
 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

1 

F  



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

2 

 

Estudos Ambientais 

Complementares – “Zonas de 

Conservação e Preservação - 

ZCP” do município de Várzea 

Grande – MT 

 

 

Junho, 2020. 

 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

3 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Zonas de Conservação e Preservação 1 e 2 definidas pelo art. 22 da Lei 

Complementar n°3.727/2012 de Várzea Grande – MT. ............................................... 19 

Figura 2: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. ................................................. 21 

Figura 3 Zoneamento ambiental da APA do Lago Paranoá – Brasília/DF. ................ 22 

Figura 4: Imagem de satélite da região da APA do Lago Paranoá – Brasília/DF 

mostrando a ocupação urbana na área. .................................................................... 23 

Figura 5: Ocupação urbana de baixa renda na APA do Lago Paranoá – Brasília/DF 

mostrando a ocupação urbana na área - VARJÃO. .................................................. 23 

Figura 6: Ocupação urbana de baixa renda na APA do Lago Paranoá – Brasília/DF 

mostrando a ocupação urbana na área – VILA PLANALTO. ...................................... 24 

Figura 7: Ocupação urbana de média renda na APA do Lago Paranoá – Brasília/DF 

mostrando a ocupação urbana na área – CA DO LAGO NORTE. ............................ 24 

Figura 8: Ocupação urbana de média renda na APA do Lago Paranoá – Brasília/DF 

mostrando a ocupação urbana na área – SETOR HABITACIONAL TAQUARI. ........... 25 

Figura 9: Ocupação urbana de alta renda na APA do Lago Paranoá – Brasília/DF 

mostrando a ocupação urbana na área – LAGO NORTE. ......................................... 25 

Figura 10: Ocupação urbana de alta renda na APA do Lago Paranoá – Brasília/DF 

mostrando a ocupação urbana na área – LAGO SUL. ............................................... 26 

Figura 11: Ocupação urbana institucional na APA do Lago Paranoá – Brasília/DF 

mostrando a ocupação urbana na área – CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 

DE BRASÍLIA - UNB. ........................................................................................................... 26 

Figura 12: Mapa de localização da ZCP A. .................................................................. 30 

Figura 13: Gráfico do perfil topográfico da ZCP A. ...................................................... 31 

Figura 14: Mapa hipsométrico da ZCP A....................................................................... 32 

Figura 15: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP A. ...................................... 33 

Figura 16: Mapa de declividade da ZCP A .................................................................. 34 

Figura 17: Lagoas de psicultura desativadas no interior da ZCP A. ............................ 35 

Figura 18: Mapa Hidrográfico da ZCP A. ...................................................................... 36 

Figura 19: Córrego da Onça com mata galeria degradada na porção sul da ZCP A.

 .......................................................................................................................................... 37 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

4 

Figura 20: Erosão marginal no Córrego da Onça. ....................................................... 38 

Figura 21: Córrego da Onça com mata galeria degradada na porção sul da ZCP A.

 .......................................................................................................................................... 39 

Figura 22: Mapa da microbacia na qual está inserida a ZCP A. ................................ 40 

Figura 23: Área degradada na porção sul da ZCP A. ................................................. 41 

Figura 24: Processos erosivos na porção sul da ZCP A. ................................................ 42 

Figura 25: Mapa de uso e cobertura da terra na ZCP A. ............................................ 43 

Figura 26: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP A. ...................................... 45 

Figura 27: ZCP A e seu entorno. ..................................................................................... 47 

Figura 28: Mapa de localização da ZCP B. .................................................................. 48 

Figura 29: Gráfico do perfil topográfico da ZCP B. ...................................................... 49 

Figura 30: Mapa hipsométrico da ZCP B. ...................................................................... 50 

Figura 31: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP B. ...................................... 51 

Figura 32: Mapa de declividade da ZCP B. .................................................................. 52 

Figura 33: Imagem da barragem no Córrego Traíra na ZCP B.................................... 53 

Figura 34: Córrego Traíra na ZCP B. ............................................................................... 53 

Figura 35: Córrego Traíra na ZCP B. ............................................................................... 54 

Figura 36: APP degradada de afluente do Córrego Traíra e lagoas artificiais na ZCP 

B ........................................................................................................................................ 54 

Figura 37: Mapa hidrográfico da ZCP B. ....................................................................... 55 

Figura 38: Mapa da microbacia hidrográfica do Córrego Traíra na qual está inserida 

a ZCP B. ............................................................................................................................ 56 

Figura 39: Mata Galeria do Córrego Traíra. .................................................................. 57 

Figura 40: Mata Galeria do Córrego Traíra. .................................................................. 58 

Figura 41: Cerrado na ZCP B. ......................................................................................... 58 

Figura 42: Ocupação antrópica com características urbanas na ZCP B. ................. 59 

Figura 43: Ocupação antrópica com características urbanas na ZCP B. ................. 59 

Figura 44: Mapa de uso e cobertura da terra na ZCP B. ............................................. 60 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

5 

Figura 45: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP B. ...................................... 62 

Figura 46: ZCP B e seu entorno. ...................................................................................... 64 

Figura 47: Localização da ZCP C. .................................................................................. 65 

Figura 48: Gráfico do perfil topográfico da ZCP C. ..................................................... 66 

Figura 49: Mapa hipsométrico da ZCP C. ..................................................................... 67 

Figura 50: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP C. ..................................... 68 

Figura 51: Mapa de declividade da ZCP C. ................................................................. 69 

Figura 52: Lagoa em APP. ............................................................................................... 70 

Figura 53: Mata galeria degradada do Córrego Piçarrão. ........................................ 70 

Figura 54: Mata galeria do Córrego Piçarrão. .............................................................. 71 

Figura 55: Mapa de hidrografia da ZCP C. ................................................................... 72 

Figura 56: Mata galeria degradada com presença de barragens no leito do rio. .. 73 

Figura 57: Mata galeria degradada. ............................................................................. 73 

Figura 58: Mapa da microbacia na qual a ZCP C. ...................................................... 74 

Figura 59: Loteamento na ZCP C. .................................................................................. 75 

Figura 60: Galpão na ZCP C. .......................................................................................... 75 

Figura 61: Galpão na ZCP C. .......................................................................................... 76 

Figura 62: Vegetação nativa preservada na ZCP C. ................................................... 76 

Figura 63: Área de solo exposto na ZCP C. ................................................................... 77 

Figura 64: Mapa de uso e cobertura da terra na ZCP C. ............................................ 78 

Figura 65: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP C. ...................................... 80 

Figura 66: ZCP C e seu entorno. ..................................................................................... 82 

Figura 66: Localização da ZCP D de acordo com a Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande – .......................................................................................................................... 83 

Figura 67: Localização da ZCP E. ................................................................................... 84 

Figura 68: Gráfico do perfil topográfico da ZCP E. ...................................................... 85 

Figura 69: Mapa hipsométrico da ZCP E. ...................................................................... 86 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

6 

Figura 70: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP E. ...................................... 87 

Figura 71: Mapa de declividade da ZCP E. .................................................................. 88 

Figura 72: Mata galeria do Córrego Água Limpa na ZCP E. ....................................... 89 

Figura 73: Mapa de hidrografia da ZCP E. .................................................................... 90 

Figura 74: Mapa da microbacia na qual a ZCP E está inserida.................................. 91 

Figura 75: Mata Galeria na ZCP E. ................................................................................. 92 

Figura 76: Invasão e desmatamento da APP na ZCP E ............................................... 93 

Figura 77: Mapa de uso e ocupação da terra na ZCP E. ........................................... 94 

Figura 78: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP E. ....................................... 96 

Figura 79: ZCP E e seu entorno. ...................................................................................... 98 

Figura 80: Localização da ZCP F. ................................................................................... 99 

Figura 81: Gráfico do perfil topográfico da ZCP F. ..................................................... 100 

Figura 82: Mapa hipsométrico da ZCP F. .................................................................... 101 

Figura 83: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP F. .................................... 102 

Figura 84: Mapa hipsométrico da ZCP F. .................................................................... 103 

Figura 85: Área alagável localizada na nascente do córrego na ZCP F. ................ 104 

Figura 86: Mapa hidrográfico da ZCP F. ...................................................................... 105 

