas naturais e veredas, e
relevância para o meio ambiente.

Retirada da vegetação, solo raso
encharcável / alagável e carência de
infraestrutura de drenagem e uso da terra
inadequado
–
processos
erosivos
pontuais.

Fragmentos expressivos de vegetação
nativa preservada –Cerrado Típico e
Campo Limpo Úmido - ao longo do
município e extensas áreas com campo
limpo úmido e matas galerias ao longo
dos corpos d’água.

Extensas áreas úmidas no sul do
município, área rural mais antropizada do
município requer atenção especial ao
uso da terra.
Grandes áreas de interesse ambiental,
mas
apenas
uma
Unidade
de
Conservação municipal –SNUC (Parque
Ecológico Tanque do Fancho).
A questão da definição da ZCP - área de
fragilidade ambiental e pressão por
ocupação urbana.
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Figura 3: Compartimentação geoambiental (CG) do território municipal.
Fonte: Technum Consultoria SS, 2018.
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CG

RELEVO

HIDROGRAFIA

SOLOS

USO E COBERTURA DA
TERRA

Compostos basicamente por áreas
planas com declividades até 3%.

Rede de drenagem
significativa, com
presença de rios
importantes
no
contexto
municipal.

Composto em grande parte por Latossolos o
qual necessita manejo adequado para evitar
processos erosivos.
Composto inteiramente por Plintossolos, que
apresentam restrições ao uso agrícola devido à
dificuldade de enraizamento das plantas e
entrave ao uso de equipamentos agrícolas,
além de pouco volume de solo disponível.

Área rural com uso
agropastoril
de
subsistência
e
fragmentos
de
vegetação
nativa
preservada. Presença de
parte
do
perímetro
urbano.

Relevo suave-ondulado a ondulado,
com declividade chegando a 20%,
especialmente nos vales dos rios.

Densa rede de
drenagem,
com
presença
de
grande número de
nascentes.

Presença de Latossolos e Plintossolos, com
restrições ao uso agrícola e necessidade de
manejo adequado para evitar processos
erosivos.

Presença de grandes
fragmentos
de
vegetação
nativa
preservada
e
áreas
úmidas.

Planície
de
inundação do rio
Cuiabá.

Neossolo Flúvico, que apresenta como
principais restrições os riscos de inundação,
baixa fertilidade natural, excesso de umidade
pela presença do lençol freático próximo à
superfície
e
dificuldade
no
manejo
mecanizado.

Áreas alagáveis com
ocupação antrópica

1A

1B

2A
2B

3

Relevo plano com baixas altitudes e
declividade inferior a 3%. Delimitado
com base na cota de 160 metros,
formando a planície de inundação
do rio Cuiabá.

Região de serra (local de maior Nascentes de rios
Grande fragmento de
Solos rasos devido às altas declividades. Inaptos
declividade do município mais de intermitentes
e
vegetação
nativa
para uso.
45%.
perenes
preservada
Área muito plana com declividades
Representada
por
Devido à presença de áreas úmidas,
até 3%. Composto pela planície de Extensas
áreas
grandes fragmentos de
localmente apresenta solos encharcados,
5
inundação do rio Cuiabá e Esmeril úmidas
vegetação
nativa
como Gleissolos.
próximo à sua foz.
preservada.
Quadro 1: Quadro simples das características predominantes relevantes para o planejamento do uso da terra nos compartimentos
geoambientais (CG).
4

Fonte: Technum Consultoria SS, 2018.
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ASPECTOS AMBIENTAIS – URBANOS

Pontos positivos

Pontos Negativos

Relevo plano ou suave ondulado na
maior parte da área urbana –
principalmente na porção sul, com
maiores declividades concentradas nos
vales dos rios - destaque para a região
norte do perímetro urbano.

Ocupação
antrópica
(loteamentos,
tanques de piscicultura) em áreas
ambientalmente frágeis, especialmente
as APPs e a planície inundável do Rio
Cuiabá.

Rios de maior porte, que mantém certo
nível de preservação na área urbana.

Uso e ocupação indevidos ao longo dos
córregos em áreas de alagamento e
inundações.

Fragmentos de vegetação nativa que
ainda podem ser preservados, em
especial os pontos de vegetação nativa
nas áreas úmidas no Rio Cuiabá.

Frigorífico muito próximo à planície
inundável do rio Cuiabá em área úmida
frágil requer cuidado de ocupação e uso
do solo.
Grande quantidade de barramentos e
drenagens (tanques de piscicultura) de
pequeno, médio e grande porte em
áreas de fragilidade ambiental.
Falta de infraestrutura drenagem
problemas de erosão linear.

-

Desmatamento de vegetação nativa
preservada.
Disposição inadequada de lixo e queima
de lixo.
Carência de saneamento
poluição do solo e da água.

básico

–

Rede de drenagem com microbacias
antropizadas e APPs de nascentes e rios
bastante degradadas.
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Figura 4: Presença de parques e vegetação ainda em estado natural na área urbana.
Fonte: Technum Consultoria SS, 2018.
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Figura 5: Presença drenagem urbana.
Fonte: Technum Consultoria SS, 2018.

Revisão do Plano Diretor Municipal de Várzea Grande - Relatório
Intermediário – Revisão das Diretrizes e Cenário Desejado
18

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Pontos positivos

Pontos Negativos

Dinamismo econômico: ganhos de
centralidade indicados pelo aumento da
participação do PIB municipal no PIB
Total da RMVRC (2002 / 2008 / 2016),
Taxas Médias Anuais de Crescimento do
PIB de Várzea Grande superiores aos da
RMVRC e do Brasil.

Baixo valor do PIB per capta em 2016 (R$
26,9 mil), inferior à Cuiabá; ao Estado do
Mato Grosso e ao Brasil.

Dinamismo econômico: ganhos de
centralidade indicados pelo aumento da
participação do emprego formal no total
da RMVRC (2006 / 2010 / 2017).

Baixa escolaridade dos empregados
formais.

Alto grau de integração do arranjo
populacional Cuiabá Várzea Grande

Dinamismo econômico ainda fortemente
caudatário de Cuiabá: baixa endogenia
local e importância dos movimentos
pendulares em direção à Capital do
Estado.

Diversificação de funções urbanas
indicada pelo aumento da participação
do Valor Adicionado Bruto – VAB dos
Serviços
(exclusive
Administração,
defesa, educação e saúde públicas e
seguridade social) no VAB Total do
município;

Heterogeneidade social na escala das
Unidades de Desenvolvimento Humano
(IDHM – alto e IVS - médio).
Aumento do Índice de Vulnerabilidade
Social e diminuição do índice de
Desenvolvimento Humano nas regiões
periféricas.

Modernização
e
ampliação
do
Aeroporto
Internacional
Marechal
Rondon e requalificação da área do
entorno: inauguração do Várzea Grande
Shopping e ampliação da rede hoteleira.
(centralidade regional - REGIC).

Incipiência do Ecossistema de Inovação
Local.

Área Prioritária para Adensamento e Usos
Diversificados, definida pela área de
influência dos eixos onde é prevista a
implantação do Veículo Leve Sobre
Trilhos-VLT.

Parcelamento
excessivo
e
calhas
estreitas na área central: limites de
requalificação urbana.

Área
de
Processamento
Logístico
potencial – compreendendo o eixo
industrial e de serviços da Rodovia dos
Imigrantes.

Fragilidade dos eixos logísticos de
inserção
regional.
Área
de
Processamento
Logístico,
nela
compreendida o eixo industrial e de
serviços da Rodovia dos Imigrantes:
infraestrutura precária, aumento da
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ocupação residencial
mobilidade intraurbana.

e

crescente

Potencial de indústrias de alta densidade
tecnológica
e
coeficiente
de
importação relativamente elevado.

Distrito Industrial não consolidado.
Precárias condições de infraestrutura e
logística dos Distritos Industriais I e II
conforme
definidos
pela
Lei
no
4.042/2014.
Baixo valor do PIB per capta em 2016 (R$
26,9 mil), inferior à Cuiabá; ao Estado do
Mato Grosso e ao Brasil. Baixo valor do PIB
per capta em 2016 (R$ 26,9 mil), inferior à
Cuiabá; ao Estado do Mato Grosso e ao
Brasil.

Presença de frigoríficos de importância
regional (centralidade regional - REGIC).

Impactos ambientais das atividades dos
frigoríficos.

Fortalecimento econômico - expansão e
centralidade urbana ao norte (região do
Chapéu do Sol):
•
•
•
•
•
•
•

Uso
Especial
do
Parque
Tecnológico Mato Grosso;
Campus da Universidade do
Estado de Mato Grosso;
Campus da Universidade Federal
de Mato Grosso;
Instituto Federal de Mato Grosso.
Fórum de Várzea Grande;
expansão dos loteamentos e
condomínios residenciais;
estabelecimentos comerciais e
de serviços na área.

Fortalecimento econômico, cultural e
turístico a da região da “rota do peixe”.

Potencial de economia criativa.

Relativa fragilidade da gestão urbana.
Ocupações irregulares
e precária
inserção urbana dos conjuntos MCMV.

Pouca
vocação
e
expressividade
econômica da atividade rural (2% da
população em área rural).
Queda da capacidade de pagamento
da Prefeitura Municipal. O município não
atende aos requisitos necessários à
garantia ou aval da União em suas
operações de crédito. Redução do
índice FIRJAN de Gestão Fiscal entre 2007
e 2016, de 0,734 (Conceito B – boa
gestão) para 0,574 (Conceito C –gestão
com dificuldades), o que significa um
menor esforço fiscal ou de geração de
receita própria.
Município em situação de limite
prudencial em à relação Despesa Total
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com Pessoal / Receita Corrente Líquida
(STN). Fragilidade da gestão fiscal:
• dificuldades
de
empreender
maior esforço fiscal;
• rigidez e pressões relativas aos
gastos com pessoal;
• baixa
capacidade
de
investimentos
com
recursos
próprios;
• - Dependência de transferências
negociadas de recursos da União
ou do Governo Estadual.
Valor dos investimentos relativamente
pequenos (RENAI e BNDES).
Cobrança de IPTU (cheio)nas ZCP onde o
uso é extremamente restrito.
“Fator gleba” para a redução do IPTU
aplicado em construções com área
superior a 5.000 m², reduz a receita do
município e incentiva a manutenção de
grandes áreas vazias na cidade.
Várzea Grande é um corredor de
passagem de turistas.
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Figura 6: Aspectos socioeconômicos – pontos de destaque na área urbana.
Fonte: Technum Consultoria SS, 2018.
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ASPECTOS SOCIOCULTURAIS

Pontos positivos

Pontos Negativos

Comunidades rurais e ribeirinhas de
importância histórica, cultural e turística
(Rota do Peixe).

Falta de serviços públicos básicos
(educação, saúde, segurança pública)
nas áreas rurais.

Potencial populacional – segundo
município mais populoso do Estado do
Mato Grosso e o primeiro em densidade
demográfica.

Salário mensal dos trabalhadores formais
é baixo, de 2,2 salários mínimos (68º lugar
dos 141 municípios do Estado). Isso é
agravado pelo fato dom município
conurbado ser o segundo município com
maior salário médio do estado.

Aumento da cobertura de Atenção
Básica e Saúde Bucal e boa infraestrutura
instalada.

Cobertura baixa – destaque para
Estratégia da Saúde da Família e a
Agentes Comunitários. Concentração
dos equipamentos nas áreas centrais da
cidade.

Melhora na qualidade da educação de
competência
Municipal.
Aumento
considerável do número de crianças
matriculadas na pré-escola e o número
de pré-escolas. Equipamentos bem
distribuídos pelo território. Grandes
instituições de ensino superior.

Carência na cobertura de creches e
pequeno decréscimo nas matrículas de
ensino fundamental e médio.

Boa cobertura de assistência social de
cobertura básica e especial.

Não há programa específico para a
população LGBT e não há equipamentos
específicos para o dependente químico.

Riqueza cultural de Várzea Grande.

Carência de equipamentos e espaços
dedicados à realização de eventos
culturais.

Grande expressividade do esporte no
município – futebol, corrida de rua, o
handebol, o futsal, o futebol americano,
o basebol e o automobilismo.

Carência de equipamentos e espaços
de lazer na cidade

Grande quantidade de equipamentos
de esporte, principalmente, quadras e
campos.
Espaços de importância ambiental no
contexto urbano.

Carência de espaços livres de uso
públicos (praças e parques) e das áreas
verdes da cidade responsáveis pela
qualidade
ambiental
e
urbana.
Concentração desses espaços nas
regiões centrais.
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Queda no número de ocorrências de
homicídios, roubos e furtos. Redução dos
acidentes de trânsito.

Está em 110º lugar dos municípios mais
violentos levantados do país (em relação
a homicídio por arma de fogo).

Equipamentos específicos de segurança
pública: delegacia especializada de
defesa da mulher; de roubos e furtos; e
da infância e juventude.

Concentração dos equipamentos de
segurança nas regiões centrais da
cidade.

Os
programas
habitacionais
do
município alinham-se com o programa
nacional de habitação - Programa Minha
Casa Minha Vida - PMCMV. Há um
Conselho Habitacional que ajuda a
selecionar os beneficiários da faixa
1(menor renda).

Metade do déficit habitacional do
estado concentra-se em Cuiabá-Várzea
Grande. População urbana cresce num
ritmo mais acelerado do que o número
de
domicílios.
E
a
densidade
habitacional vem caindo ao longo dos
anos – mais pressão sobre o déficit.
Faltam levantamentos e controles do
perfil, do número e da localização das
famílias
responsáveis
pelo
déficit
habitacional no município.
Loteamentos do PMCMV são feitos em
áreas
periféricas
desprovidas
de
equipamentos e serviços públicos
(educação, saúde, transporte, etc).
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Figura 7: Aspectos socioculturais – pontos de destaque na área urbana.
Fonte: Technum Consultoria SS, 2018.
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Passagem da Conceição

Bom Sucesso

Souza Lima
Pai André
Limpo Grande

Praia Grande

Figura 8: Aspectos socioculturais – “distritos” com localidades de características urbanas
Fonte: Technum Consultoria SS, 2018.
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Formigueiro

Figura 9: Aspectos socioculturais – “distrito” com presença das características rurais
Fonte: Technum Consultoria SS, 2018.
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ASPECTOS SOCIOESPACIAIS

Desenvolvimento Territorial
Pontos positivos

Pontos Negativos

Oportunidade de crescimento devido à
proximidade com Cuiabá.