Figura 87: Mapa da microbacia na qual a ZCP F está inserida. ............................... 106 

Figura 88: Área degradada e ocupação urbana na ZCP F. .................................... 107 

Figura 89: Vegetação nativa preservada na ZCP F. .................................................. 108 

Figura 90: Mapa de uso e ocupação da terra na ZCP F. .......................................... 109 

Figura 91: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP F. ..................................... 111 

Figura 92: ZCP F e seu entorno. .................................................................................... 113 

Figura 93: Mapa de localização da ZCP G. ............................................................... 114 

Figura 94: Gráfico do perfil topográfico da ZCP G. ................................................... 115 

Figura 95: Mapa hipsométrico da ZCP G. ................................................................... 116 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

7 

Figura 96: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP G. ................................... 117 

Figura 97: Mapa de declividade da ZCP G. ............................................................... 118 

Figura 98: Áreas alagadas com presença de lagoas de piscicultura na ZCP G. ... 119 

Figura 99: Curso d’água na ZCP G. ............................................................................. 119 

Figura 100: Mapa hidrográfico da ZCP G. .................................................................. 120 

Figura 101: Fragmento de vegetação nativa preservada na ZCP G. ..................... 121 

Figura 102: Áreas degradadas com pastagem na ZCP G. ....................................... 122 

Figura 103: Área degradada com solo exposto na porção sul da ZCP G............... 123 

Figura 104: Chácaras na ZCP G. .................................................................................. 124 

Figura 105: Comunidade rural Carrapicho na ZCP G. ............................................... 125 

Figura 106: Área urbana na ZCP G. ............................................................................. 126 

Figura 107: Mapa de uso e cobertura da terra da ZCP G. ....................................... 127 

Figura 108: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP G. ................................. 129 

Figura 109: ZCP G e seu entorno. ................................................................................. 131 

Figura 110: Mapa de localização da ZCP H. .............................................................. 132 

Figura 111: Gráfico do perfil topográfico da ZCP H. .................................................. 133 

Figura 112: Mapa hipsométrico da ZCP H. .................................................................. 134 

Figura 113: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP H. .................................. 135 

Figura 114: Mapa de declividade da ZCP H. .............................................................. 136 

Figura 115: Ottobacias da bacia hidrográfica do rio Cuiabá. ................................. 137 

Figura 116: Região da planície de inundação do rio Cuiabá. ................................. 138 

Figura 117: Área de plantio de eucalipto, atualmente sem cobertura vegetal na ZCP 

H. ..................................................................................................................................... 139 

Figura 118: Mapa de uso e cobertura da terra na ZCP H. ........................................ 140 

Figura 119: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP H. .................................. 142 

Figura 120: ZCP H e seu entorno. .................................................................................. 144 

Figura 121: Mapa de localização da ZCP I. ................................................................ 145 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

8 

Figura 122: Gráfico do perfil topográfico da ZCP I. .................................................... 146 

Figura 123: Mapa hipsométrico da ZCP I. ................................................................... 147 

Figura 124: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP I. ................................... 148 

Figura 125: Mapa de declividade da ZCP I. ............................................................... 149 

Figura 126: Área alagada na ZCP I. ............................................................................. 150 

Figura 127: Região da planície de inundação do rio Cuiabá. ................................. 151 

Figura 128: Ottobacias da bacia hidrográfica do rio Cuiabá. ................................. 152 

Figura 129: Vegetação nativa preservada na ZCP I. ................................................. 153 

Figura 130: Área desmatada em área inundável com presença de lagoas naturais 

na ZCP I. ......................................................................................................................... 153 

Figura 131: Mapa de uso e cobertura da terra na ZCP I. .......................................... 154 

Figura 132: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP I. .................................... 156 

Figura 133: Mapa de localização da ZCP J. ............................................................... 158 

Figura 134: Gráfico do perfil topográfico da ZCP J. ................................................... 159 

Figura 135: Mapa hipsométrico da ZCP J. .................................................................. 160 

Figura 136: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP J.................................... 161 

Figura 137: Mapa hipsométrico da ZCP J. .................................................................. 162 

Figura 138: Área úmida com presença de lagoa no extremo sul da ZCP J. ........... 163 

Figura 139: Densa mata galeria em parte de APP de curso d’água. ...................... 163 

Figura 140: Mapa hidrográfico da ZCP J. .................................................................... 164 

Figura 141: Mapa de microbacia hidrográfica na qual a ZCP J está parcialmente 

inserida. .......................................................................................................................... 165 

Figura 142: Ocupação antrópica com característica urbana ZCP J....................... 166 

Figura 143: Mapa de uso e cobertura da terra da ZCP J. ......................................... 167 

Figura 144: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP J. ................................... 169 

Figura 145: ZCP J e seu entorno. .................................................................................. 171 

Figura 146: Mapa de localização da ZCP K. .............................................................. 172 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

9 

Figura 147: Gráfico do perfil topográfico da ZCP K. .................................................. 173 

Figura 148: Mapa hipsométrico da ZCP K. .................................................................. 174 

Figura 149: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP K. .................................. 175 

Figura 150: Mapa hipsométrico da ZCP K. .................................................................. 176 

Figura 151: Áreas úmidas e susceptíveis à alagamento na ZCP K. ........................... 177 

Figura 152: Ottobacia do rio Cuiabá na qual a ZCP K está inserida. ....................... 177 

Figura 153: Região da planície de inundação do rio Cuiabá. ................................. 178 

Figura 155: Ocupação antrópica com característica urbana na margem do rio 

Cuiabá. .......................................................................................................................... 180 

Figura 156: Área degradada com pastagem na ZCP K. ........................................... 181 

Figura 157: Mapa de uso e ocupação da terra da ZCP K. ....................................... 182 

Figura 158: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP K. .................................. 184 

Figura 159: ZCP K e seu entorno. .................................................................................. 186 

Figura 160: Mapa de localização da ZCP L. ............................................................... 187 

Figura 161: Gráfico do perfil topográfico da ZCP L. ................................................... 188 

Figura 162: Mapa hipsométrico da ZCP L.................................................................... 189 

Figura 163: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP L. ................................... 190 

Figura 164: Mapa de declividade da ZCP L. .............................................................. 191 

Figura 165: Curso d’água no interior da ZCP L. .......................................................... 192 

Figura 166: Mapa hidrográfico da ZCP L. .................................................................... 193 

Figura 167: Mata galeria na ZCP L. .............................................................................. 194 

Figura 168: Mapa de uso e cobertura da terra da ZCP L. ......................................... 195 

Figura 169: Estudo geotécnico da ZCP L. .................................................................... 197 

Figura 170: ZCP L e seu entorno. .................................................................................. 199 

Figura 171: Mapa de localização da ZCP M. ............................................................. 200 

Figura 172: Gráfico do perfil topográfico da ZCP M. ................................................. 201 

Figura 173: Maiores altitudes da ZCP M. ...................................................................... 202 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

10 

Figura 174: Mapa hipsométrico da ZCP M. ................................................................. 203 

Figura 175: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP M. ................................. 204 

Figura 177: Mata galeria com área alagada na ZCP M. .......................................... 206 

Figura 178: Drenagem de grande porte com mata Galeria preservada na ZCP M.