Rápido crescimento desenvolvimento
urbano desordenado: dispersão e
fragmentação do tecido urbano.

Nova centralidade na região norte da
cidade, expectativa de crescimento.

Expansão urbana ao norte (região do
Chapéu
do
Sol)
pode
gerarcomplicações
ambientais
e
sobrecarrega a infraestrutura e serviços
urbanos.

Baixa densidade demográfica – espaço
de crescimento e desenvolvimento na
cidade,
além
da
existência
de
fragmentos de importância ambiental.

Crescimento
urbano
à
oeste
(loteamento de baixa renda ao longo
da BR 070) com carência de serviços e
infraestrutura.
Estrangulamento
da
Rodovia dos Imigrantes.

Vazios urbanos: qualidade ambiental e
paisagística
e
potenciais
áreas
estratégicas de expansão futura

Baixa
densidade
demográfica
ocupação dispersa encarece o custo
de
infraestrutura,
compromete
a
mobilidade
urbana
e
qualidade
ambiental,
aumentando
a
desigualdade social.

Expectativa de
algumas áreas.

verticalização

em

Vazios urbanos: áreas não parceladas e
não ocupadas, na periferia da mancha
urbana e em áreas de limitação física ou
ambiental; algumas regiões parceladas
não foram ocupadas; além de lotes
individuais em áreas consolidadas e
urbanizadas.

Necessidade de ajustes de usos,
atividades e parâmetros de ocupação
do solo, que reflita a necessidade atual e
fomente o desenvolvimento urbano.

Modelo de ocupação homogêneo:
loteamentos horizontais de residência
unifamiliar.

Pouca expressividade de ocupações
classificadas
como
aglomerações
subnormais ou processos de favelização
no município.

Lotes estreitos e necessidade de
afastamento nas avenidas e rodovias
dificultam a ocupação dos mesmos.
Lotes pequenos e longos no distrito
industrial dificulta implantação de
equipamentos industriais. Condomínio
residencial fechado segrega o espaço
urbano.
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ASPECTOS SOCIOESPACIAIS

Aumento recente do perímetro urbano,
propiciando área para expansão e
englobando parcelamentos urbanos em
áreas rurais (atualmente há pouca
expressividade
de
parcelamentos
urbanos em área rural).

Expressividade da irregularidade de uso
e ocupação do solo. Ocupação
indevida de loteamento aprovados,
não aprovados, ou registrados; além de
questões
documentais
e
de
parcelamento em área rural.

Existência de políticas e conselho de
regularização
fundiária:
apoio
à
regularização da população de baixa
renda; remoção de área de risco;
garantia de 15% de área pública nos
loteamentos.

Ocupação irregular praticada pela
população de baixa, média e alta
renda. Não há mapeamento ou
controle numérico e cadastral dessas
ocupações

Possibilidade de criação de novas
centralidades e de estímulo de novos
usos.

Atividades e uso do solo não
diversificados: residencial na maior parte
da cidade e comércio de pequeno
porte em algumas vias principais. Não
há espaço para o uso industrial de maior
porte dentro do perímetro urbano.

Perspectiva de revisão e redivisão do
território municipal – tratamento dos
Distritos.

Dificuldade de estabelecer parâmetros
de ocupação e índices construtivos
para aprovação de usos específicos ao
longo das rodovias em áreas rurais.

Existência de base para proposição da
organização
urbana
Lei
do
o
Abairramento - n 3.356/2009.

Confusão na divisão territorial do
município. Diferentes categorias e
classificações de distritos entre as várias
leis estaduais e municipais.
Dificuldades com a mudança de
nomenclatura decorrente da Lei do
Abairramento. Repetição de nomes e
algumas
incoerências
de
divisão
espacial.
Índices urbanísticos de Cuiabá são mais
atrativos para os empreendedores (em
detrimento dos de Várzea Grande)
Mercado local tem dificuldade de
acesso ao lote mínimo estabelecido por
lei (180 m²). O valor mínimo é definido
para toda a cidade, sem áreas
específicas com padrões diferentes.
Tem-se a prática do desmembramento
de imóveis antigos para área menor que
180 m².
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Figura 10: Aspectos socioespaciais – desenvolvimento territorial.
Fonte: Technum Consultoria SS, 2018.
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ASPECTOS SOCIOESPACIAIS

Infraestrutura
Boa cobertura de abastecimento de
água.

Qualidade da água captada (Rio
Cuiabá e lençol freático-poços) é
prejudicada por: baixa cobertura de
esgotamento
e
drenagem;
e
destinação inadequada dos resíduos
sólidos. Dificuldade de controle e
monitoramento da captação de água.

Pavimentação e alargamento de vias
principais nos últimos anos.

Apenas
12,37%do
território
é
efetivamente atendido por sistemas
coletivos de esgoto sanitário público e
menos de 50% do território possui
esgotamento
sanitário
adequado.
Dificuldade
de
controle
e
monitoramento do destino final do
esgoto.

Melhoria de equipamentos e espaços
públicos: reforma do Terminal Urbano
André
Maggi
e
projetos
para
implantação de praças

Drenagem pluvial deficitária o que
agrava as enchentes e alagamentos da
cidade. Dificuldade de controle e
monitoramento dessa infraestrutura.
Aterro sanitário de uso controlado, sem
tratamento adequado poluindo os
corpos hídricos e o solo. Dificuldade de
controle
e
monitoramento
das
disposições irregulares de lixo em rios e
áreas verdes na cidade.
Dificuldade no licenciamento para
implantação de torre de telefonia
celular – não é claro os locais onde
possam ser instaladas.
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Figura 11: Infraestrutura – pontos de destaque: pavimentação e abastecimento de água
Fonte: Technum Consultoria SS, 2018.
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observação: não há
informação sistematizada
sobre drenagem pluvial.

Figura 12: Infraestrutura – pontos de destaque: pavimentação e saneamento ambiental.
Fonte: Technum Consultoria SS, 2018.
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ASPECTOS SOCIOESPACIAIS

MOBILIDADE
Previsão de obras de mobilidade: VLT,
novas pontes e rodoanel.

Obras de mobilidade previstas, não
estão sob controle do poder municipal.

Boa cobertura do transporte coletivo.
Apenas 10% da população anda mais
que 400m para acesso às linhas de
ônibus. Bairros com pouca cobertura:
Petrópolis e São Matheus.

Conflito entre tráfego de passagem e
tráfego
local:
rodovias
com
características de vias urbanas, ao
adentram o perímetro urbano.

A maior parte dos equipamentos
públicos é acessível por transporte
público.

Tecido
urbano
descontinuidade viária.

“Parada Segura” permite que as
mulheres embarquem ou desembarque
fora dos pontos de ônibus, em locais mais
seguros e acessíveis entre as 21h e às 5h.

Falta de conexão entre os novos
parcelamentos aprovados e o sistema
viário existente.

Implantação de rampas nos veículos das
linhas urbanas do transporte coletivo (a
Lei Municipal nº 2.483, de 09 de outubro
de 2002).

Inadequação do Terminal Rodoviário
Alvorada.

Apesar do aumento da frota, dados
levantados pela Prefeitura Municipal de
Várzea Grande (2018) apontam uma
diminuição de acidentes e número de
mortes no trânsito.

Área rural com carência de serviço de
transporte público.

Desconto passe estudantil e isenção
(passe livre) para pessoas em condições
específicas.

Precária gestão municipal do transporte
público,
principalmente
no
acompanhamento da concessão do
serviço de ônibus.

Controle e monitoramento por biometria
facial do uso irregular dos passes
estudantis.

Estagnação da obra do VLT contribui
para a degradação do espaço urbano
e constitui barreira para a circulação.

Integração do transporte público coletivo
entre Cuiabá e Várzea Grande, reduzindo os
custos de deslocamento.

Incompatibilidade do sistema viário com
função urbana e usos lindeiros. Caixas
estreitas, não atendem demanda,
dificulta
estacionamento.
Conflitos
existentes entre os diversos modais, entre
outros.

fragmentada

Não há hierarquização clara do sistema
viário
observa-se,
na
prática,
características
homogêneas
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dificultando a compreensão das vias
principais.
Dificuldade de conexões principais na
cidade, em especial no sentido norte /
sul.
Deficiências:
• sinalização
horizontal/vertical
e
excesso de lombadas;
• calçadas
sem
acessibilidade
(rampas e piso podotátil), estreitas,
pavimentação irregular;
• priorização do veículo motorizado
em detrimento do pedestre;
• inexistência de sistema de ciclovias e
ciclofaixas.
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Figura 13: Aspectos socioespaciais – mobilidade, pontos de destaque
Fonte: Technum Consultoria SS, 2018.
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Figura 14: Aspectos socioespaciais – mobilidade, cobertura do transporte públicocoletivo em relação aos equipamentos públicos
Fonte: Technum Consultoria SS, 2018.
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ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS

Pontos positivos

Pontos Negativos

Legislação urbanística vigente apresenta
boa estrutura e arranjos de temas.

Existe conflito de terminologia utilizada
nas diversas leis, inclusive leis municipais e
Lei Orgânica do Município.

Existência da Lei Complementar no 609,
de 28 de dezembro de 2018, que institui o
Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado da Região Metropolitana do
Vale do Rio Cuiabá (PDDI/RMVRC).

O conjunto de Leis recebeu uma mesma
numeração, porém ao longo do tempo
esse problema foi sendo solucionado
(com numeração específica para cada
uma).

Processo de revisão do Plano Diretor e
demais legislação urbanística de forma
integrada e sendo elaborado de forma
participativa.

Lei do Plano Diretor com diretrizes sem
grande
especificidade.
Não
há
diferenciação de tratamento para
diferentes partes da área rural ou
diretrizes limitadas para as comunidades
que ali residem.

Oportunidade de ajuste da Lei do Plano
Diretor às necessidades atuais do
município, em especial das diretrizes,
divisão territorial e aplicação de
instrumentos.

Classificação de Usos bem como a
Tabela de Uso e Atividades são de difícil
aplicação.

Lei de Uso e Ocupação do Solo trás
importantes conceitos – tais como
incomodidade, porte e natureza de
atividades.

Grande nível de exigência de EIV implica
na
elaboração
de
estudos
desnecessários,
cria
burocratização
excessiva e desestimula o investidor.

Há cultura de aplicação do Estudo de
Impacto de Vizinhança.

Dificuldade
da
aplicação
e
implementação do IPTU progressivo e
demais instrumentos

Existência de Lei específica nº 3.945/2013
- regulamenta os vazios urbanos – PEUC;
IPTU progressivo; desapropriação por
títulos da dívida pública.

Dificuldade da aplicação da legislação
do sistema viário e incompatibilidade
com legislação de uso e ocupação do
solo urbano.

Existência de Leis Municipais que
regulamentam aspectos da mobilidade
(nº 3.112/2007 - Sistema Viário; no
2.194/2000 - Sistema Municipal de
Transporte Público; nº 3.929/2013 utilização e padronização dos passeios
públicos; nº 4.230/2017 - Política de
Mobilidade Sustentável e incentivo ao
uso de bicicleta)

Maior parte da área urbana é formada
por
Zona
Predominantemente
Residencial (limitando usos comerciais e
de serviços).
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O zoneamento do solo urbano busca
alinhar o desenvolvimento urbano ao
sistema viário principal.

A área destinada à efetiva expansão
urbana é classificada como de uso misto,
porém não há diretriz que dê suporte
para o crescimento ordenado.
Incompatibilidade
entre
as
zonas
definidas e os usos e atividades
permitidos/ desejados.
Código de Edificações e Obras – muito
detalhista, atrapalha aprovação.
Lei de parcelamento urbano, dificulta
aprovação de projeto.
Não há definição de leis específicas para
condomínios fechados (ex: área pública
mínima).
É necessário melhor definição das áreas
de doação para o município e nos casos
de processo de regularização fundiária e
de novos parcelamentos.
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Pontos positivos

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CONCIDADE/VG
atividade

estruturado

Pontos Negativos
e

em

Dificuldade de implementar o Plano
Diretor e demais leis urbanísticas

Secretaria de Desenvolvimento Urbano,
Econômico e Turismo como gestora da área
urbana.

Desarticulação entre os órgãos das várias
áreas de gestão do município

Interesse
geral
na
efetiva
implementação do Plano Diretor

Falta de articulação e descontinuidade
das políticas de desenvolvimento urbano
- dificuldade de implementar políticas,
programas e ações de médio e longo
prazo

Processo de Revisão do Plano Diretor e
das demais leis urbanísticas de forma
integrada (todas a legislação principal
ao mesmo tempo)

Carência de corpo técnico para gestão
e monitoramento do Plano Diretor.

Formação, e atuação, da Comissão
Técnica da Prefeitura para o processo de
revisão do Plano Diretor

Informações não sistematizadas e
integradas, ou acessíveis a toda equipe
técnica - não há um sistema único de
informação e gestão municipal.

Existência de informações básicas (ainda
que dispersas nos diferentes órgãos/
secretarias da Prefeitura)

Ausência
de
programa
de
acompanhamento e monitoramento na
implementação dos programas e ações
do Plano Diretor.