 ........................................................................................................................................ 206 

Figura 179: Ottobacia do rio Cuiabá na qual a ZCP M está inserida. ...................... 207 

Figura 180: Mapa hidrográfico da ZCP M. .................................................................. 208 

Figura 181: Chácaras de recreio na ZCP M. ............................................................... 209 

Figura 182: Mapa de uso e cobertura da terra da ZCP M. ....................................... 210 

Figura 183: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP M. ................................. 212 

Figura 185: Mapa de localização da ZCP N. .............................................................. 215 

Figura 186: Gráfico do perfil topográfico da ZCP N. .................................................. 216 

Figura 187: Mapa hipsométrico da ZCP N. .................................................................. 217 

Figura 188: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP N. .................................. 218 

Figura 189: Mapa de declividade da ZCP N. ............................................................. 219 

Figura 190: Córrego do General na ZCP N. ................................................................ 220 

Figura 191: Mapa de hidrografia da ZCP N. ............................................................... 221 

Figura 192: Mapa da microbacia na qual a ZCP N está inserida. ............................ 222 

Figura 193: APP do córrego do General na ZCP N. .................................................... 223 

Figura 194:  Mapa de uso e cobertura da terra na ZCP N. ....................................... 224 

Figura 195: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP N. .................................. 226 

Figura 196: Mapa de localização da ZCP O. ............................................................. 228 

Figura 197: Gráfico do perfil topográfico da ZCP O. ................................................. 229 

Figura 198: Mapa hipsométrico da ZCP O. ................................................................. 230 

Figura 199: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP O. ................................. 231 

Figura 200: Mapa hipsométrico da ZCP O. ................................................................. 232 

Figura 201: Mata galeria e curso d’água ao sul da ZCP O. ...................................... 233 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

11 

Figura 202: Mapa hidrográfico da ZCP O. .................................................................. 234 

Figura 203: Microbacias das drenagens inseridas na ZCP O. .................................... 235 

Figura 204: Microbacia da drenagem ao norte da ZCP O. ...................................... 236 

Figura 205: Ottobacia do rio Cuiabá na qual a ZCP O está inserida. ...................... 236 

Figura 206: Chácaras na região central da ZCP O. ................................................... 237 

Figura 207: Vegetação secundária em área antropizada na ZCP O. ..................... 237 

Figura 208: Mapa de uso e cobertura da terra da ZCP O. ....................................... 238 

Figura 209185: Estudos geotécnicos da ZCP O. .......................................................... 240 

Figura 210186: ZCP O e seu entorno. ........................................................................... 242 

Figura 211: Mapa de localização da ZCP P. .............................................................. 243 

Figura 212: Ponto elevado do terreno na ZCP P. ....................................................... 244 

Figura 213: Gráfico do perfil topográfico da ZCP P. .................................................. 244 

Figura 214: Mapa hipsométrico da ZCP P. .................................................................. 245 

Figura 215: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP P. .................................. 246 

Figura 216187: Mapa de declividades da ZCP P. ....................................................... 247 

Figura 217: Área alagada com lagoa natural na ZCP P. .......................................... 248 

Figura 218: Lagoas artificiais na ZCP P. ........................................................................ 249 

Figura 219: Ottobacias da bacia hidrográfica do rio Cuiabá. ................................. 250 

Figura 220: Região da planície de inundação do rio Cuiabá. ................................. 251 

Figura 221: Área com características rurais na ZCP P. ............................................... 252 

Figura 222: Mapa de uso e cobertura da terra da ZCP P. ........................................ 253 

Figura 223: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP P. .................................. 255 

Figura 224: Detalhe do limite leste original formado por polígonos sobrepostos na ZCP 

Q. .................................................................................................................................... 257 

Figura 225: Mapa de localização da ZCP Q. ............................................................. 258 

Figura 226: Elevação acentuada na porção leste da ZCP Q. .................................. 259 

Figura 227: Mapa hipsométrico da ZCP Q. ................................................................. 260 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

12 

Figura 228: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP Q. ................................. 261 

Figura 229: Mapa de declividade da ZCP Q. ............................................................. 262 

Figura 230: Rio Pari na ZCP Q........................................................................................ 263 

Figura 231: Mapa de hidrografia da ZCP Q. ............................................................... 264 

Figura 232: Bacia hidrográfica do rio Pari. .................................................................. 265 

Figura 233: Mata galeria do rio Pari. ............................................................................ 266 

Figura 234: Mapa de uso e cobertura da terra da ZCP Q. ....................................... 267 

Figura 235: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP Q. ................................. 269 

Figura 236: Área de Interesse para a Preservação. ................................................... 272 

Figura 237: Vegetação nativa preservada. ................................................................ 273 

Figura 238: Variáveis relevantes na área de interesse para preservação. .............. 273 

Figura 239: Ocupação urbana no limite da área. ..................................................... 274 

Figura 240: Área de Interesse para a Preservação. ................................................... 275 

Figura 241: Vegetação nativa preservada na área. ................................................. 276 

Figura 242: Variáveis relevantes para a definição de área de interesse ambiental 

para preservação. ........................................................................................................ 277 

Figura 243: Área de Interesse Ambiental para a Conservação. .............................. 279 

Figura 244: Mata galeria do córrego Traíra. ............................................................... 280 

Figura 245: Variáveis relevantes para a definição de área de interesse ambiental 

para conservação. ....................................................................................................... 280 

Figura 246: Área de Interesse Ambiental para a Conservação. .............................. 282 

Figura 247: Cerrado Típico. ........................................................................................... 283 

Figura 248: Detalhe de Cerrado Típico com drenagem. .......................................... 284 

Figura 249: Vista geral do Cerrado Típico na área. ................................................... 284 

Figura 250: Variáveis relevantes para a definição de área de interesse ambiental 

para conservação. ....................................................................................................... 285 

Figura 251: Mapa Final com proposta de nova classificação das áreas. ............... 287 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

13 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Classificação da declividade da EMBRAPA (1979). .................................... 28 

Tabela 2: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. ................................ 44 

Tabela 3: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. ................................ 61 

Tabela 4: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. ................................ 79 

Tabela 5: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. ................................ 95 

Tabela 6:  Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. ............................. 110 

Tabela 7: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. .............................. 128 

Tabela 8: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. .............................. 141 

Tabela 9: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. .............................. 155 

Tabela 10: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. ............................ 168 

Tabela 11: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. ............................ 183 

Tabela 12: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. ............................ 196 

Tabela 13: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. ............................ 211 

Tabela 14: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. ............................ 225 

Tabela 15: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. ............................ 239 

Tabela 16: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. ............................ 254 

Tabela 17: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. ............................ 268 

Tabela 18: Distribuição das classes de declividade na Zona Urbana. Várzea Grande-

MT........................................................................................................................................ 5 

 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

14 

ÍNDICE 

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................... 17 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 18 

DISCUSSÃO ACERCA DO CONCEITO DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO ............... 20 

MATERIAL E MÉTODOS ..................................................................................................... 27 

1. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO A .................................................... 30 

1.1. Diagnóstico da ZCP A ....................................................................................... 31 

1.2. Considerações ambientais para contribuição na formulação de diretrizes 

de uso e ocupação da ZCP A e seu entorno. .......................................................... 46 

2. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO B .................................................... 48 

2.1. Diagnóstico da ZCP B ....................................................................................... 49 

2.2. Considerações ambientais para contribuição na formulação de diretrizes 

de uso e ocupação da ZCP B e seu entorno............................................................ 63 

3. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO C.................................................... 65 

3.1. Diagnóstico da ZCP C ...................................................................................... 66 

3.2. Considerações ambientais para contribuição na formulação de diretrizes 

de uso e ocupação da ZCP C e seu entorno ........................................................... 81 

4. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO D .................................................... 82 

5. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO E .................................................... 84 

5.1. Diagnóstico da ZCP E ....................................................................................... 85 

5.2. Considerações ambientais para contribuição na formulação de diretrizes 

de uso e ocupação da ZCP E e seu entorno ............................................................ 97 

6. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO F ..................................................... 99 

6.1. Diagnóstico da ZCP F ...................................................................................... 100 

6.2. Considerações ambientais para contribuição na formulação de diretrizes 

de uso e ocupação da ZCP F e seu entorno .......................................................... 112 

7. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO G ................................................. 114 

7.1. Diagnóstico da ZCP G .................................................................................... 115 

7.2. Considerações ambientais para contribuição na formulação de diretrizes 

de uso e ocupação da ZCP G e seu entorno ........................................................ 130 

8. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO H .................................................. 132 

8.1. Diagnóstico da ZCP H ..................................................................................... 133 

8.2. Considerações ambientais para contribuição na formulação de diretrizes 

de uso e ocupação da ZCP H e seu entorno. ........................................................ 143 

9. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO I ................................................... 145 

9.1. Diagnóstico da ZCP I....................................................................................... 146 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

15 

9.2. Considerações ambientais para contribuição na formulação de diretrizes 

de uso e ocupação da ZCP I e seu entorno ........................................................... 157 

10. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO J ................................................... 158 

10.1. Diagnóstico da ZCP J ...................................................................................... 159 

10.2. Considerações ambientais para contribuição na formulação de diretrizes 

de uso e ocupação da ZCP J e seu entorno .......................................................... 170 

11. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO K .................................................. 172 

11.1. Diagnóstico da ZCP K ..................................................................................... 173 

11.2. Considerações ambientais para contribuição na formulação de diretrizes 

de uso e ocupação da ZCP K e seu entorno ......................................................... 185 

12. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO L ................................................... 187 

12.1. Diagnóstico da ZCP L ...................................................................................... 188 

12.2. Considerações ambientais para contribuição na formulação de diretrizes 

de uso e ocupação da ZCP L e seu entorno .......................................................... 198 

13. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO M ................................................. 200 

13.1. Diagnóstico da ZCP M .................................................................................... 201 

13.2. Considerações ambientais para contribuição na formulação de diretrizes 

de uso e ocupação da ZCP M e seu entorno. ....................................................... 213 

14. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO N .................................................. 215 

14.1. Diagnóstico da ZCP N ..................................................................................... 216 

14.2. Considerações ambientais para contribuição na formulação de diretrizes 

de uso e ocupação da ZCP N e seu entorno. ........................................................ 227 

15. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO O ................................................. 228 

15.1. Diagnóstico da ZCP O .................................................................................... 229 

15.2. Considerações ambientais para contribuição na formulação de diretrizes 

de uso e ocupação da ZCP O e seu entorno ........................................................ 241 

16. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO P .................................................. 243 

16.1. Diagnóstico da ZCP P ..................................................................................... 244 

16.2. Considerações ambientais para contribuição na formulação de diretrizes 

de uso e ocupação da ZCP P e seu entorno ......................................................... 256 

17. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO Q ................................................. 257 

17.1. Diagnóstico da ZCP Q .................................................................................... 259 

17.2. Considerações ambientais para contribuição na formulação de diretrizes 

de uso e ocupação da ZCP Q e seu entorno ........................................................ 270 

18. ANÁLISE DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL PARA PRESERVAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE VÁRZEA GRANDE – MT. ......... 271 

18.1. Áreas de Interesse Ambiental para Preservação ........................................ 271 

18.2. Áreas de Interesse Ambiental para Conservação....................................... 278 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

16 

19. MAPA FINAL CONSOLIDADO .............................................................................. 286 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 288 

ANEXO I .......................................................................................................................... 290 
  



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

17 

APRESENTAÇÃO 

O presente documento refere-se a estudos ambientais complementares e tem 

como escopo fornecer subsídios técnicos para o processo de revisão da Lei do Plano 

Diretor e demais Leis Urbanísticas, em especial a Lei de Uso e Ocupação do Solo, do 

Município de Várzea Grande – MT. Para tal, foram avaliadas as Zonas de 

Conservação e Preservação (ZCP) estabelecidas no art. 22 da Lei Complementar 

n°3.727/2012 do município de Várzea Grande. 

A análise integrada das variáveis estudadas auxilia na definição de diretrizes de uso 

e ocupação para cada área, subsidiando, assim, a tomada de decisão quando da 

proposição do zoneamento do Solo Urbano de Várzea Grande.  

 

Junho de 2020. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo visa a análise das variáveis físico-ambientais e de uso e cobertura 

da terra atual das Zonas de Preservação e Conservação (ZCP) de Várzea Grande 

com o objetivo contextualizar seu papel ecológico dentro da revisão do Plano 

Diretor Participativo de Várzea Grande – MT. Estas zonas estão previstas no art. 22 da 

Lei Complementar n° 3.727/2012 e foram definidas, à época, por apresentarem 

características relevantes no que diz respeito aos atributos naturais. 

De acordo com o referido dispositivo, as ZCPs são destinadas a contribuir para a 

manutenção e o equilíbrio ecológico, paisagístico e cênico no território municipal e 

estão divididas em ZCP 1 e ZCP 2. 

As primeiras são zonas constituídas por áreas públicas ou privadas com excepcional 

potencial ambiental e paisagístico nas quais o adensamento deve ser controlado, 

visando manter baixa a densidade demográfica. Já as ZPC 2 são zonas formadas 

por áreas públicas ou privadas com excepcional potencial ambiental e paisagístico, 

com presença de maciços de vegetação, cursos d'água ou nascentes, para as 

quais existe o interesse do poder público em transformá-las em unidades de 

conservação de domínio público ou, que já sejam unidades de conservação. Ou 

seja, as ZCP 1 são menos restritivas para ocupação do que as ZCP 2. 

Deste modo, o estudo busca identificar o contexto atualizado de cada uma das 

ZCPs a partir do levantamento dos principais controles ambientais que devem ser 

consideradas na revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo e no Zoneamento 

Urbano do Plano Diretor Municipal. Para isso, serão avaliadas variáveis dentro dos 

limites oficiais disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

estabelecidos na lei, aqui denominadas ZCPs de “A” a “Q” (Figura 1). 
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Figura 1: Zonas de Conservação e Preservação 1 e 2 definidas pelo art. 22 da Lei Complementar n°3.727/2012 de Várzea Grande – MT. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

20 

DISCUSSÃO ACERCA DO CONCEITO DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO 

 

Antes de proceder o diagnóstico é necessária uma reflexão acerca da 

nomenclatura utilizada atualmente para designar as ZCPs (Zonas de Conservação 

e Preservação), uma vez que essa contém dois conceitos diferentes na mesma 

denominação: “preservação” e “conservação”. 

Preservação pode ser compreendida como a proteção da natureza de forma que 

ela seja intocável, sem interferências humanas, sendo necessário quando a 

biodiversidade se encontra em risco, tanto a nível de espécie, como a níveis de 

ecossistema ou bioma (PADUA, 2006). Já conservação significa a proteção dos 

recursos naturais, mas com seu uso racional, visando garanti-los para as gerações 

futuras (necessariamente um uso sustentável).  

Nesse sentido, pode-se observar que os conceitos se diferem bem, apesar de serem 

utilizadas basicamente como sinônimos, existindo um equívoco conceitual em 

nomear as zonas em estudo como “Zonas de Conservação e Preservação”, já que 

cada um dos termos designa uma situação bastante diferenciada.  

Essa discussão torna-se relevante, na medida em que a manutenção de áreas com 

níveis de ocupação diferenciada dentro de uma cidade contribui para a qualidade 

de vida urbana. Wilheim (1976) define “Qualidade de Vida” considerando as 

dimensões física, ecológica, cultural, psicológica, geográfica etc., como “a 

sensação de bem-estar do indivíduo”. Mas o que se observa atualmente é o 

negligenciamento de aspectos que  poderiam ser incorporados à  discussão sobre 

qualidade de vida urbana, como os aspectos do meio físico e biótico. 

Nesse sentido, Nucci (2001) propõe o estudo da qualidade ambiental urbana a 

partir da consideração de atributos como uso do solo, espaços verdes livres, 

densidade populacional, cobertura vegetal, entre outros. Este método tem como 

base geral os estudos realizados em Ecologia e Planejamento da Paisagem, que 

pode ser entendido como uma contribuição ecológica e de ordenamento para o 

planejamento do espaço, em que se procura regulamentar os usos do solo e dos 

recursos ambientais, salvaguardando a capacidade dos ecossistemas e o potencial 

recreativo da paisagem, partindo do entendimento de que esses aspectos podem 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida urbana (GOMES e SOARES, 2004). 

Contudo, para isso, deve-se pensar na possibilidade de conservar os recursos 

naturais, garantir manifestações culturais e atender as demandas sócio econômicas 

da população mantendo abertas as opções das futuras gerações, assimilando a 

urbanização acelerada (radical e irreversível transformação humana de paisagem 

natural e construída). Essa premissa passa pelo conceito de desenvolvimento 

sustentável, que consiste basicamente no “desenvolvimento que procura satisfazer 
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as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades” (ONU, 1992). 

Essa gestão sustentável do território se fará com a definição de políticas e 

instrumentos fundamentados nas peculiaridades do território, nas demandas sociais 

e nos pactos que se firmarem entre os diferentes atores sociais. Nesse sentido, 

atualmente ONU considera 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que 

visam enfrentar a pobreza, desigualdade, combater a mudança climática e 

construir sociedades justa etc. (Figura 2). No caso específico deste trabalho, diversas 

metas são abrangidas pela temática, como a número 11 - “Cidades e 

Comunidades Sustentável”, por exemplo. 