Oportunidade para instituição de um
sistema de planejamento integrado, com
um órgão ou entidade responsável pela
condução da efetiva implementação do
Plano Diretor.
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1.2 Construção técnica da matriz SWOT/FOFA
A síntese da realidade atual consiste na apresentação dos pontos principais
levantados na etapa do Diagnóstico Técnico Participativo e servem de base para
a análise crítica da situação atual de Várzea Grande. Para esta fase é utilizada a
metodologia da matriz SWOT/FOFA – Strenghts (Forças), Weaknesses (Fraquezas /
fragilidades), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças).
A construção da matriz consiste na avaliação de cada aspecto de interferência
na situação atual vivenciada. Essa análise consiste na definição das:
•

variáveis internas –– relativas à situação interna, as características próprias,
do município no que diz respeito aos temas de Planejamento territorial;

•

variáveis externas – relativas a agentes e ambientes externos ao município
– fatos e ações não controláveis pelo ambiente interno, mas fundamental
para equacionar adequadamente estratégias de desenvolvimento.
MATRIZ FOFA
Identificação dos fatores –

internos (forças e fragilidades) e
externos (oportunidades e ameaças)
Organização em “assuntos”– inserção regional, meio ambiente,
meio social, meio econômico, meio urbano e gestão

INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTOS

DEFICIÊNCIA DE CULTURA PARTICIPATIVA

DIFICULDADES PARA OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA

DIFICULDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA URBANA

SISTEMA VIÁRIO LOCAL NÃO HIERARQUIZADO.

FALTA DE REFERÊNCIAS URBANOS

DEFICIÊNCIA NA OFERTA DE ESPAÇOS VERDES

DEFICIÊNCIA DE SANEAMENTO

DIFICULDADE PARA ORDENAMENTO DO USO DO SOLO

CULTURA LOCAL SEM ESTRUTURAÇÃO DEFINIDA

DEMANDA POR SERVIÇOS PÚBLICOS É MAIOR QUE OFERTA

PRECÁRIA AGRÍCULTURA DE SUBSISTÊNCIA

PRECÁRIA AGRÍCULTURA DE SUBSISTÊNCIA

CLIMA QUENTE

SOLOS FRAGÉIS

DEVASTAÇÃO AMBIENTAL

CONCENTRAÇÃO DA POPULAÇÃO NA ÁREA URBANA

INCREMENTO SIGNIFICATIVA DA RECEITA MUNICIPAL

EXISTÊNCIA DE ARCABOUÇO LEGAL E ADMINISTRATIVO

SIGNIFICATIVOS AVANÇOS EM PERÍODO RECENTE

PRECÁRIA ACESSIBILIDADE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO

CIDADE INICIA PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO

MELHORIA DA INFRA-ESTERUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS

CRESCIMENTO DA OFERTA PARA HABITAÇÃO

DISPONIBILIDADE DE ÁREA ESTRATÉGICA

OPORTUNIDADE PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA

PREOCUPAÇÃO MUNCIPAIPAL COM ASSISTÊNCIA SOCIAL

ECONOMIA CONSOLIDADA E DIVERSIFICADA

DISPONIBILIDADE DE ÁREAS PARA EXPANSÃO URBANA

PAISAGEM AGRADÁVEL - PELA QUALIDADE TOPOGRÁFICA

POPULAÇÃO JOVEM

CULTURA EXPRESSIVA

BOA CONDIÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO

ACESSIBILIDADE FACILITA INTEGRAÇÃO

CIDADE É CENTRO DE REFERÊNCIA

ATIVIDADES ECONÔMICAS ATRATIVAS - PECUÁRIA E COMÉRCIO

DISPONIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

Análise de cada ponto

MEIO AMBIENTE FAVORÁVEL À OCUPAÇÃO

FATORES INTERNOS
FORÇAS
FRAGILIDADES

FATORES EXTERNOS
AMEAÇAS OPORTUNID

IR1 AUMENTO DA ACESSIBILIDADE
IR2 FORTALECIMENTO DA POSIÇÃO DE PÓLO REGIONAL
IR3 FORTALECIMENTO DA ECONOMIA REGIONAL
A1 REFLORESTAMENTO PARA PRODUÇÃO ENERGÉTICA
S1 APORTE DE INVESTIMENTO ESTADUAL E FEDERAL
S2 AÇÕES QUE LEVEM À MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA
E1 FORTALECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL
E2 ALTERAÇÃO DO PERFIL DA ECONOMIA LOCAL
E3 VERTICALIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL
G1 BOA POLÍTICA DE GOVERNO
G2 APOIO DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAIS

IR1 PERDA DO GRAU DE IMPORTÂNCIA COMO PÓLO
A1 AVANÇO DA SOJA
A2 AUMENTO DA PERDA DA QUALIDADE AMBIENTAL
S1 PIORA DA QUALIDADE DE VIDA POR FLUXO EXACERBADO
S2 DIMINUIÇÃO DO EMPREGO E RENDA
E1 DIMINUIÇÃO DA DINÂMICA ECONÔMICA LOCAL
E2 INJUNÇÃO INTERNACIONAL INCERTA
U1 SATURAÇÃO DA CIDADE E DO MUNICÍPIO
G1 INTERFERÊNCIAS POR QUESTÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS
G2 DESCONTINUIDADE DOS GOVERNOS/ ADMINISTRATIVA

Resultante de um exercício
técnico
Auxilia “organizar o pensamento”
Evita esquecer análise de pontos
Permite análise integrada

da Matriz
FOFA
Guará e Figura
SCIA 15: Ilustração de organização
Elaboração
do Plano
Diretor Local
Fonte: Technum Consultoria SS, 2018.

As variáveis internas são divididas em FORÇAS (pontos positivo) - fatores potenciais
que permitem supor uma capacidade de expansão, crescimento, viabilização de
projetos, ou seja, as “alavancas” de desenvolvimento; e FRAGILIDADES (pontos
negativos) - debilidades do município como elementos de conflito, de dificuldade,
de indefinição que podem ser entendidos como fatores de regressão.
As variáveis externas, por sua vez, são classificadas em: OPORTUNIDADES – fatores
externos que corroboram para o avanço crescimento são os possíveis “aliados”; e
AMEAÇAS - elementos externos que contribuem para a debilidade do município,
os “competidores”.
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A utilização da matriz FOFA permite a análise das possibilidades e consequências
de manter ou alterar rumos buscando aproveitar oportunidades e vantagens e
evitar os riscos e neutralizar as fragilidades.
Por meio do cruzamento das Forças com as Oportunidades (desenvolvimento),
desenham-se as ações mais adequadas a serem desenvolvidas, identificando as
prioridades desejáveis. A relação das Ameaças com as Fragilidades
(sobrevivência) indica os pontos críticos para os quais se devem prever ações
visando sua eliminação ou mitigação. A intercepção das Forças com as Ameaças
(manutenção) e das Fragilidades com as Oportunidades (crescimento) requer um
monitoramento das ameaças externas e uma melhora dos elementos internos.

Como se “Lê” a MATRIZ FOFA
1. Característica próprias de cada quadrante
2. Intensidade e agrupamento das incidências

OPORTUNIDADES
AMEAÇAS

FATORES EXTERNOS

FORÇAS

FATORES INTERNOS
FRAGILIDADES

DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO

CRESCIMENTO

MANUTENÇÃO

SOBREVIVÊNCIA
SOBREVIVÊNCIA

Figura 16: Ilustração de orientação para a leitura da Matriz FOFA
2018.
Guará e SCIAFonte: Technum Consultoria SS, Elaboração
do Plano Diretor Local

Os pontos levantados são apresentados de forma organizada, quanto às
características de força, oportunidade, fragilidade ou ameaça, e classificados
conforme os componentes a que se relacionam. Salienta-se que um mesmo ponto
pode ter aspectos de força e de fragilidade, ou ainda estar relacionado a mais
de um item.
Para a montagem da matriz, os fatores internos e externos foram organizados de
acordo com a divisão temática proposta no Diagnóstico Técnico Participativo:
Importância e Inserção Regional; Aspectos Ambientais – territoriais; Aspectos
Ambientais – urbanos; Aspectos Socioeconômicos; Aspectos Socioculturais;
Aspectos Socioespaciais; Aspectos Legais e Institucionais e Sistema de
Planejamento e Gestão.
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Fator Interno
Fator Externo

IMPORTÂNCIA E INSERÇÃO REGIONAL
Forças
Fragilidade
•
incapacidade de acompanhar ou competir com o desenvolvimento
•
localização estratégica, inserido na RMVRC;
da Capital (fato comum a várias cidades brasileiras inseridas em
•
importantes elementos estruturais em âmbito regional (destaque
RM);
para aeroporto e outros, como shopping e centros de educação
•
condições limitadas de mobilidade;
superior);
•
área urbana próxima aos limites municipais (agravada pela recente
•
presença de malha viária federal – ponto de passagem obrigatório
em significativas rotas nacionais.
perda de território municipal – Lei Estadual nº 10.403/2016).
Oportunidades
Ameaças
•
porta de entrada para destinos turísticos consolidados no cenário
nacional/internacional (principais: Chapada dos Guimarães e
•
desenvolvimento desequilibrado (sem compatibilidade à vocação
Pantanal);
desejada ou oferta de infraestrutura adequada);
•
fortalecimento do desenvolvimento municipal a partir da atração
•
ocupação desordenada e deterioração do meio ambiente.
de negócios e serviços;
•
potencial logístico de áreas específicas (rodovias em geral).

ASPECTOS AMBIENTAIS – TERRITORIAIS
Forças

Fator
Interno

•
•
•
•

relevos suaves, sem característica de topografia acidentada;
riqueza dos corpos hídricos e expressiva vegetação;
relevância do meio ambiente na área rural;
baixa ocupação da área rural.

Fator
Externo

Oportunidades
•
utilização das áreas ambientais diferenciadas para atividades de
turismo ou de subsistência em geral;
•
desenvolvimento sustentável de atividades econômicas na área
rural.

Fragilidade
•
•

solo raso e de baixa fertilidade dificultando cultivo agrícola;
baixa quantidade de Unidades de Conservação ou outras formas de
preservação do meio ambiente natural.

Ameaças
•
•

pressão por ocupação em consequência do constante desejo de
expansão urbana;
perda das características históricas da ocupação municipal.
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Fator Interno

Fator
Externo

ASPECTOS AMBIENTAIS – URBANOS
Forças
Fragilidade
•
relevos plano ou suave na maior parte da área urbana;
•
área urbana conflitante com planície de inundação do rio Cuiabá;
•
relativa preservação dos principais corpos hídricos (em trechos
•
áreas verdes sem função ou uso urbano, suscetíveis à degradação
urbanos);
ou ocupação inadequada;
•
fragmentos de vegetação nativa presente, em especial, nas áreas
•
ocupação de áreas ambientalmente frágeis, APP ou nascentes;
úmidas;
•
carência de infraestrutura para drenagem e outros componentes do
•
boas condições geológico-geotécnicas: características dos solos e
saneamento ambiental.
tipo de rochas não impedem a construção das edificações.
Oportunidades
Ameaças
•
possível inundação durante cheias excepcionais;
•
desenvolvimento sustentável das áreas verdes ou de preservação,
•
pressão por ocupação urbana inadequada;
incorporando-as ao cotidiano da cidade e garantindo condições
•
limitação do acesso da população ao rio (perda das características
de manutenção (incluindo lazer e paisagismo).
históricas da ocupação municipal).
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Fator Interno
Fator Externo

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
Forças
Fragilidade
• aumento da participação do PIB municipal no PIB da RMVRC
•
baixo valor do PIB per capita;
(aumenta a importância de Várzea Grande);
•
Distrito Industrial não consolidado;
• aumento da participação do emprego formal;
•
eixo principal de escoamento / logística sendo ocupada por funções
• boa integração entre Várzea Grande e Cuiabá;
estritamente urbanas (residência, na maioria);
• diversificação das funções urbanas (aumento de comércio e
•
baixa escolaridade dos empregados formais;
serviços);
•
dinamismo econômico dependente de Cuiabá (concentração de
• presença dos frigoríficos como propulsores de geração de emprego
empregos);
e fortalecimento da economia municipal;
•
dificuldades de gestão urbana que fortaleça a economia;
• cultura de empreendedorismo (importantes empresas nasceram em
•
pouca expressividade da economia rural;
Várzea Grande / profissional com alguma qualificação iniciam
•
queda da capacidade de endividamento e de investimento
empresas próprias);
municipal;
• presença de atividades econômicas relacionadas aos aspectos
•
baixa captação de recursos para investimentos privados;
histórico-culturais da região.
•
necessidade de ajustes na cobrança do IPTU (ZCP e fator gleba).
Oportunidades
Ameaças
•
Várzea Grande como base logística da expansão do Turismo no
•
crescimento urbano desordenado;
Pantanal e na Chapada dos Guimarães;
•
operação dos frigoríficos de forma inadequada podem implicar em
•
presença do Parque Tecnológico Mato Grosso com potencial de
impactos ambientais ou em sua possível transferência;
atração de empreendimentos de maior densidade tecnológica;
•
retração da economia local pela perda de empreendimentos de
•
rápido aumento populacional acaba gerando demanda reprimida
maior porte;
por comércio e serviços/ aumento do quantitativo da mão-de-obra
•
dependência de transferências de recursos estaduais ou federais;
local;
•
falta de oportunidade de emprego e renda fortalece a condição de
•
potencial de aproveitamento das margens do Rio Cuiabá;
cidade predominantemente residencial de população de baixa
•
potencial de desenvolvimento de economia criativa;
renda.
•
potencial de indústrias voltadas ao desenvolvimento tecnológico.
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ASPECTOS SOCIOCULTURAIS
Forças

Fator Interno

•
•
•
•
•
•

Fragilidade
carência de serviços públicos (em especial nas áreas rurais);
baixa renda da população implica na maior dependência dos
serviços públicos;
•
concentração dos equipamentos nas proximidades da área central;
•
carência de equipamentos e espaços culturais, de lazer e de uso
público (praças e parques);
•
inexpressividade do sentimento de pertencimento local leva ao
baixo empenho para fortalecimento da identidade do município.
Ameaças
•
•

comunidades rurais e ribeirinhas de importância histórica, cultural e
turística;
melhoria do serviço de saúde e educação;
boa cobertura de assistência social;
presença de elementos marcantes na expressão cultural local;
melhoria das condições de segurança pública;
política habitacional em conformidade com programas federais.