 

Figura 2: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 
Fonte: ONU, 2015. 

Dado o exposto, o presente trabalho visa demonstrar a importância da comunhão 

entre desenvolvimento sustentável e desenvolvimento urbano, enfatizando as áreas 

com interesse para a preservação e as áreas com interesse para a conservação 

inseridas no tecido urbano, essas últimas com papel primordial na qualidade de vida 

urbana por permitirem o uso sustentado do solo.  

Em termos de áreas com uso urbano sustentado pode-se citar as Áreas de Proteção 

Ambiental (APA) que, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC (BRASIL, 2000), é uma “Unidade de Uso Sustentável dotada de 

atributos naturais, estéticos e culturais importantes para a qualidade de vida e o 

bem-estar das populações humanas. Geralmente é uma área extensa, com o 
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objetivo de proteger a diversidade biológica, ordenar o processo de ocupação 

humana e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. É constituída 

por terras públicas e privadas”. 

Um exemplo bastante relevante para o entendimento é a APA do Lago Paranoá, 

que consiste em uma APA urbana, localizada no centro de Brasília - DF. Nessa área 

inteiramente urbanizada, são permitidos os usos de acordo com as características 

de cada zona, como mostra seu mapa do zoneamento ambiental (Figura 3). 

 

Figura 3 Zoneamento ambiental da APA do Lago Paranoá – Brasília/DF. 
Fonte: Technum Consultoria SS. 

Desta forma, como ilustrado nas Figuras Figura 4 a Figura 11, é totalmente viável a 

ocupação urbana, com diversas características, em uma área de conservação, 

mas sempre considerando suas fragilidades físico-ambientais. 
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Figura 4: Imagem de satélite da região da APA do Lago Paranoá – Brasília/DF mostrando a 

ocupação urbana na área. 
Fonte: Google Earth, 2020. 

 

Figura 5: Ocupação urbana de baixa renda na APA do Lago Paranoá – Brasília/DF 

mostrando a ocupação urbana na área - VARJÃO. 
Fonte: Google Earth, 2020. 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

24 

 

Figura 6: Ocupação urbana de baixa renda na APA do Lago Paranoá – Brasília/DF 

mostrando a ocupação urbana na área – VILA PLANALTO. 
Fonte: Google Earth, 2020. 

 

Figura 7: Ocupação urbana de média renda na APA do Lago Paranoá – Brasília/DF 

mostrando a ocupação urbana na área – CA DO LAGO NORTE. 
Fonte: Google Earth, 2020. 
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Figura 8: Ocupação urbana de média renda na APA do Lago Paranoá – Brasília/DF 

mostrando a ocupação urbana na área – SETOR HABITACIONAL TAQUARI. 
Fonte: Google Earth, 2020. 

 

Figura 9: Ocupação urbana de alta renda na APA do Lago Paranoá – Brasília/DF mostrando 

a ocupação urbana na área – LAGO NORTE. 
Fonte: Google Earth, 2020. 
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Figura 10: Ocupação urbana de alta renda na APA do Lago Paranoá – Brasília/DF 

mostrando a ocupação urbana na área – LAGO SUL. 
Fonte: Google Earth, 2020. 

 

Figura 11: Ocupação urbana institucional na APA do Lago Paranoá – Brasília/DF mostrando 

a ocupação urbana na área – CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB. 
Fonte: Google Earth, 2020. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A primeira etapa do trabalho consiste na elaboração de diagnóstico de cada uma 

das ZCPs, que consistirá na análise das variáveis hipsometria, declividade, 

hidrografia, uso e ocupação da terra, além dos estudos geotécnicos, também 

elaborados pela Technum Consultoria SS e anexos a este documento. 

Utilizando-se ferramentas de sensoriamento remoto, foram processados dados 

primários a partir de imagens de radar da missão SRTM - Shuttle Radar Topography 

Mission (FARR e KOBRICK, 2000; VAN ZYL, 2001), que consistiu na aquisição de dados 

para elaboração de um MDE (Modelo Digital de Elevação) de todo o planeta. Esses 

têm sido objeto de estudo de diversos trabalhos científicos, como estudos 

geomorfológicos (GROHMANN et al., 2008) entre outros (NÓBREGA et al., 2005; 

MANTELLI et al., 2009; MEDEIROS et al., 2009; MICELI et al., 2011). 

Os modelos digitais, segundo Câmara e Medeiros (2006), são a representação 

matemática computacional da distribuição de um fenômeno espacial que ocorre 

dentro de uma região da superfície terrestre, que no caso do SRTM, é a altimetria. 

Esses modelos fornecem informações sobre o terreno ou superfície e são ferramentas 

importantes em uma vasta gama de aplicações, permitindo o planejamento e 

execução de projetos por meio, por exemplo, da derivação de dados 

morfométricos como a declividade (Valeriano, 2005).  

No presente trabalho foram utilizados os dados resultantes do processamento do 

SRTM para um modelo hidrologicamente consistente (hydroshed) com resolução de 

30 metros (NASA, 2019), que permitiu a geração de dados primários relativos à 

produtos cartográficos que possibilitam representar o desenvolvimento das formas 

de relevo existentes por meio da extração de informações como pontos cotados, 

curvas de nível e processamento de mapas hipsométricos (elevação) e clinografia 

(declividade). O mapa hipsométrico permite representar num plano as diferenças 

altimétricas existentes no relevo e o mapa clinográfico representa a distribuição 

espacial dos graus (ou porcentagem) de inclinação de uma superfície permitindo 

estudos diversos referentes à paisagem.  

Em locais com presença de dados provenientes de aerofotos na escala 1:10.000 

disponibilizadas pela Prefeitura Municipal, foi utilizado Modelo Digital de Elevação 

derivado das curvas de nível gerado pela consultoria na elaboração do mapa 

síntese dos estudos geotécnicos, apresentado em anexo (Technum Consultoria SS, 

2020).  

Para análise prévia do uso e cobertura atual da terra e determinação das 

drenagens nas ZCPs foi utilizado mosaico de imagens do ano de 2019 obtidas da 

plataforma Google Earth a partir do software Stitch Map, disponibilizado 

gratuitamente na internet, de acordo com metodologia aplicada por Moreira (2011) 

e Ayach et al (2012). 
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A declividade foi derivada dos MDEs e classificada de acordo com EMBRAPA (1979) 

para classificação do relevo, conforme Tabela a seguir (Tabela 1).  

DECLIVIDADE (%) TIPO DE RELEVO 

0 - 3 Plano 

3 - 8 Suave-ondulado 

8 - 20 Ondulado 

20 - 45 Forte-ondulado 

45 - 75 Montanhoso 

Acima de 75 Forte-montanhoso 

Tabela 1: Classificação da declividade da EMBRAPA (1979). 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2018. 

As contribuições dos mapas que representam a estrutura do relevo (no caso, 

hipsométrico e declividade) referem-se à possibilidade desses em subsidiar 

diagnósticos e outros estudos visando, por exemplo, o planejamento urbano (DIAS, 

2016), como é o caso da atualização do Plano Diretor Municipal de Várzea Grande 

– MT.  

Para validação dos mapas elaborados no presente estudo, foi realizada campanha 

de campo nos dias 3 e 4 de março de 2020 com o propósito de verificação e 

confirmação das classes de uso e cobertura da terra (fragmentos remanescentes 

de vegetação, principais usos estabelecidos atualmente, presença de processos 

erosivos etc.), características específicas relacionadas à drenagem e demais 

variáveis físicas permitindo análise sistêmica da paisagem local. 

Além dos dados primários produzidos por este estudo, são utilizados os citados 

estudos geotécnicos em anexo elaborados também pela Technum Consultoria SS 

(2020) para dar subsídio à análise ambiental que envolve o processo de análise das 

ZCPs. Enfatiza-se que as escalas utilizadas como base para a elaboração dos 

estudos Geotécnicos (1: 25.000 e 1:10.000) são menores que a escala de 

mapeamento utilizada no estudo ambiental específico das ZCPs e, portanto, não 

apresenta o mesmo nível de detalhe tratado. Dessa forma, apenas os limites das 

classes geotécnicas, constantes do mapa síntese, não devem ser tomados como 

base para a definição de diretrizes de uso e ocupação de cada ZCP.  

Com base no diagnóstico atual de cada ZCP, foram feitas considerações a respeito 

das características ambientais que contribuem para elaboração das diretrizes 

relacionadas ao uso e ocupação da terra, identificando as zonas com interesse 

para a preservação e as zonas com interesse para a conservação. 
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A indicação para a classificação de cada zona foi feita com base, principalmente, 

nos seguintes critérios: 

Conservação: áreas com características ambientais pertinentes, que apresentam 

ocupação antrópica com características urbanas e/ou rurais e não possuem 

diretrizes de políticas públicas para remoção por parte da prefeitura municipal, 

resultando na permanência da população nos locais atuais. Além disso, as áreas 

nas quais existem unidades de conservação de uso sustentável instituídas pelo 

poder público também foram incluídas nesta classificação. Importante salientar que 

ser classificada como de “interesse para a conservação” não implica em permitir 

qualquer configuração de uso. Desse modo, essas zonas devem ser avaliadas 

quando da elaboração da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) para definição 

dos parâmetros mais adequados para cada uma das áreas, podendo ser mais 

restritivos, se o contexto exigir, além de haver a possibilidade de desmembramento 

para criação de novos polígonos com interesse à preservação dentro do 

zoneamento da LUOS, quando couber. 

Preservação: áreas com características ambientais pertinentes, que podem 

apresentar ocupação antrópica com características urbanas e/ou rurais que já 

possuam diretrizes de políticas públicas para remoção por parte da prefeitura 

municipal. 
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1. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO A 

A ZCP A tem aproximadamente 0,52 km² e localiza-se na porção oeste do perímetro 

urbano, como mostra o mapa da Figura 12. Atualmente é classificada como ZCP 2 

que, de acordo com a Lei Complementar 3727/2012, “são zonas formadas por áreas 

públicas ou privadas , com excepcional potencial ambiental e paisagístico, com 

presença de maciços de vegetação, cursos d'água ou nascentes, para as quais 

existe o interesse do poder público em transformá-las em unidades de conservação 

de domínio público (...)”.  

 

Figura 12: Mapa de localização da ZCP A. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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1.1. Diagnóstico da ZCP A 

Hipsometria 

A ZCP A apresenta altitudes que variam de 223 metros (oeste) a 193 metros (leste), 

como pode ser observado no gráfico do perfil topográfico A-B (Figura 13) de 

aproximadamente 900 metros de extensão e mapa hipsométrico (Figura 14). As 

áreas de menor altitude encontram-se próximas ao vale do rio.  

 

 

         A                                                   Distância (metros)                                                   B 

Figura 13: Gráfico do perfil topográfico da ZCP A. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 14: Mapa hipsométrico da ZCP A. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Declividade 

Em termos de declividade, de acordo com a classificação da EMBRAPA (1979), a 

ZCP A encontra-se em região plana a suave-ondulada (Figuras Figura 15 e Figura 

16), apresentado valores de até 17% na porção sul da ZCP, especialmente na região 

de solo exposto. 

 

 

Figura 15: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP A. 
Fonte: Google Earth, 2019. 
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Figura 16: Mapa de declividade da ZCP A 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Hidrografia 

A ZCP A apresenta em seu interior duas lagoas provenientes de barramento e 

destinadas, no passado, à psicultura, mas atualmente encontram-se desativadas 

(Figura 17).  

 

Figura 17: Lagoas de psicultura desativadas no interior da ZCP A. 
Fonte: Google Earth, 2019. 

Dando prosseguimento às lagoas, o curso d’água apresenta mata galeria 

degradada até encontrar-se com drenagem que nasce no extremo sul da 

microbacia hidrográfica (Figura 18). Na área encontra-se o Córrego da Onça ao sul, 

com mata galeria bastante degradada (Figura 19) e processos erosivos em sua 

margem (Figura 20). 

Além desses, a porção sul apresenta diversas áreas alagadas, como mostra a Figura 

21. 
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Figura 18: Mapa Hidrográfico da ZCP A. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 19: Córrego da Onça com mata galeria degradada na porção sul da ZCP A. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Várzea Grande, 2020. 
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Figura 20: Erosão marginal no Córrego da Onça. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Várzea Grande, 2020. 
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Figura 21: Córrego da Onça com mata galeria degradada na porção sul da ZCP A. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Várzea Grande, 2020. 

A microbacia na qual a ZCP A está inserida é composta por área urbanizada com 

manchas de áreas degradadas, apresentando grande mancha de vegetação 

nativa em sua porção nordeste e leste (Figura 22).  
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Figura 22: Mapa da microbacia na qual está inserida a ZCP A. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Uso e cobertura da terra 

A ZCP A atualmente apresenta áreas antropizadas e bastante degradadas (Figura 

23), com presença de solo exposto e processos erosivos em extensa área (Figura 24). 

Além dessas, existem pequenos fragmentos de vegetação nativa preservada, 

conforme Figura 25. 

  

 

Figura 23: Área degradada na porção sul da ZCP A. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 24: Processos erosivos na porção sul da ZCP A. 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2020. 
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Figura 25: Mapa de uso e cobertura da terra na ZCP A. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Estudos geotécnicos 

De acordo com o mapa síntese dos estudos geotécnicos, a ZCP A apresenta 

porções nas unidades UG 2ª (nas drenagens) e 3A na porção sul. O restante da área 

encontra-se inserida na UG5, como mostra a Figura 26 e Tabela 2. 

 

Tabela 2: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. 
 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 26: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP A. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

Mapa síntese - Estudos Geotécnicos 
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1.2. Considerações ambientais para contribuição na formulação de 

diretrizes de uso e ocupação da ZCP A e seu entorno. 

Como observado no diagnóstico, a ZCP A é uma área antropizada com porções 

degradadas e duas antigas lagoas de psicultura desativadas, com restrições nas 

áreas susceptíveis à erosão ou com processos erosivos em andamento, 

especialmente nas margens do Córrego da Onça. 

Observa-se que à leste da zona (Figura 27) encontra-se região com presença de 

matas galerias e Cerrado em alta hipsometria (recarga de aquífero), configurando-

se em uma área que possibilita a integração com a ZCP por apresentar 

características ambientais pertinentes para a sua conservação, mas que devem ser 

analisadas no que diz respeito às políticas públicas da prefeitura no que tange ao 

tratamento do espaço urbano de acordo com suas funções.  

Entende-se que a área apresenta indicação para área de interesse para a 

conservação com sugestão de criação de unidade de conservação de uso 

sustentável para usufruto da população, na qual deve ocorrer a recuperação 

urgente das áreas degradadas. Quando da definição das zonas de uso e 

ocupação do solo urbano, deverá ser analisada a integração das áreas adjacentes 

apontadas neste estudo. 
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Figura 27: ZCP A e seu entorno. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020.
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2. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO B 

A ZCP B tem aproximadamente 1,4 km² e localiza-se na porção centro-oeste do 

perímetro urbano, como mostra o mapa da Figura 28. Atualmente é classificada 

como ZCP 2 que, de acordo com a Lei Complementar 3727/2012, “são zonas 

formadas por áreas públicas ou privadas , com excepcional potencial ambiental e 

paisagístico, com presença de maciços de vegetação, cursos d'água ou nascentes, 

para as quais existe o interesse do poder público em transformá-las em unidades de 

conservação de domínio público (...)”.  

Está inserido na ZCP o Centro Ecológico Municipal de Recreação e Lazer Bernardo 

Berneck, criado pela Lei Municipal 4330/2017. 

 

Figura 28: Mapa de localização da ZCP B. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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2.1. Diagnóstico da ZCP B 

Hipsometria 

A Altitude na área varia de 178 metros (oeste) a 216 metros (leste), como pode ser 

observado no gráfico do perfil topográfico A-B (Figura 29) de aproximadamente 

1500 metros de extensão e mapa hipsométrico da Figura 30. As áreas de menor 

altitude encontram-se próximas aos vales dos rios.  