Fator Externo

Oportunidades
•
aspectos socioculturais como propulsores da economia municipal;
•
resgate dos aspectos históricos para fortalecimento da identidade
local;
•
parcerias público-privadas para aumento da oferta de serviços e
fortalecimento do desenvolvimento local.

•
•
•

perda da identidade local e suas expressões culturais;
aumento da violência em decorrência da falta da oferta de serviços
públicos;
aumento da vulnerabilidade social.

ASPECTOS SOCIOESPACIAIS – DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

Fator Externo

Fator Interno

Forças
proximidade com Cuiabá;
expectativa de crescimento da região norte da cidade;
potencialidade de espaço físico para adensar a ocupação
urbana;
•
existência de política de regularização fundiária (em aplicação);
•
existência de grandes áreas verdes dentro do perímetro urbano,
ainda com vegetação nativa.
Oportunidades
•
desejo de estímulo e criação de oportunidades para instalação de
novos usos e atividades;
•
possibilidade de criação de novas centralidades;
•
perspectiva de organização da divisão territorial e urbana (Distritos
e zonas urbanas);
•
possibilidade de estabelecer parâmetros de uso e ocupação mais
atrativos para investimentos.
•
•
•

Fragilidade
crescimento desordenado;
conflito de uso e ocupação gerado pela proximidade de áreas com
vocações ou características divergentes;
•
atividades e uso do solo não diversificados – maior parte da área
urbana é constituída por residências;
•
baixa densidade demográfica e alto custo de infraestrutura;
•
loteamentos com ocupação não consolidada.
Ameaças
•
expansão urbana sem respeito ao meio ambiente e sem diretrizes de
planejamento urbano;
•
perda da capacidade de atendimento da infraestrutura pelo
adensamento inapropriado;
•
deterioração da qualidade do ambiente urbano;
•
aumento da desigualdade social;
•
pressão por ocupação indevida nos vazios urbanos.
•
•
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ASPECTOS SOCIOESPACIAIS - INFRAESTRUTURA

Fator
Interno

Forças
•
•

boa cobertura de abastecimento de água;
melhoria relativa de pavimentação, equipamentos e espaços
públicos.

Fator Externo

Fator Interno

Fator
Externo

Oportunidades
•
obtenção de apoio do estado em ações de desenvolvimento
municipal, pela inserção na RMVRC;
•
soluções criativas envolvendo parceria público-privada.

Fragilidade
•
•
•

atendimento deficitário do sistema de esgotamento sanitário;
disposição final inadequada de resíduos;
drenagem pluvial deficitária agravando enchentes e alagamentos.

Ameaças
•
piora da qualidade dos índices de saúde da população;
•
problemas ambientais;
•
estagnação do crescimento urbano.

ASPECTOS SOCIOESPACIAIS - MOBILIDADE
Forças
Fragilidade
•
município servido por importantes rodovias federais e estaduais;
•
tecido urbano fragmentado, descontinuidade viária;
•
boa cobertura do transporte coletivo;
•
conflito entre tráfego de passagem e tráfego local;
•
equipamentos públicos atendidos por transporte público;
•
incompatibilidade do sistema viário com as funções urbanas;
•
melhoria na acessibilidade e no serviço de transporte público
•
precariedade das calçadas e baixa expressividade de infraestrutura
coletivo – “parada segura” e rampas nos veículos;
para ciclistas;
•
diminuição de acidentes e número de mortes no trânsito;
•
concentração das linhas de ônibus no destino Cuiabá – dificuldade
•
aumento do controle do uso dos passes estudantil;
de circulação interna no município;
•
ações pontuais para melhoria da circulação;
•
precariedade do terminal Rodoviário Alvorada;
•
integração do transporte público coletivo entre Cuiabá e Várzea
•
carência de serviço de transporte público na área rural;
Grande, reduzindo os custos de deslocamento.
•
precária gestão municipal da mobilidade e transporte.
Oportunidades
Ameaças
•
perda do controle sob a gestão da mobilidade e transporte;
•
crescimento urbano sobrecarregando a estrutura viária ofertada;
•
previsão de obras de mobilidade: VLT, novas pontes e rodoanel;
•
falta de hierarquização viária e estruturação de eixos principais
•
sinergia entre políticas de desenvolvimento urbano e obras
pode levar à continuidade do modelo de ocupação urbana
estruturais de mobilidades;
fragmentada;
•
hierarquização viária organizando o desenvolvimento urbano, e
•
conflito entre tráfego de passagem e tráfego local pode inviabilizar
estimulando novos modelos de ocupação e novos usos e
o escoamento da produção e o desenvolvimento urbano;
atividades.
•
deterioração urbana das áreas lindeiras ao projeto do VLT, se nada
for feito.
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ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS
Forças

Fragilidade
diretrizes do Plano Diretor sem grande especificidade, dificultando a
sua aplicação;
•
incompatibilidade entre o disposto no Plano Diretor e o disposto em
outros normas legais;
•
forma de classificação e organização dos usos e atividades dificulta
aplicação;
•
alta exigência de elaboração de EIV;
•
área urbana com extensa presença da Zona Predominantemente
Residencial (limitando usos comerciais e de serviços).
Ameaças

Fator Externo

Fator Interno

•
•
•
•
•
•

boa estruturação da legislação urbana;
Lei Complementar no 609/2018 - PDDI/RMVRC;
processo de revisão do Plano Diretor, de forma integrada e
participativa;
cultura de aplicação do Estudo de Impacto de Vizinhança;
existência de legislação municipal regulando e regulamentado
diferentes aspectos urbanísticos.

Oportunidades
•
ajuste do Plano Diretor às necessidades atuais do munícipio e às
perspectivas de desenvolvimento sustentável;
•
reorganização dos conceitos e parâmetros de uso e de ocupação
do solo;
•
equilíbrio entre diretrizes de uso e ocupação do solo adotadas pelos
municípios da RMVRC;
•
consolidar o desenvolvimento urbano a partir do alinhamento da
hierarquização viária aos parâmetros de uso e ocupação urbana;
•
simplificação dos códigos de obras e de posturas.

•
•

excessiva burocratização e exigências desnecessárias desestimulam
o desenvolvimento urbano e os investimentos no munícipio;
aumento da informalidade urbana devido à incompatibilidade entre
as zonas legalmente definidas e os usos e atividades permitidos/
desejados.
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SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Fator Interno

Forças
•
•
•
•

CONCIDADE/VG estruturado e em atividade;
Comissão Técnica da Prefeitura para Revisão do Plano Diretor;
existência de informações básicas para o planejamento municipal;
existência de secretaria específica com a função de gestão do
espaço urbano;

Fator
Externo

Oportunidades
•
fortalecimento do sistema de planejamento integrado para efetiva
implementação do Plano Diretor, incluindo seu acompanhamento
e monitoramento;
•
criar órgão para coordenação do planejamento municipal.

Fragilidade
desarticulação entre os órgãos de gestão municipal;
descontinuidade das políticas de desenvolvimento urbano;
dificuldade de implementação das políticas, programas e ações de
médio e longo prazo;
•
fragmentação das informações disponíveis;
•
carência de corpo técnico para gestão e monitoramento do Plano
Diretor;
•
ausência de órgão de coordenador de planejamento municipal.
Ameaças
•
•
•

•
•

Plano Diretor não ser implementado adequadamente;
planejamento municipal limitar-se aos processos de revisão do Plano
Diretor.
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A matriz SWOT/FOFA é uma ferramenta para auxiliar na compreensão da
complexa realidade atual em suas diversas dimensões para tomadas de decisões
e definições de planejamento. A utilização dessa ferramenta permite a análise
das possibilidades de alterar rumos buscando aproveitar oportunidades e
vantagens observadas e evitar os riscos e neutralizar as fragilidades atuais. Tratase do entendimento da realidade por meio do estudo dos dados e informações
levantados utilizando dinâmicas de cruzamento de informações diversas.
Esse instrumento metodológico permite identificar os aspectos facilitadores e
limitantes ao desenvolvimento e possibilita a construção de cenários futuros. A
análise das fraquezas/forças e das ameaças/oportunidades é capaz de desenhar
cenários prospectivos que encaminham decisões a serem assumidas
coletivamente. Nesse sentido, a partir desse exercício define-se o Cenário
Desejado que delineará as diretrizes e os temas prioritários par ao planejamento
urbano e territorial do município.
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2. CENÁRIO DESEJADO
A construção de cenários corresponde ao exercício de planejamento que
consiste em simular possíveis desdobramentos da realidade planejada a
depender da perspectiva analisada. O cenário não tem como objetivo prever o
futuro, mas organiza, sistematiza e delimita as incertezas, explorando os pontos de
mudança ou de manutenção e apresenta possibilidades de evoluções com base
no aproveitamento das oportunidades e vantagens, tentando evitar os riscos e
neutralizar as fragilidades. Dentre as categorias de cenários possíveis destaca-se:
•

O cenário tendencial: o município continua sob influência das atuais
condicionantes.

•

O cenário de estagnação e/ou o cenário regressivo: o município sofre a
injunção de fatores externos negativos.

O cenário desejado: aquele de desenvolvimento sustentável, objetivando
a situação que indica a melhora do município a partir de medidas e ações
factíveis.
• O cenário ideal: situação utópica, perfeita para o município registro da
melhor direção a ser seguida.
Dentro das possíveis conjecturas formuláveis para Várzea Grande este estudo
limita-se a construção do Cenário Desejado que ocorre numa situação
intermediária, de desenvolvimento sustentável, entre o cenário tendencial e o
cenário ideal. Esse cenário resulta da negociação e pactuação do Poder Público,
sociedade e a iniciativa privada a fim de definir objetivos e ações conjuntas que
nortearão as condutas dos diferentes atores. Esse cenário exige um esforço e uma
participação coletiva para a construção de uma situação favorável.
•

O Cenário Desejado deve ser pactuado pelos diferentes atores envolvidos e
plausível ou viável, considerando o desenvolvimento sustentável, com suas
potencialidades e restrições, bem como recursos disponíveis. Nesse sentido, o
cenário deve ser construído com os atores técnicas e validado com os atores
locais o que permitirá identificar o modelo de desenvolvimento a ser seguido, com
a explicitação dos princípios e parâmetros que servirão como base para definição
das diretrizes e das e propostas.

2.1 O Cenário Desejado
A construção de cenários de desenvolvimento ocorre a partir da combinação das
diversas tendências das variáveis e informações levantadas da realidade atual do
município e seus pontos fortes e fracos, oportunidades e riscos. Os cenários
contemplam diferentes aspectos analisados nesse estudo.
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Nesse sentido, a matriz SWOT / FOFA é utilizada como instrumento base para a
formulação das possibilidades e consequências de manter ou alterar rumos
buscando aproveitar oportunidades e vantagens e evitar /neutralizar riscos e
fragilidades. O cruzamento das Forças e Oportunidades indica as ações mais
adequadas a serem desenvolvidas, expondo as prioridades desejáveis e a análise
das Ameaças e Fragilidades evidencia os pontos críticos a serem eliminados ou
mitigados.
A partir desses cruzamentos, chega-se à configuração dos cenários para os quais
serão propostos, nas etapas seguintes, as diretrizes e encaminhamentos para o
alcance da situação almejada.
CENÁRIOS

ASPECTOS AMBIENTAIS –
TERRITORIAIS

IMPORTÂNCIA E INSERÇÃO REGIONAL

Atual

Desejado
Várzea Grande com maior importância e
expressividade no contexto da RMVRC.

Município inserido na RMVRC, com
importância e expressividade limitadas

Várzea Grande como centralidade e apoio
para os municípios de menor porte da
RMVRC.
Evolução do desenvolvimento municipal
decorrente da atração de negócios e
serviços.

Proximidade com destinos turísticos
consolidados, porém com limitada sinergia
e baixa captação de benefícios para o
município.

Munícipio ofertando atividades e serviços
complementares aos usuários dos destinos
turísticos consolidados.

Presença de importantes rodovias – ponto
de passagem obrigatório, porém com
limitada captação de oportunidades de
desenvolvimento local.

Concretização do desenvolvimento
municipal referente ao potencial logístico
propiciado pela presença das rodovias.

Atual

Desejado

Importantes recursos ambientais presentes
na área rural

Área rural com meio ambiente conservado–
porções mais expressivas protegidas por
legislação

Limitado aproveitamento da área rural
enquanto propulsor do desenvolvimento
econômico.

Área rural utilizada para desenvolvimento de
atividades econômicas
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ASPECTOS AMBIENTAIS –
URBANOS

Atual

Desejado

Importantes recursos ambientais presentes
na área urbana – fragmentos de
vegetação e recursos hídricos.

Atributos ambientais conservados,
incorporados ao cotidiano da cidade – tais
como praças, parques, áreas de lazer e
contemplativas.

Conflito entre a pressão por ocupação
urbana e questões de segurança/ riscos e
preservação ambiental na Orla do rio
Cuiabá

Orla ambientalmente conservada, com
modelos de ocupação controlada e segura,
permitindo o acesso da população ao rio.

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Atual

Desejado

Relativa expressividade do setor terciário
(comércio e serviços) na composição do
PIB municipal.

Atividades de comércio e de serviços com
maior participação na composição do PIB
municipal.

Limitadas oportunidades de emprego e
baixa remuneração.

Aumento do emprego e renda local.

Existência de espaço destinado ao Polo
Tecnológico, com expectativa de indutor
do desenvolvimento urbano.

Polo Tecnológico implantado e com
operação voltada à inclusão da população
local no mercado de trabalho.

Limitada diversidade das bases
econômicas e cadeias produtivas.

Economia criativa desenvolvida, trazendo
inovação e oxigenação aos usos e
atividades locais.

População local utilizando comércio e
serviços de Cuiabá (perda de
arrecadação e de oportunidade de
fomento da economia local).

Aumento do consumo de bens e serviços em
Várzea Grande.

Grande dependência municipal da
transferência de recursos federais e
estaduais.

Economia local fortalecida e melhoria do
recolhimento dos tributos municipais.
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ASPECTOS SOCIOCULTURAIS

Atual

Desejado

Comunidades rurais e ribeirinhas
pressionadas pela expansão urbana –
ameaça de perda das características
culturais.

Características históricos e culturais
amparada por legislação, garantindo sua
preservação.

Políticas de educação, saúde e assistência
social trazendo melhoria de qualidade de
vida para a população.

Continuidade das políticas de educação,
saúde e assistência social.

Desinteresse pela cultura e história local e
baixo fomento da identidade municipal.

Aspectos histórico-culturais resgatados,
fortalecendo a identidade local e aumento
da autoestima.

Carência de equipamentos e espaços
culturais, de lazer e de uso público (praças e
parques).

Área urbana servida de equipamentos
culturais, parques e praças implantadas e
em uso pela população.

ASPECTOS SOCIOESPACIAIS – DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

Atual

Desejado

Conflito na classificação e identificação
territorial dos Distritos.

Distritos municipais organizados e com
limites físicos definidos por lei.

Grande porção área urbana ocupada por
residências.

Funções residenciais equilibradas com as
demais funções urbanas.

Expectativa de crescimento da região
norte.

Região Norte desenvolvida de forma
organizada, sem repetir o atual modelo de
ocupação (desordenado).

Baixo número de centralidades na área
urbana, possibilidade de pressão sobre a
área central.

Novas centralidades incentivando a
dinâmica urbana e diminuindo possíveis
pressões na área central.

Modelo de ocupação predominantemente
vertical – baixo adensamento.

Cidade com algumas áreas verticalizadas,
respeitados os limites de infraestrutura e os
condicionantes ambientais.

Limitação dos parâmetros de uso e de
ocupação desestimulando a atração de
empreendimentos.

Parâmetros de uso e de ocupação atraindo
empreendimentos e captando
investimentos para o município.

Presença de vazios urbanos na área urbana,
em especial na área sul da cidade.

Ocupação dos espaços vazios com
dotação de infraestrutura.
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ASPECTOS SOCIOESPACIAIS
- INFRAESTRUTURA
ASPECTOS SOCIOESPACIAIS - MOBILIDADE

Atual

Desejado

Precariedade do saneamento ambiental,
em especial cobertura do esgotamento
sanitário, disposição inadequada dos
resíduos sólidos e drenagem pluvial.

Melhores condições de saneamento
ambiental, provendo melhor qualidade de
vida para a população e para o ambiente
natural e urbano.

Grande quantidade de ruas sem
pavimentação e sem sistema de drenagem
pluvial.

Espaço urbano de melhor qualidade e com
redução dos casos de alagamentos.

Atual

Desejado

Rodovias em conflito com área urbana.
Expressividade de porções do tecido
urbano apresentando fragmentação e
descontinuidade viária.

Tráfego de passagem contornando a área
urbana e circulação de veículos de carga
regulamentada.
Vias hierarquizadas e estruturadas,
garantindo mobilidade e conectividade
entre as várias partes da cidade.

Falta de entrosamento entre o sistema viário
e a ocupação urbana.

Desenvolvimento urbano integrado ao
sistema viário, permitindo e estimulando
novos modelos de ocupação.

Precariedade das calçadas e baixa
expressividade de infraestrutura para modos
não motorizados de transportes.

Melhores condições de mobilidade dos
pedestres e cliclistas, incluindo calçadas
mais largas e desobstruídas, ciclovia e
outros.

Baixo controle municipal do transporte
publico coletivo.

Controle municipal da gestão de
mobilidade e transporte.

Obras paradas do VLT contribuindo para a
deterioração urbana das áreas lindeiras.

Áreas lindeiras ao VLT revitalizadas, ainda
que esse sistema não seja implantado.

ASPECTOS LEGAIS E
INSTITUCIONAIS

Atual

Desejado

Legislação urbanística com alguma
incompatibilidade com as necessidades
atuais.

Legislação urbanística ajustada à realidade
de Várzea Grande, permitindo o
desenvolvimento do município e a melhoria
da qualidade de vida da população.

Falta de alinhamento entre os conceitos
utilizados, dificultando sua aplicação.

Normas urbanísticas integradas e
simplificadas, de fácil entendimento e
aplicação, com instrumentos sendo
efetivamente aplicados.
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SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Atual

Desejado

Informações fragmentadas e dispersas pelas
secretarias municipais.

Sistema integrado de informações
municipais implantado - subsidiando a
tomada de decisão e o acompanhamento
do desenvolvimento municipal e garantindo
a transparência nas ações.

Sistema de planejamento não integrado e
contínuo, levando à dispersão das políticas
públicas.

Sistema de planejamento e gestão
socioespacial fortalecido, com órgão
responsável pela coordenação de seus
componentes.

Baixo controle sobre a implantação do
Plano Diretor.

Programa de acompanhamento e gestão
do Plano Diretor, com monitoramento
periódico e contínuo.

Por fim, cabe destacar que o alcance desse futuro proposto depende de uma
conjuntura de fatores. O cenário desejado corresponde à situação futura
pressupondo um contexto otimista de estabilidade e crescimento – que pode ou
não acontecer. Independentemente de ser alcançado em sua íntegra, o cenário
desejado é uma ótima ferramenta guia. Explicita com clareza uma visão ampla
das situações possíveis, e prováveis, e identifica alternativas para o
desenvolvimento pretendido.
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3. REVISÃO DAS DIRETRIZES
O Plano Diretor definido pela Constituição Federal d e1988 (art. 182) como
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana e
regulamentado pela Lei 10.257, de 10 de julho de 2000 – Estatuto da Cidade tem
como finalidade principal a melhoria da qualidade de vida dos habitantes. Nesse
sentido, a finalidade principal do Plano Diretor de Várzea Grande é assegurar o
bem-estar de seus habitantes e promover o crescimento equilibrado do seu
território a partir da promoção do desenvolvimento sustentável do município e do
seu entorno.
A revisão das suas diretrizes tem como base a avaliação da realidade atual e o
cenário de desenvolvimento no qual se pretende alcançar. As diretrizes são linhas
que definem e regulariza e organiza o caminho a ser seguido, neste caso, pela
política pública urbana municipal definida pelo o Plano Diretor de Várzea Grande
e suas demais leis urbanísticas com base em princípios e objetivos préestabelecidos.

3.1 Princípios
Os princípios norteadores do Plano Diretor são:
•

a função social da cidade e da propriedade: a função social da cidade
está ligada à função do poder público em assegurar condições para que
todos possam usufruir com igualdade dos bens gerados pela sociedade no
contexto urbano. Esse entendimento parte do pressuposto que o solo
urbano resulta de uma construção social e, portanto, deve servir a
sociedade como um todo. A propriedade urbana, por sua vez, cumpre sua
função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação
da cidade expressas no plano diretor. A função social da propriedade é a
submissão dos direitos de propriedades ao uso efetivo da terra para o bem
coletivo.

•

a garantia da sustentabilidade ambiental do Município: é entendida como
o desenvolvimento local equilibrado, em consonância com as dimensões
sociais e econômicas, visando assegurar a preservação dos recursos
naturais do Município e a melhoria contínua da qualidade de vida das
gerações presentes e futuras.

•

gestão democrática: participação da população no processo de
planejamento, desenvolvimento e implantação da políticas públicas do
Município por meio da promoção da participação dos cidadãos,
preferencialmente por suas organizações representativas, nos processos de
planejamento e controle das ações públicas, garantindo: transparência,
solidariedade e justiça social; fortalecimento do poder dos cidadãos;
melhoria da gestão das políticas públicas; capacitação da sociedade civil
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para exercício de sua cidadania; efetividade aos conselhos e a outras
entidades do movimento popular; oportunidade para discussão, avaliação
e monitoramento da implantação do Plano Diretor.
•

o direito universal à moradia, à infraestrutura e aos serviços e equipamentos
públicos: obrigação do poder público em garantir os direitos fundamentais
a todos - moradia, transporte público, saneamento, cultura, lazer,
segurança, educação, saúde, etc. - evitando desigualdades, segregação
e exclusão e promovendo justiças sociais e melhoria da qualidade de vida
urbana

3.2 Objetivos
Os objetivos são as metas a serem desenvolvidas pelo Plano Diretor, os elementos
macros que centralizam os diversos interesses no município. São objetivos do Plano
Diretor de Várzea Grande:
•

promoção da qualidade de vida e do ambiente urbano e rural, por meio
da preservação, conservação, manutenção e recuperação dos recursos
naturais e construídos;

•

incremento da importância do Município de Várzea Grande no contexto
da RMVCB, promovendo o fortalecimento da identidade e cultura da
cidade;

•

consolidação das estratégias referentes às funções públicas de interesse
comum;

•

posicionamento de Várzea Grande como centralidade para municípios de
menor porte localizados no seu entorno;

•

promoção do fortalecimento econômico do Município;

•

ampliação da oportunidade de trabalho promovendo a sua distribuição no
território de forma compatível com os locais de residência;

•

melhoria da mobilidade municipal, aumentando a acessibilidade da
população por meio de ordenamento do sistema viário;

•

intensificação da ocupação urbana em áreas ambientalmente aptas aos
usos urbanos, vinculando-as à oferta de infraestrutura e à redução da
dinâmica de expansão periférica do tecido urbano;

•

cumprimento da função social da cidade e da propriedade, coibindo a
distorção de usos e a retenção especulativa de imóveis;

•

contribuição para o fortalecimento da identidade do Município,
valorizando o patrimônio histórico, artístico, cultural e paisagístico;

•

promoção da melhoria da acessibilidade urbana às pessoas com
deficiência, em especial com diretrizes para supressão de barreiras e
obstáculos nas vias e nos espaços públicos, e adequação do mobiliário
urbano e das edificações;
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•

promoção da justa distribuição de benefícios e ônus da implantação de
infraestrutura e serviços urbanos;

•

impulso para a conservação dos remanescentes vegetais nativos existentes
na área rural.

3.3 Diretrizes
Diretrizes são orientações que definem e regulam um caminho a seguir dentro de
uma política. A consolidação dos princípios e objetivos do Plano Diretor é feita de
acordo com as diretrizes gerais e específicas na medida em que define e baliza as
estratégias. As diretrizes são aplicadas de forma integrada e simultânea, visando
garantir a sustentabilidade do desenvolvimento local e regional de acordo com
as ações, prioridades e prazos definidos pelo poder municipal.
A execução do atual Plano Diretor de Várzea Grande segue diretrizes referentes
a:
•

gestão municipal;

•

desenvolvimento econômico;

•

desenvolvimento rural sustentável;

•

desenvolvimento social;

•

patrimônio cultural;

•

meio ambiente;

•

saneamento ambiental;

•

sistema viário e transportes;

•

desenvolvimento socioespacial.

Tendo em vista tratar-se de uma revisão, a proposta de organização dos temas
estudados segue essa mesma organização. Assim, os aspectos analisados nas
etapas de Diagnóstico Técnico Participativo e na avaliação da realidade atual e
definição do Cenário Desejado são correlacionados às diretrizes conforme a
seguir:
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Diretrizes
Da Gestão Municipal

Do Desenvolvimento Econômico

Do Desenvolvimento Rural Sustentável

Temas/ Aspectos
•

Institucionais e Sistema de Planejamento e
Gestão;

•

Importância e Inserção Regional;

•

Socioeconômicos;

•

Ambientais – territoriais;

•

Sociocultural;

•

Socioculturais;

•

Ambientais – urbanos;

•

Ambientais – territoriais;

•

Socioespaciais- infraestrutura;

•

Ambientais – urbano;

•

Socioespaciais- infraestrutura;

•

Socioespaciais – mobilidade;

•

Socioespaciais – territoriais.

•

Socioespaciais- infraestrutura;

•

Socioespaciais – mobilidade;

•

Ambientais – urbano;

Do Desenvolvimento Social
Do Patrimônio Cultural

Do Meio Ambiente

Do Saneamento Ambiental

Do Sistema Viário e Transportes

Do Desenvolvimento Socioespacial

Com base nessa organização, são indicadas as diretrizes que buscam dar suporte
ao alcance do Cenário Desejado.

3.3.1.

Diretrizes de Gestão Municipal

São diretrizes da política de gestão municipal:
•

organização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, definindo
competências para garantir a implementação das diretrizes do Plano
Diretor e a aplicação das leis urbanísticas, fortalecendo o quadro técnico
e de fiscalização das diversas Secretarias Municipais;
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•

fortalecimento da gestão ambiental do Município, visando o efetivo
monitoramento e controle do meio ambiente;

•

implantação do Sistema Único de Informações Integradas, incluindo dados
globais do Município e sendo alimentado de forma eficiente e contínua
pelos órgãos municipais;

•

apoio à integração do Município de Várzea Grande com os demais
Municípios da RMVRC, e outros entes federativos, especialmente no que se
refere ao planejamento socioespacial e ambiental e à execução de
programas e ações de infraestrutura e serviços públicos;

•

aumento da eficácia da ação governamental, promovendo a integração
e cooperação com outros municípios, governos Estadual e Federal e
iniciativa privada no processo de planejamento e gestão das questões de
interesse comum;

•

manutenção do equilíbrio do quadro de servidores municipais,
privilegiando o quantitativo de cargos efetivos em relação aos cargos
comissionados, e implantação de programas de capacitação dos
servidores municipais;

•

viabilização, no que for pertinente, de integração das ações de
fiscalização, em especial as de obras, posturas, uso e ocupação do solo,
parcelamento do solo e meio ambiente, provendo os mecanismos,
instrumentos e pessoal necessário, capacitado para as respectivas funções;

•

promoção do planejamento municipal integrado, articulando os diversos
órgãos e secretarias municipais;

•

adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira
aos objetivos do desenvolvimento urbano;

•

consideração, no desenvolvimento municipal, das diretrizes estabelecidas
pela Agenda 21 de Várzea Grande.

3.3.2.