 

  

         A                                                   Distância (metros)                                                    B 

Figura 29: Gráfico do perfil topográfico da ZCP B. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 30: Mapa hipsométrico da ZCP B. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Declividade 

A declividade da área varia de 0 a 17% (próximo ao vale dos rios), mas em geral a 

área é considerada plana a suave-ondulada (Figuras Figura 31 e Figura 32). 

 

 

Figura 31: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP B.  
Fonte: Google Earth, 2019. 
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Figura 32: Mapa de declividade da ZCP B. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Hidrografia 

A ZCP B é composta basicamente pelas Áreas de Preservação Permanente (APP) 

de três cursos d’água (córrego traíra - principal e dois afluentes). Uma pequena 

barragem pode ser encontrada no leito do córrego traíra, como mostra a Figura 33. 

Pode-se, ainda, observar que a APP obrigatória por lei encontra-se preservada em 

grande parte do leito do rio principal, apesar de sofrer pressão pelo uso antrópico 

na área (Figuras Figura 34 e Figura 35), mas as APPs dos seus afluentes encontram-se 

degradadas em diversos pontos, além da presença de lagoas artificiais (Figura 36). 

 
Figura 33: Imagem da barragem no Córrego Traíra na ZCP B. 

Fonte: Google Earth, 2019. 

 
Figura 34: Córrego Traíra na ZCP B. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 35: Córrego Traíra na ZCP B. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

  
Figura 36: APP degradada de afluente do Córrego Traíra e lagoas artificiais na ZCP B 

Fonte: Google Earth, 2019. 

A microbacia hidrográfica do Córrego Traíra é altamente urbanizada, sofrendo forte 

pressão antrópica. Desse modo, a ZCP B está localizada em área estratégica para 

a manutenção da rede hidrográfica, especialmente por se localizar na região da 

nascente do rio principal (Figuras Figura 37 e Figura 38). 
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Figura 37: Mapa hidrográfico da ZCP B. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 38: Mapa da microbacia hidrográfica do Córrego Traíra na qual está inserida a ZCP B. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020.
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Uso e cobertura da terra 

A ZCP B apresenta grandes fragmentos de vegetação nativa preservada 

correspondentes principalmente à Mata Galeria e Cerrado, em parte localizados no 

Centro Ecológico Municipal de Recreação e Lazer Bernardo Berneck (Figuras Figura 

39 a Figura 41).  

     

     

 
Figura 39: Mata Galeria do Córrego Traíra. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 40: Mata Galeria do Córrego Traíra. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

 

     

 
Figura 41: Cerrado na ZCP B. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Existem, também, áreas de ocupação antrópica com características urbanas, 

como mostram as Figuras Figura 42 e Figura 43. 

   

 
Figura 42: Ocupação antrópica com características urbanas na ZCP B. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

   
Figura 43: Ocupação antrópica com características urbanas na ZCP B. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

Deste modo, A ZCP B apresenta áreas antropizadas e grande área com presença 

de vegetação nativa preservada, como pode ser observado na Figura 44. 
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Figura 44: Mapa de uso e cobertura da terra na ZCP B. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Estudos geotécnicos 

A maior parte da ZCP B encontra-se na classe geotécnica UG6, com os vales dos 

rios na classe UG 2 (Figura 45, Tabela 3).  

 

Tabela 3: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. 
 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 45: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP B. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

Mapa síntese - Estudos Geotécnicos 
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2.2.   Considerações ambientais para contribuição na formulação de 

diretrizes de uso e ocupação da ZCP B e seu entorno. 

A ZCP B é uma área que mantém grande fragmento de vegetação nativa 

relacionado principalmente à Mata Galeria do Córrego Traíra. A área não 

apresenta problemas relacionados à morfologia do relevo, uma vez que sua 

paisagem é, no geral, bastante plana. Mas, em compensação, a rede hidrográfica 

apresenta grande importância, além das áreas com vegetação nativa preservada 

(Figura 46). Existem, também, áreas com ocupação urbana em alguns pontos da 

ZCP. 

Entende-se que a área apresenta interesse para a conservação, permitindo uso e 

ocupação (como a presença do Parque Municipal), respeitando-se a sensibilidade 

ambiental e a recuperação das áreas degradadas. Quando da definição das zonas 

de uso e ocupação do solo urbano, poderá ser analisada a supressão das áreas 

com características urbanas apontadas na Figura 46, além de áreas que podem ser 

incluídas em função da proximidade e características ambientais relevantes para a 

sua proteção. 
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Figura 46: ZCP B e seu entorno. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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3. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO C 

A ZCP C tem aproximadamente 0,77 km² e localiza-se no extremo oeste do 

perímetro urbano, como mostra o mapa da Figura 47. Atualmente é classificada 

como ZCP 2 que, de acordo com a Lei Complementar 3727/2012, “são zonas 

formadas por áreas públicas ou privadas , com excepcional potencial ambiental e 

paisagístico, com presença de maciços de vegetação, cursos d'água ou nascentes, 

para as quais existe o interesse do poder público em transformá-las em unidades de 

conservação de domínio público (...)”.  

 

Figura 47: Localização da ZCP C. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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3.1. Diagnóstico da ZCP C 

Hipsometria 

A altitude varia de 168 a 202 metros acima do nível do mar, diminuindo 

gradativamente de oeste para leste a uma distância de aproximadamente 400 

metros em direção ao vale do rio (Figuras Figura 48 e Figura 49).  

 

         A                                                   Distância (metros)                                                    B 

Figura 48: Gráfico do perfil topográfico da ZCP C. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 49: Mapa hipsométrico da ZCP C. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Declividade 

A área apresenta baixa declividade, com áreas mais declivosas próximas ao vale 

do Córrego Piçarrão (Figuras Figura 50 e Figura 51). 

 

 

Figura 50: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP C. 
Fonte: Google Earth, 2019. 
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Figura 51: Mapa de declividade da ZCP C. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Hidrografia 

A ZCP C tem como limite leste o córrego Piçarrão, que apresenta APP degradada 

em alguns pontos (Figuras Figura 52 e Figura 53), mas tem grande parte ainda 

preservada (Figura 54). 

 

 
Figura 52: Lagoa em APP. 
Fonte: Google Earth, 2019. 

 

 

Figura 53: Mata galeria degradada do Córrego Piçarrão. 
Fonte: Fonte: Google Earth, 2019. 
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Figura 54: Mata galeria do Córrego Piçarrão. 

Fonte: Fonte: Google Earth, 2019. 

Além do Córrego Piçarrão, na ZCP C podem ser encontrados 2 outros córregos, um 

no extremo sul e outro no extremo norte da área (Figura 55). O primeiro apresenta 

mata galeria degradada, mas sem ocupação antrópica (Figura 56). Já o segundo 

apresenta-se bastante degradada, com diversas barragens no leito do rio (Figura 

57). 
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Figura 55: Mapa de hidrografia da ZCP C. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

73 

 
Figura 56: Mata galeria degradada com presença de barragens no leito do rio. 

Fonte: Fonte: Google Earth, 2019. 

 
Figura 57: Mata galeria degradada. 

Fonte: Fonte: Google Earth, 2019. 

A microbacia na qual a ZCP está inserida (a montante do encontro do Córrego 

Piçarrão com o Córrego Traíras) encontra-se urbanizada especialmente na região 

das nascentes e na margem direita do Córrego Piçarrão (Figura 58).  
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Figura 58: Mapa da microbacia na qual a ZCP C. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Uso e cobertura da terra 

A ZCP C apresenta no extremo norte um loteamento residencial (Figura 59), além de 

grandes galpões próximos à rodovia (Figuras Figura 60 e Figura 61). 

  
Figura 59: Loteamento na ZCP C. 

Fonte: Google Earth, 2019. 

 

  
Figura 60: Galpão na ZCP C. 

Fonte: Google Earth, 2019. 
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Figura 61: Galpão na ZCP C. 

Fonte: Google Earth, 2019. 

Além desses usos, podem ser encontradas áreas com vegetação nativa preservada 

(Figura 62) e solo exposto (Figura 63), com grande área antropizada (Figura 64). 

  
Figura 62: Vegetação nativa preservada na ZCP C. 