Diretrizes de Desenvolvimento Econômico

São diretrizes da política de desenvolvimento econômico:
•

fomento às atividades industriais, de comércio e de serviços de forma
disseminada na área urbana, além da oferta de espaços estruturados e
atrativos ao desenvolvimento do Município;

•

incentivo à formação e consolidação de arranjos produtivos locais,
desenvolvendo cadeias produtivas de maior relevância no Município;

•

articulação de ações para a ampliação da capacitação profissional e
empreendedora;

•

desenvolvimento de negócios e atividades econômicas que fortaleçam a
posição de Várzea Grande no cenário econômico regional;

Revisão do Plano Diretor Municipal de Várzea Grande - Relatório
Intermediário – Revisão das Diretrizes e Cenário Desejado
61

•

apoio às pequenas e médias empresas visando o fortalecimento da
capacidade de gestão, a definição de estratégias de negócios e a
melhoria do padrão tecnológico;

•

promoção da divulgação, em parceria com os municípios da RMVRC e
com o Estado do Mato Grosso, dos produtos e potencialidades locais;

•

ampliação da divulgação dos atrativos turísticos de Várzea Grande em
parceria com os municípios da RMVRC e com o Governo do Estado;

•

estímulo a padrões de qualidade fortalecendo os valores dos produtos
várzea-grandenses, em especial por meio de orientação aos pequenos
artesãos;

•

incremento da oferta de atividades relacionadas ao turismo de negócio e
de lazer, em especial aqueles que fomentem a consolidação da
identidade local e da cultura do Município;

•

desenvolvimento de mecanismos e instrumentos de assistência técnica aos
empreendedores de pequeno e médio porte, com vistas ao acesso a fontes
de financiamento voltadas para a melhoria ou ampliação das suas
atividades;

•

apoio ao desenvolvimento tecnológico, das inovações e da criatividade
do setor produtivo.

3.3.3.

Diretrizes de Desenvolvimento Rural Sustentável

São diretrizes da política de desenvolvimento rural sustentável:
•

aumento da produtividade e da qualidade dos produtos agrícolas;

•

aperfeiçoamento do sistema de assistência técnica e extensão rural, bem
como promoção da oferta de programas de qualificação profissional e
incentivo ao sistema logístico de escoamento da produção dos pequenos
produtores rurais;

•

iniciativo ao beneficiamento e industrialização de produtos regionais, em
especial nas agrovilas e comunidades rurais;

•

fomento ao desenvolvimento sustentável da aquicultura, aí considerada
em especial a piscicultura e a aquaponia;

•

parcerias com instituições governamentais ou particulares para elaboração
de estudos e pesquisas visando à implantação de novas técnicas que
permitam melhoria do agronegócio, fortalecimento da cadeia produtiva e
desenvolvimento da economia local;

•

orientação para inclusão das propriedades rurais no Cadastro Nacional de
Imóveis Rurais - CNIR e no Cadastro Ambiental Rural - CAR;

•

incentivo à elaboração e execução de projetos que visem adoção de
práticas de manejo de solo sustentáveis para desenvolvimento da
atividade agrícola.
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3.3.4.

Diretrizes de Desenvolvimento Social

São diretrizes para a política municipal de desenvolvimento social:
•

•

•

•

na área de segurança:
−

melhoria dos indicadores de violência e das condições de segurança
da população, por meio do estabelecimento de parcerias entre os
governos estadual e federal;

−

implementação do Plano Municipal de Segurança Pública;

−

criação do programa de Comunidades Vigilantes, envolvendo a
população, em parceria com a policiamento público, nas ações
preventivas de segurança em diferentes localidades do Município;

na área de saúde:
−

atualização, adequação e ampliação do Sistema Municipal de Saúde
voltada à cobertura total e igualitária das ações e serviços públicos de
saúde municipal;

−

criação de mecanismos para a formação de Consórcios Intermunicipais
da Saúde;

−

busca da manutenção do Município na Programação Pactuada
Integrada da Assistência à Saúde, no âmbito estadual e federal e
otimização da aplicação dos recursos financeiros auferidos;

−

priorização das ações de promoção à saúde, fortalecendo a
prevenção.

na área de educação:
−

fomento ao acesso igualitário à educação, em todo o território
municipal, e à qualidade do ensino;

−

aumento da oferta de vagas na educação infantil, ensino fundamental,
ensino médio, educação especial, e educação de jovens e adultos na
rede pública de ensino;

−

implantação de política municipal de educação tecnológica e
profissional;

−

busca da ampliação da oferta de vagas no ensino superior no Município
de Várzea Grande;

−

melhoria do desempenho do Sistema Municipal de Educação.

na área cultura, esporte e lazer:
−

estruturação do órgão ou setor específico, no âmbito do Município,
voltado à Cultura, Esporte e Lazer;

−

implantação do Programa Municipal de Gestão da Cultura;
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•

−

elaboração e implementação de Programa de Gestão do Esporte e
Lazer, que compreenda a inclusão social de crianças, adolescentes e
jovens;

−

recuperação, readequação e expansão dos espaços e equipamentos
públicos de esporte e lazer;

na área de ação social:
−

melhoria do acesso da população vulnerável à política de assistência
social;

−

adequação do Município às exigências da legislação federal por meio
da implantação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS);

−

implementação dos serviços sócio assistenciais para atendimento da
pessoa portadora de deficiência e da pessoa idosa;

−

oferta de atendimento especializado à população vitimizada ou em
situação de vulnerabilidade pessoal e social, por meio dos serviços de
proteção social especial;

−

adoção de política municipal para geração de trabalho e renda, com
identificação das áreas de vulnerabilidade e risco, existentes ou
potenciais, e inclusão das respectivas ações mitigadoras ou preventivas.

3.3.5.

Diretrizes de Valorização do Patrimônio Cultural

São diretrizes para a política municipal de patrimônio cultural:
•

busca do reconhecimento e apropriação pelos habitantes de Várzea
Grande do patrimônio cultural municipal;

•

regulamentação para que patrimônio arquitetônico tenha usos
compatíveis com a edificação e mantenha as suas características
construtivas originais;

•

manutenção das características de referência de patrimônio cultural e
ambiental das comunidades tradicionalmente estabelecidas no território
municipal, em especial as de Passagem da Conceição, Capão Grande,
Bom Sucesso e Pai André, buscando o desenvolvimento dos respectivos
potenciais turísticos como forma de garantia para sua sustentabilidade.

A política municipal de patrimônio cultural visa preservar e valorizar o legado
cultural transmitido pela sociedade, protegendo suas expressões material e
imaterial.
Considera-se patrimônio material as obras, objetos, documentos, edificações,
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arquitetônico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico;
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Considera-se patrimônio imaterial: as formas de expressão, incluindo rituais e festas
que marcam a vivência coletiva do trabalho, a religiosidade, o entretenimento e
outras práticas da vida social; os modos de criar, fazer e viver identificados como
elementos pertencentes à cultura comunitária; e as criações científicas, artísticas
e tecnológicas, incluindo manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e
lúdicas.

3.3.6.

Diretrizes de Meio Ambiente

São diretrizes da política de meio ambiente municipal:
•

controle das ocupações, existentes ou novas, em áreas sujeitas a
inundações, em especial nas planícies e baixos terraços aluvionares dos rios
e nas lagoas do Município;

•

coibição da ocupação ou utilização inadequada das Áreas de
Preservação Permanente, nos limites estabelecidos pela Lei Federal no
12.651, de 25 de maio de 2012, bem como adoção das medidas
necessárias à recomposição da vegetação quando for o caso;

•

respeito às condicionantes ambientais indicadas na Carta Geotécnica
referida na Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, restringindo a
ocupação do solo nas hipóteses cabíveis;

•

preservação dos recursos hídricos presentes no território municipal e
indução da ocupação equilibrada das respectivas bacias hidrográficas,
protegendo, em especial, o manancial de abastecimento público;

•

monitoramento do lençol freático, em especial em localidades com maior
risco de contaminação, tais como cemitérios, com instalação de poços de
monitoramento, quando indicado;

•

elaboração e implantação de projeto de arborização
especificando padrões para o plantio e espécies adequadas;

•

orientação à população em relação à prática sustentável de queimadas
para limpeza de campo, e respeito ao período determinado pelo Estado
do Mato Grosso, de forma a possibilitar a necessária recuperação do meio
ambiente;

•

atualização permanente do mapeamento dos pontos críticos de risco de
inundação em áreas ocupadas, bem como implementação de medidas
mitigadoras ou de eliminação dos riscos;

•

motivação da população para envolvimento nas práticas de proteção do
meio ambiente, bem como na discussão da temática ambiental;

•

identificação de áreas degradadas ou sem implementação adequada de
ações para recuperação ambiental, com indicação das responsabilidades
e medidas legais cabíveis;

urbana,

Revisão do Plano Diretor Municipal de Várzea Grande - Relatório
Intermediário – Revisão das Diretrizes e Cenário Desejado
65

•

comunicação ao órgão estadual competente quando constatada a
dragagem inadequada para exploração de areia no leito do rio Cuiabá;

•

fiscalização das atividades potencialmente causadoras de degradação
do meio ambiente, em especial a exploração minerária, observando a
regularidade do licenciamento ambiental, atendimento aos respectivos
condicionantes e possíveis infrações ambientais;

•

estímulo à criação de áreas verdes e parques urbanos, compatíveis com a
conservação dos recursos naturais, de forma a evitar a degradação
ambiental de locais específicos e a deterioração ou ocupação urbana
indevida.

•

desenvolvimento de estudo com vistas à viabilização da implantação de
viveiro municipal.

A política de meio ambiente de Várzea Grande tem como objetivo geral a
conciliação do desenvolvimento econômico social e ocupação do solo com a
preservação da qualidade do meio ambiente e equilíbrio ecológico, de forma a
promover o desenvolvimento sustentável da região e do município.

3.3.7.

Diretrizes de Saneamento Ambiental

São diretrizes do Saneamento Ambiental:
•

qualificação do sistema de saneamento municipal e proposição de
soluções alternativas de caráter regional, visando a melhoria da qualidade
dos recursos hídricos;

•

melhoria dos serviços de abastecimento de água potável demandado
pelas comunidades sedes dos distritos municipais;

•

melhoria e ampliação do sistema de esgotamento sanitário;

•

monitoramento e fiscalização do tratamento e disposição final dos
efluentes de origem industrial;

•

melhoria e ampliação do sistema de macrodrenagem urbana, compatível
e inter-relacionado aos demais sistemas de infraestrutura;

•

elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos,
em conformidade com a Lei Federal no 12.305, de 2 de agosto de 2010,
com a Política Estadual de Resíduos Sólidos aprovada pela Lei Estadual no
7.862, de 19 de dezembro de 2002, e diretrizes definidas pelo PDDI/RMVRC;

•

busca de meios para implantação de aterro sanitário, de acordo com
legislação específica, visando a desativação e respectiva recuperação do
local atualmente utilizado;

•

implantação de programa municipal de coleta seletiva.
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3.3.8.

Diretrizes de Sistema Viário e transportes

São diretrizes para o sistema viário e transportes:
•

integração viária e funcional com o Município de Cuiabá, com a RMVRC e
outras localidades no âmbito regional;

•

estruturação do Sistema Viário Municipal a partir da hierarquização
estabelecida neste Plano Diretor e na LUOS-SV;

•

promoção junto aos entes competentes para:

•

−

adoção de medidas prioritárias para implantação de anel viário no
Município, integrado ao do Município de Cuiabá, orientando a
circulação de veículos de forma a segregar o tráfego local daquele de
longa distância;

−

reavaliação do projeto geométrico do contorno norte-sul, no trecho
entre o Rio Cuiabá e a BR 163/364;

elaboração e implantação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, nos
termos da Política Nacional de Mobilidade Urbana instituída pela Lei no
12.587, de 3 de janeiro de 2012, visando entre outros:
−

melhoria da conectividade da malha urbana;

−

garantia da acessibilidade às pessoas com deficiência;

−

definição das diretrizes para os serviços de transporte público coletivo,
inclusive nos procedimentos de sua concessão, quando for o caso;

−

definição das melhorias e obras necessárias à otimização da circulação
viária municipal;

−

estudo para implantação de ciclovias e de ciclofaixas, criando um
sistema integrado de transportes;

−

integração dos modos de transportes público, envolvendo área urbana
e rural;

−

implantação de transporte
necessidades dos munícipes;

−

organização das áreas de estacionamento público e privado, gratuito
ou onerosos;

−

disciplinamento do transporte de cargas na infraestrutura viária, dentro
da área urbana, com regulamentação da circulação e dos locais com
restrição ao tráfego de veículos pesados;

−

regulamento de exigências específicas para os casos de Polos
Geradores de Viagem;

−

regulamento do passe livre ao estudante e demais casos aplicáveis;

escolar

eficiente

e

adequado

às
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•

implantação do terminal Rodoviário Intermunicipal de passageiros,
priorizando a sua integração física e operacional com o transporte público
urbano, a partir de composição com outras atividades que propiciem sua
viabilidade econômica;

•

promoção de ações integradas nos âmbitos municipal, estadual e federal,
aí incluída a Marinha do Brasil, voltadas à elaboração de estudos técnicos
e de viabilidade relacionados ao transporte hidroviário de cargas e
passageiros no rio Cuiabá;

•

implantação do sistema de logística referente ao transporte e distribuição
de cargas;

•

promoção da qualificação institucional dos órgãos responsáveis pela
mobilidade municipal, em especial no que se refere ao sistema viário e aos
transportes públicos;

•

promoção da integração das ações de planejamento e de fiscalização
referentes ao sistema de mobilidade municipal.

3.3.9.

Diretrizes de Política de Desenvolvimento Socioespacial

A política de desenvolvimento socioespacial do município deve atender as
seguintes diretrizes:
•

integração do desenvolvimento socioespacial do Município ao da RMVRC
mantendo as referências da identidade e a cultura pertencentes às
diferentes comunidades locais;

•

ocupação equilibrada das áreas rurais e das áreas urbanas, respeitando
áreas ambientais de proteção permanente ou de restrição à ocupação;

•

promoção da regularização fundiária e da habitação de interesse social,
implantando a respectiva infraestrutura e os serviços comunitários
necessários;

•

melhoria da oferta de infraestrutura e de serviços públicos nas áreas
urbanas de ocupação consolidada;

•

implantação de um sistema permanente de fiscalização da ocupação do
território;

•

transparência e simplificação nos processos de aprovação de projetos,
emissão dos alvarás de construção e de cartas de habite-se, bem como na
aprovação de parcelamentos do solo urbano, priorizando a informatização
para acesso por meio digital;

•

indução da ocupação dos vazios urbanos e das áreas subutilizadas;

•

condicionamento da ocupação de novas áreas, dentro do perímetro
urbano, à efetiva integração da infraestrutura nelas implantada com a das
áreas já ocupadas;
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•

execução de levantamento para identificação das áreas públicas que
perderam suas características em decorrência de ocupações indevidas e
adoção de providências para restituição, sempre que possível, das áreas
públicas e aplicação das medidas de responsabilização;

•

planejamento da ocupação do patrimônio imobiliário público de acordo
com a função social da cidade e diretrizes constantes deste Plano Diretor.
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4. PROPOSIÇÕES DE REORGANIZAÇAO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL
Os elementos a seguir descritos têm relação direta com a natureza estrutural do
planejamento e reorganização do território, seus princípios, objetivos e diretrizes
delimitas no processo de revisão do Plano Diretor, visando à construção coletiva
do município que se deseja.
O conteúdo a seguir apresentado constitui-se em proposições preliminares a
serem debatidas ao longo do Processo de Revisão do Plano Diretor, devendo
sofrer ajustes e complementações.

4.1 Divisão Territorial – Distritos
Os Distritos que compõe o território municipal são:
•

Várzea Grande – sede municipal;

•

Bom Sucesso

•

Limpo Grande;

•

Pai André;

•

Passagem da Conceição;

•

Praia Grande;

•

Souza Lima; e

•

Formigueiro.

A divisão em distritos tem por fundamento o reconhecimento da população local
bem como o patrimônio simbólico de interesse histórico, cultural e ambiental.
Cada Distrito deverá instituir seu Conselho Distrital de Representantes da
População, eleitos pelos moradores da localidade, conforme determina o art. 17
da Constituição Estadual.
O mapa a seguir apresenta essa divisão.
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Figura 17: Proposição da Divisão do Território Municipal – Distritos
Fonte: Technum Consultoria SS
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4.2 Ordenamento Territorial – Macrozoneamento
A ordenação do território é feita a partir do macrozoneamento, de acordo com
as vocações de cada porção território, para as quais são dadas diretrizes
específicas.
O território municipal de Várzea Grande é constituído por Macrozonas, ilustradas
na Figura a seguir, compreendendo:
• Macrozona Rural; e
• Macrozona Urbana.
Em todo o Município, ou seja, nas Macrozonas Rural e Urbana, a ocupação do solo
na faixa marginal de cursos d’água natural e nascentes deverá respeitar as Áreas
de Preservação Permanente – APP conforme definido em legislação federal. (Lei
no 12.651, de 25 de maio de 2012). A intervenção ou a supressão de vegetação
nativa em APP somente ocorrerá em caso de utilidade pública, de interesse social
ou de baixo impacto ambiental previstas na citada Lei.
O desenvolvimento de atividades na Macrozona Rural deve contribuir para a
dinâmica dos espaços rurais multifuncionais voltada para o desenvolvimento
econômico e social do município, atendidas as necessidades da população e a
capacidade de suporte ambiental.
O uso e a ocupação do solo na Macrozona Rural devem atender ao contido no
Estatuto da Terra, Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964 e no Zoneamento
Ecológico-Econômico do Estado do Mato Grosso.
Na Macrozonas Rural deverão ser incentivadas práticas adequadas de manejo
dos solos.
O parcelamento do solo na Macrozona Rural deverá respeitar o módulo mínimo
rural, qual seja de 2 (dois) hectares, sendo proibido o parcelamento do solo que
resulte em lotes inferiores a esse às dimensões dos lotes determinadas por
zoneamento ambiental ou plano de manejo das unidades de conservação (se
aplicável).
Essa restrição de tamanho mínimo de lote não se aplica no caso de
desmembramentos para fins de instalação de estabelecimentos comerciais e
equipamentos comunitários destinados ao apoio à população da área rural em
que se encontrarem inseridos, conforme indicado no art. 2o do Decreto Federal no
62.504, de 8 de abril de 1968.
A figura a seguir ilustra o Macrozoneamento Municipal.

Revisão do Plano Diretor Municipal de Várzea Grande - Relatório
Intermediário – Revisão das Diretrizes e Cenário Desejado
72

Figura 18: Proposição do Macrozoneamento Municipal
Fonte: Technum Consultoria SS
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A Macrozona Rural subdivide-se em:
• Zona Rural de Uso Diversificado - ZUD: corresponde às áreas com uso
agropastoril prioritário, subdividindo-se em:
− ZUD I - permite uso mais intensivo, respeitadas as fragilidades ambientais
decorrentes, principalmente, da presença de pequenos fragmentos de
vegetação nativa preservada e áreas úmidas esparsas na paisagem;
− ZUD II – permite atividade agropecuária de forma moderada, em
decorrência da presença de nascentes e densa rede de drenagem,
além das características do solo e do relevo ondulado que podem levar
à ocorrência de erosão linear;
• Zona Rural de Uso Controlado - ZRUC: corresponde à planície de inundação
do rio Cuiabá, constituída por áreas úmidas com presença de ecossistemas
frágeis e solos específicos, cuja ocupação do solo deve respeitar as
condicionantes ambientais visando a conservação dos recursos e a
minimização dos riscos de desastres naturais
• Zona Rural de Conservação Ambiental – ZRCA: corresponde a áreas
ambientais relevantes, sendo a principal função desta zona a conservação
dos ecossistemas naturais de relevância ecológica e beleza cênica,
subdividindo-se em:
− ZRCA I – compreende extensas áreas úmidas com grandes fragmentos
de vegetação nativa preservada;
−

ZRCA II - compreende a área de maior declividade, com presença de
vegetação nativa preservada.

As Macrozonas Urbanas são delimitadas pelo perímetro urbano de Várzea Grande
e pelos perímetros das sedes dos Distritos de Bom Sucesso, Limpo Grande, Pai
André, Passagem da Conceição, Praia Grande e Souza Lima.
A figura a seguir apresenta a proposição da subdivisão da Macrozona Rural, bem
como indica as Macrozonas Urbanas.
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Macrozona Rural
Zona de Uso Diversificado I – ZDU I
Zona de Uso Diversificado II – ZUD II
Zona de Uso Controlado - ZUC
Zona de Conservação Ambiental I – ZCA I
Zona de Conservação Ambiental II - ZCA II

Macrozona Urbana
Macrozona Urbana

Figura 19: Proposição das Subdivisão da Macrozona Rural e indicação das Macrozonas
Urbanas
Fonte: Technum Consultoria SS
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4.3 Ordenamento da Área Urbana – Zoneamento
Conforme proposição, a Macrozona Urbana de Várzea Grande será dividida em 6
(seis) Zonas:
•

Zona de Consolidação Urbana - ZCU: na qual são preservadas as
características históricas ou tradicionais da cidade em consolidação,
admitindo-se parâmetros urbanísticos que permitam a compatibilidade
com a área já ocupada, sendo subdivida em:
− ZCU I: corresponde aos centros urbanos da cidade de Várzea Grande e
do Cristo Rei, com maior predominância de usos comerciais e de
serviços, caracterizada pelo alto grau de polarização e concentração
de atividades diversificadas;
−

•

•

•

•

ZCU II: corresponde à área com maior predominância de uso
residencial, sendo também permitidos outros usos, desde que
compatíveis com a habitação;

Zona de Dinamização Integrada - ZDI: caracterizada pela presença de
comércio e serviços que possam causar incômodo moderado ao uso
residencial, também permitido, sendo admitidos maiores potenciais
construtivos e incentivada a formação de centralidades, com o objetivo de
reduzir deslocamentos para outras regiões da cidade;
Zona de Desenvolvimento Urbano - ZDU: caracterizada por usos diversos,
desde que compatíveis entre si e com as áreas do entorno, respeitados os
condicionantes ambientais, permitindo nas hipóteses de parcelamento do
solo a concentração de ocupação em alguns pontos desde que mantido
o equilíbrio pela inserção de áreas de menor ocupação;
Zona de Desenvolvimento Econômico - ZDE: destinada à implantação de
atividades comerciais, de serviços ou industriais que, por seu porte ou
natureza, tenham maior incompatibilidade com o uso residencial ou sejam
geradoras de tráfego pesado ou intenso;
Zona de Uso Controlado – ZUC: corresponde à área onde a ocupação é
condicionada à manutenção do equilíbrio ecológico, paisagístico e
cênico, recomendada a presença de áreas verdes aliadas à áreas de lazer
e outros usos públicos ou privados, de forma a integrá-la às funções urbanas
da Cidade sendo dividida em:
− ZUC I: que corresponde à orla do rio Cuiabá cabendo, para as
ocupações existentes, providências com vistas à análise de risco e
adoção de medidas mitigadoras ou saneadoras, e para as novas
ocupações a exigência de estudos específicos e adoção das
respectivas
recomendações,
além
da
contraprestação
de
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compensação urbanística para manutenção das características
ambientais da Zona;
−

•

ZUC II: outras porções da área urbana onde se aplicam os conceitos
desta Zona e a exigência de contraprestação de compensação
urbanística para manutenção das características ambientais da parte
da área destinada ao uso público;

Zona Urbana Especial – ZUE: caracterizada por áreas de gestão específica,
cujos responsáveis deverão submeter à aprovação do Poder Executivo os
respectivos Planos de Ocupação, com parâmetros urbanísticos de uso e
ocupação compatíveis com o desenvolvimento de sua função precípua, e
que correspondem aos seguintes locais:
−

Aeroporto Internacional Marechal Rondon;

−

Parque Tecnológico Mato Grosso;

−

Universidade Federal de Mato Grosso.

A localização de cada uma das Zonas bem como os respectivos usos e atividades
permitidos será indicada na Lei de Uso e Ocupação do Solo e Sistema Viário
Urbano – LUOS-SV.
Nas vias coletoras, principais e arteriais serão permitidos usos de maior
incomodidade em relação àqueles definidos para a Zona onde estão inseridas,
bem como índices de ocupação diferenciados nos termos do contido na LUOSSV.
Sobrepõem-se às Zonas Urbanas que compõem a Macrozona Urbana de Várzea
Grande, o instrumento de política urbana denominado Zona Especial de Interesse
Social – ZEIS (conforme tratado no capítulo sobre os instrumentos urbanístico). As
ZEIS atuais serão mapeadas e constarão de um dos anexos do Plano Diretor. Esse
modelo facilita a criação, se necessária, de futuras ZEIS, como estabelece o
Estatuto da Cidade – representando um instrumento e não um zoneamento de
uso e de ocupação.
As Macrozonas Urbanas das sedes dos Distritos correspondem às áreas urbanas
efetivamente ocupadas e seus entornos imediatos, devendo ser preservadas suas
características e condições de ocupação e atendido o seguinte:
•
•
•

utilização sustentada dos recursos naturais e culturais;
preservação de áreas de interesse ambiental e cultural;
readequação ou compatibilização do uso e da ocupação das áreas
urbanas com as áreas rurais limítrofes;
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• fomento de práticas sustentáveis de turismo, quando cabível.
Os parâmetros de uso e ocupação das Macrozonas das sedes dos Distritos
constarão da Lei de Uso e Ocupação do Solo e Sistema Viário Urbano – LUOS-SV.
Para facilitar o entendimento o quadro a seguir apresenta a correlação das Zonas
Propostas com as localidades atuais:
Zonas Propostas

Sigla

Área correspondente (atuais)

ZCU 1

Centro de Várzea Grande e de Cristo Rei

ZCU 2

Zona Preferencialmente Residencial (incluirá áreas
contínuas, ainda não ocupadas, onde ocupação
desejada seja a mesma das áreas lindeiras).

Zona de Consolidação Urbana

Zona de Desenvolvimento
Urbano

ZDU

Zona de Dinamização
Integrada

ZDI

Zona de Desenvolvimento
Econômico

ZDE

Seriam as áreas já parceladas, mas não ocupada, ou
área já previstas para expansão de ocupação
urbana (novos parcelamentos).
As Zonas de Uso Misto atuais - sendo que parte da
ZUM do Chapéu do Sol poderá ser classificada como
Zona de Desenvolvimento Urbano.
Novos subcentros/ áreas onde é desejado
adensamento/ dinamização

Zona de Uso Controlado

ZUC

Zona Urbana especial

ZUE

Áreas de Serviço 1 e 2
Áreas Industriais 1 e 2
Atuais ZCP 1 e ZCP 2 (não se observou questão
técnica que indique diferenciação de tratamento) –
área urbana da orla do rio Cuiabá (com diretriz para
ocupação existente e condicionantes para novas
ocupações)
Parque Tecnológico/ Universidade Federal
Área do Aeroporto

Quadro 2: Proposição das Zonas que compõem a Macrozona Urbana
Fonte: Technum Consultoria SS

Para cada zona urbana são estabelecidos parâmetros de uso e de ocupação do
solo condizentes com as suas características e vocações desejadas, com a
permissão de usos e as atividades compatibilizada com a hierarquização do
sistema viário. São permitidos nas vias arteriais, principais ou coletoras, usos que
causam algum ou maior incômodo.
Para facilidade de entendimento e de aplicação, propõem-se a unificação da Lei
do Sistema Viário à Lei de Uso e de Ocupação do Solo. Essa estratégia impede que
a política de desenvolvimento urbano seja futuramente desagregada em função
de revisão de apenas uma das Leis.
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Os estudos de impacto de vizinhança serão exigidos para os casos específicos evitando, sempre que possível, solicitá-lo para áreas onde já são esperadas
atividades de algum impacto.
O Plano Diretor tratará ainda dos instrumentos urbanísticos a serem aplicados nas
Macrozonas Urbanas, conforme determina o Estatuto da Cidade (fases posteriores
do processo de revisão do Plano Diretor).

Figura 20: Uso real do solo de Várzea Grande – base para a proposição do Zoneamento
Urbano
Fonte: Technum Consultoria SS com dados do Plano Diretor Municipal de Várzea Grande, 2007
(atualizado com a base da Prefeitura, 2012).
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Figura 21: Mapa de Zoneamento Urbano Vigente – Uso e Ocupação do Solo (Lei
no 3727/2012 alterada pela Lei no 3979/2013)
Fonte: Technum Consultoria SS com base na Lei Complementar n o 3727/2012 do município de
Várzea Grande
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4.4 Sistema Viário Municipal
O sistema viário municipal tem por objetivo, dentre outros:
•
•

•

garantir a circulação de pessoas e bens, em todo o município, de forma
cômoda e segura;
possibilitar a fluidez adequada do tráfego, visando atingir os padrões de
velocidade média compatíveis com as diversas categorias funcionais das
vias;
atender as demandas do uso e ocupação do solo.

O sistema viário municipal estrutura-se a partir de vias com características diversas,
dentre essas a largura da caixa conforme Quadro a seguir.
Categoria das vias

Largura da caixa da via (total)

Vias locais

13 metros

Vias coletoras

18 metros

Vias principais

24 metros

Vias arteriais

36 metros

Vias verdes

50 metros

Vias perimetrais

Conforme classe da rodovia (100m)

Quadro 3: Sistema Viário – Hierarquização – características das vias
Fonte: Technum Consultoria SS - informações decorrentes do processo de revisão do Plano Diretor
Municipal de Várzea Grande
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OBS: mapa em
elaboração – não
representa a
proposta final.

Figura 22: Estudo para Hierarquização das vias (em desenvolvimento)
Fonte: Technum Consultoria SS - informações decorrentes do processo de revisão do Plano Diretor
Municipal de Várzea Grande
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4.5 Usos e Atividades nas Zonas Urbanas
O uso do solo nas Macrozonas Urbanas observará categorias e subcategorias,
bem como as respectivas atividades, conforme exemplificado na Tabela de Usos
e de Atividades a seguir.

Revisão do Plano Diretor Municipal de Várzea Grande - Relatório
Intermediário – Revisão das Diretrizes e Cenário Desejado
83

ANEXO I – CATEGORIAS DE USO DO SOLO E ATIVIDADES PARA AS MACROZONAS URBANAS.
Observação: Tabela em elaboração – ilustra o modelo a ser utilizado para Várzea Grande. Nos conjuntos de atividades será definida a limitação do
porte, quando cabível, seguindo parâmetros semelhantes aos adotados em Cuiabá.
USO
ATIVIDADE
CATEGORIA

HABITAÇÃO 1 –
HB 1
HABITACIONAL

CARACTERÍSTICAS

SUBCATEGORIA

HABITAÇÃO 2 –
HB 2
HABITAÇÃO 3 –
HB 4

Residências unifamiliares

Uma unidade habitacional por lote ou fração
mínima de lote.

Residências multifamiliares

Prédio de apartamentos.

Residências multifamiliares

Casas ou prédios de
condomínio urbanístico.

apartamento

em

a) serviços profissionais e de pequenos negócios, a exemplo de escritórios,
consultórios de profissionais liberais, estúdios, laboratórios, administradoras,
corretoras e empresas de seguro;

COMERCIAL E
SERVIÇOS

COMERCIAL E
SERVIÇOS 1
CS 1

b) serviços de atratividade local, a exemplo de cabelereiros, chaveiros,
eletricistas, encanadores, lavanderias, sapateiros, loterias, caixas
eletrônicos e lojas de artigos especializados para animais;
Comércio e prestação de serviços de
c) comércio de atratividade local, tais como comércio de alimentação, atratividade local, que pela escala de operação,
mercearias, laticínios, casa de carnes, frutarias, padarias, lanchonetes, não oferecem incômodo à população e podem
conviver com o uso residencial sem limitações
restaurantes, bazares, confeitarias, sorveterias e papelarias;
específicas à sua localização.
e) serviços socioculturais, tais como sedes de associações;
f) serviços de hospedagem, tais como pensões, pousadas, albergues e
casas de repouso;
g) serviços de cuidados diários, como creche ou abrigo.
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a) serviços profissionais, de negócios e financeiros, a exemplo de clínicas
de saúde, serviços de apoio e de diagnóstico médico, ensino técnico,
centros de ensino de idiomas, e bancos;
b) comércio varejista diversificado, como supermercados, revenda de
veículos, centros comerciais ou shopping centers e lojas de
departamento,
COMERCIAL E
SERVIÇOS 2
CS 2

c) serviços associados à diversão, tais como, choperias, bares,
Comércio e prestação de serviços, que podem
restaurantes, discotecas, boates, com ou sem música ao vivo;
oferecer incômodo moderado ou eventual ao
d) locais de culto religioso que utilizem ou não alto-falante;
uso residencial lindeiro, tais como ruídos,
e) serviços culturais, tais como cinemas, teatros, galerias de artes e centros
movimentação de veículos ou risco de acidentes.
de exposição;
f) postos de abastecimento e lavagem de veículos;
g) serviços de marcenarias, serralharias, oficinas mecânicas, e de reparo
de veículos ou de equipamentos em geral;
h) comércio de materiais de construção, depósitos em geral e comércio
atacadista;
i) serviços de hospedagem em geral;
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j) parques de diversão, clubes sociais, centros esportivos, salões de festas,
academias de ginástica e esportes.

COMERCIAL E
SERVIÇOS 3
CS 3

a)
b)
c)
d)

xxxxxx oficinas (só para exemplo - em elaboração)
xxxx atacadistas de maior porte (só para exemplo - em elaboração)
xxxxxxxxxxxxxx (só para exemplo - em elaboração)
...

xxxxxxx (só para exemplo - em elaboração)

a) serviços de educação, de natureza pública ou privada, tais como
escolas de ensino fundamental e médio, creches, maternais e de
recreação infantil e ensino superior;
INSTITUCIONAL 1
INST 1 (1)

b) serviços pessoais e de saúde, de natureza pública ou privada, tais Compreende atividades de serviços privados ou
públicos urbanos e comunitários que pela escala
como hospitais, ambulatórios, e centros clínicos;
de operação e por sua natureza podem conviver
c) serviços de segurança pública, incluindo delegacias e postos policiais;
com o uso residencial.
d) corpos de bombeiro;
e) serviços administrativos de natureza pública;

INSTITUCIONAL

f) ginásio de esportes.
a) terminais rodoviários interurbano e garagens de ônibus;
b) estádios;
INSTITUCIONAL 2
INST 2 (1)

c) estações de tratamento de água ou de esgoto;
d) aterros sanitários;
e) cemitérios;

Compreende atividades de serviços públicos
urbanos e comunitários que oferecem
incômodo ao uso residencial lindeiro.

f) presídios.
INDUSTRIAL E
ABASTECIMENTO

INDUSTRIAL E
ABASTECIMENTO 1

a) fabricação de produtos alimentícios, tais como panificação, Pequenas indústrias de transformação que
conservas, concentrados, massas, biscoitos, derivados de leite e sorvete; podem causar incômodo ao uso residencial
b) confecção de vestuário e tecelagem;
lindeiro, mas pode ter funcionamento
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IA 1

c) fabricação artesanal de sabões, detergentes, velas, e produtos controlada para convivência sustentável em
cerâmicos;
razão da localização onde se insere.
d) lapidação de pedras preciosas e semipreciosas, e fabricação de A compatibilidade dessas atividades com o
artefatos de joalheria e ourivesaria;
uso residencial não isenta de licenciamento
e) fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina e cartão para ambiental nos casos previsto na Resolução
CONAMA nº 273/97 ou em legislação
escritório;
ambiental aplicável.
f) reembalagem de produtos acabados, exceto produtos químicos.
a) fabricação em maior escala de produtos classificados como industrial
e abastecimento 1;
b) fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil;

INDUSTRIAL E
ABASTECIMENTO 2
IA 2

c) produtos minerais não metálicos, como britamento de pedras,
execução de trabalhos em pedras, materiais e artefatos de cerâmica;
Estabelecimentos cujo funcionamento possa
d) metalurgia, como serviços e tratamento térmico e químico de causar prejuízos à saúde, ao bem-estar
galvanotécnica;
público, à integridade da flora e da fauna ou
e) processamento de borracha, tais como vulcanização e que possam provocar vibrações, ruídos e
recauchutagem de pneumáticos;
poluição ambiental, ou apresentar perigo
para a população.
f) tratamento de couro, peles e assemelhados;
g) indústrias de produtos alimentares, como abate e frigorificação de Atividades sujeitas a licenciamento ambiental
animais, aves, pescados; beneficiamento, moagem, torrefação e segundo a Resolução CONAMA nº 273/97 ou
em legislação ambiental aplicável.
fabricação de produtos alimentares de origem vegetal;
h) serralheria, marcenarias, carpintarias e desdobramento de madeira;
i) processamento e reciclagem de papel e papelão;
j) fabricação e engarrafamento de bebidas, inclusive refrigerantes
gasosos;
k) silos, armazéns e depósitos de materiais que geram dispersóides.
a) atividades associadas à recreação de acesso público;

ESPECIAL

ESP 1

b) atividades de apoio ao lazer como quiosques, playgrounds,
equipamentos de esporte.
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ESP 2

a) empreendimentos
Tecnológico;

de

maior

porte

relacionados

ao

Parque

b) xxxxxxxx. (só para exemplo - em elaboração)
ESP 3

a) atividades aeroportuárias;
b) xxxxxxx. (só para exemplo - em elaboração)
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4.6 Condicionantes Ambientais – Carta Geotécnica
O Zoneamento da Macrozona Urbana leva em consideração as condições e
diretrizes de ocupação definidas pelos estudos geológico-geotécnico.
Além disso, a Carta Geotécnica deverá ser observada nos processos de
aprovação de novos parcelamentos ou edificações em áreas já ocupadas onde
for constatada a necessidade de controle do uso do solo.
A Carta Geotécnica, de maneira geral, indicará as áreas onde é exigido menor
ou maior grau de controle, como exemplificado a seguir:
Área de ocupação urbana controlada: (i) análise
de risco das ocupações existentes e adoção de
medidas saneadoras e/ou mitigadoras; e (ii)
novas ocupações condicionadas a estudos
específicos
e
adoção
das
respectivas
recomendações.
Área de ocupação urbana com restrições...
Área de ocupação
significativas.

urbana

sem

restrições

O texto legal detalhará as ações necessárias para a controle das áreas
consideradas mais críticas, conforme exemplificado a seguir:
•

•

ocupações existentes devem ser analisadas quanto ao risco de desastres
decorrentes de possíveis inundações envolvendo: (i) planejamento de
ações de intervenção preventiva; (ii) possibilidade de relocação de
população de áreas que vierem a ser identificadas como de risco; e (iii)
programas de monitoramento e alerta pela defesa civil;
novas ocupações dependem de: (i) estudos ambientais específicos –
elaborados pelos interessados e aprovados pelo Poder Público; (ii)
atendimento às condicionantes indicadas pelos respectivos estudos; (iii)
adoção de medidas de drenagem urbana de prevenção e mitigação de
possíveis impactos;
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4.7 Parcelamento do Solo Urbano
O parcelamento do solo para fins urbanos somente será permitido nas áreas
urbanas definidas nas leis do Perímetro Urbano da sede municipal, cidade de
Várzea Grande e das sedes urbanas dos distritos, observado o disposto no Plano
Diretor e na Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Sistema Viário.
O parcelamento do solo na Zona Rural deverá ser permitido somente para fins
rurais e para a implantação das atividades dispostas no Decreto Federal no 62.504,
de 08 de abril de 1968, que regulamenta a Lei Federal no 4.504, de 30 de novembro
de 1964.
Lei específica detalhará as modalidades de parcelamento permitidas e
respectivas exigências, bem como os procedimentos referentes ao processo de
parcelamento e consequente aprovação.

4.8 Sistema de Gestão Integrada
Serão identificados os instrumentos da gestão para atingir aos objetivos
preconizados pela Constituição Federal e Estatuto da Cidade, indicando diretrizes
para fortalecimento dos processos institucionais. Será analisada a pertinência de
ajustes aos instrumentos já previstos na legislação vigente e destinados ao
planejamento contínuo e à aplicabilidade do Plano Diretor.
O Sistema de Planejamento e Gestão é constituído por um conjunto de órgãos,
entidades, normas, recursos humanos e técnicos, objetivando a coordenação das
ações dos setores público e privado e da sociedade em geral, a integração entre
os diversos programas setoriais e a dinamização e modernização da ação
governamental.
Esse Sistema, conduzido pelo setor público, deverá garantir a necessária
transparência e a participação dos agentes econômicos, da sociedade civil e dos
cidadãos interessados, por meio do estabelecimento de um processo dinâmico e
permanente de implementação do Plano Diretor e demais legislação urbanística.
O órgão de coordenação do Sistema de Planejamento e Gestão Urbana deve
responsabilizar-se pela articulação entre as ações dos diferentes órgãos da
administração direta e indireta do Município.
O Sistema de Planejamento e Gestão deve ser composto pelos órgãos da
Administração Municipal e pelo Conselho da Cidade de Várzea Grande CONCIDADE, já constituído por representantes do poder público, do setor privado
e da sociedade organizada.
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O Sistema de Planejamento e Gestão deverá contar, ainda, com um Sistema de
Informações do Município, a ser estruturado e permanentemente atualizado, com
o objetivo de fornecer informações para atender ao processo de planejamento
municipal.
O Sistema de Informações Municipais de Várzea Grande englobará informações
sobre:
•
•
•
•
•
•

aspectos físico-naturais, socioeconômicos e institucionais;
estrutura demográfica;
atividades econômicas e mercado de trabalho;
uso e ocupação do solo;
habitação, equipamentos urbanos e comunitários e sistema viário;
qualidade ambiental e saúde pública.

Deverá ser assegurado ao cidadão o acesso às informações constantes no sistema
de informações.
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