Fonte: Google Earth, 2019. 
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Figura 63: Área de solo exposto na ZCP C. 

Fonte: Fonte: Google Earth, 2019. 
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Figura 64: Mapa de uso e cobertura da terra na ZCP C. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Estudos geotécnicos 

De acordo com o mapa síntese dos estudos geotécnicos, com exceção das áreas 

ao longo das drenagens, a ZCP está praticamente inteira inserida na classe UG 3ª, 

favorável à ocupação urbana (Figura 65, Tabela 4).  

  

Tabela 4: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 65: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP C. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

Mapa síntese - Estudos Geotécnicos 
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3.2.  Considerações ambientais para contribuição na formulação de 

diretrizes de uso e ocupação da ZCP C e seu entorno 

A ZCP C apresenta-se plana em sua maior parte, com ocupação antrópica com 

características urbanas (presença de loteamento e grandes estruturas de galpão) 

e áreas desmatadas, corroborando com a vocação para ocupação na maior parte 

da porção próxima à rodovia.  

Desse modo, entende-se que a área apresenta indicação de interesse para a 

conservação, na qual deve ocorrer a recuperação das áreas degradadas e 

manutenção das variáveis ambientais presentes, especialmente nas margens do 

córrego Piçarrão, local onde, de acordo com técnicas da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente com ampla experiência técnica e de campo no local, há pontos 

de enchente e formação de áreas alagadas especialmente no período de chuvas. 

Quando da definição das zonas de uso e ocupação do solo urbano, poderá ser 

analisada a retirada das áreas mais altas e de menor declividade, especialmente 

aquelas próximas à rodovia, além do parcelamento no extremo norte, como mostra 

a Figura 66. 
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Figura 66: ZCP C e seu entorno. 

FONTE: TECHNUM CONSULTORIA SS, 2020 
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4. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO D 

A referida ZCP está claramente inconsistente com a paisagem local, sendo formada 

por pequenos polígonos estreitos que nitidamente não representam áreas de 

interesse ambiental atualmente, nem quando da criação das ZCPs, provavelmente 

consistindo em equívoco dentro do arquivo digital disponibilizado pela Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande – MT para elaboração do trabalho.  

Desse modo, de acordo com o limite disponibilizado, é recomendado que a ZCP D 

(Figura 66), seja  desconstituida. 

 

 

Figura 66: Localização da ZCP D de acordo com a Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

– MT. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

. 
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5. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO E 

A ZCP E tem 0,1 km² ou 1000 m² e localiza-se aproximadamente na região central 

do perímetro urbano, como mostra o mapa da Figura 67. Atualmente é classificada 

como ZCP 2 que, de acordo com a Lei Complementar 3727/2012, “são zonas 

formadas por áreas públicas ou privadas , com excepcional potencial ambiental e 

paisagístico, com presença de maciços de vegetação, cursos d'água ou nascentes, 

para as quais existe o interesse do poder público em transformá-las em unidades de 

conservação de domínio público (...)”.  

A ZCP está inserida na APA Tanque do Fancho, criada pelo Decreto 20/1996. 

 

 

Figura 67: Localização da ZCP E. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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5.1. Diagnóstico da ZCP E 

Hipsometria 

A ZCP E apresenta pequena variação altimétrica, variando apenas 3 metros no total 

(entre 180m e 183 m), como pode ser observado no gráfico do perfil topográfico A-

B de aproximadamente 350 metros  e mapa hipsométrico (Figuras Figura 68 e Figura 

69).  

 

         A                                                   Distância (metros)                                                     B 

Figura 68: Gráfico do perfil topográfico da ZCP E. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 69: Mapa hipsométrico da ZCP E. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Declividade 

A área é extremamente plana, tendo a maior declividade de 8% (Figuras Figura 70 

e Figura 71). 

 

 

Figura 70: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP E. 
Fonte: Google Earth, 2019 
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Figura 71: Mapa de declividade da ZCP E. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Hidrografia 

A ZCP E é composta pelas Áreas de Preservação Permanente (APP) da Córrego 

Água Limpa, como observado nas Figuras Figura 72 e Figura 73. 

 

Figura 72: Mata galeria do Córrego Água Limpa na ZCP E. 
Fonte: Google Earth, 2019 

A microbacia na qual a ZCP E está inserida apresenta densa ocupação urbana 

(Figura 74). 
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Figura 73: Mapa de hidrografia da ZCP E. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 74: Mapa da microbacia na qual a ZCP E está inserida. 

 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Uso e cobertura da terra 

A ZCP E é composta por Mata Galeria de curso d’água e algumas ocupações 

antrópicas provenientes de invasão e desmatamento da APP (Figuras Figura 75 a 

Figura 77). 

     

  

Figura 75: Mata Galeria na ZCP E. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 76: Invasão e desmatamento da APP na ZCP E 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 77: Mapa de uso e ocupação da terra na ZCP E. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Estudos geotécnicos 

De acordo com os estudos geotécnicos, a área é formada por duas classes, uma 

mais restritiva (UG 2) e outra sem restrições para ocupação (UG 6) – Figura 78, Tabela 

5. 

 

Tabela 5: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 78: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP E. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

Mapa síntese - Estudos Geotécnicos 
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5.2.   Considerações ambientais para contribuição na formulação de 

diretrizes de uso e ocupação da ZCP E e seu entorno 

A ZCP E tem como característica principal a presença de grande fragmento de 

vegetação nativa preservada formado por mata galeria. Seu limite, de acordo com 

a prefeitura, apresenta coincidência com uma unidade de conservação de uso 

sustentável, a APA Tanque do Fancho. A ZCP E, por este estudo, apresenta interesse 

para a conservação, sobretudo pela presença da unidade de conservação de uso 

sustentável, permitindo uso e ocupação, respeitando-se a sensibilidade ambiental 

especialmente do grande fragmento de vegetação nativa (que, inclusive, 

extrapola seus limites – Figura 79) e a recuperação das áreas degradadas. 

Quando da definição das zonas de uso e ocupação do solo urbano, poderá ser 

analisada a retirada das ocupações com características urbanas para 

implementação da APA Tanque do Fancho, além da integração de áreas em 

função da proximidade e características ambientais relevantes para a sua 

proteção, como mostra a Figura 79. 

 

 

 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

98 

 
Figura 79: ZCP E e seu entorno. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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6. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO F 

A ZCP F tem aproximadamente 0,09 Km² e localiza-se na região leste do perímetro 

urbano, como mostra o mapa da Figura 80. Atualmente é classificada como ZCP 2 

que, de acordo com a Lei Complementar 3727/2012, “são zonas formadas por áreas 

públicas ou privadas , com excepcional potencial ambiental e paisagístico, com 

presença de maciços de vegetação, cursos d'água ou nascentes, para as quais 

existe o interesse do poder público em transformá-las em unidades de conservação 

de domínio público (...)”.  

 

 

Figura 80: Localização da ZCP F. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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6.1. Diagnóstico da ZCP F 

Hipsometria 

A ZCP F apresenta altitudes entre 166 e 171 metros acima do nível do mar, como 

mostra o gráfico do perfil topográfico A-B (de aproximadamente 350 metros) (Figura 

81) e o mapa hipsométrico (Figura 82). 

 

         A                                                   Distância (metros)                                                     B 

Figura 81: Gráfico do perfil topográfico da ZCP F. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 82: Mapa hipsométrico da ZCP F. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Declividade 

A ZCP F é praticamente inteira plana, com declividades até 3%, como pode ser 

observado nas Figuras Figura 83 e Figura 84. 

 

Figura 83: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP F. 
Fonte: Google Earth, 2019 
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Figura 84: Mapa hipsométrico da ZCP F. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Hidrografia 

A ZCP F é inteiramente composta por APP e área alagável formada pela nascente 

de curso d’água (Figuras Figura 85 e Figura 86) que segue até a área do aeroporto, 

estando a microbacia inserida inteiramente em área densamente urbanizada 

(Figura 87).  

 

Figura 85: Área alagável localizada na nascente do córrego na ZCP F. 
Fonte: Google Earth, 2019 
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Figura 86: Mapa hidrográfico da ZCP F. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 87: Mapa da microbacia na qual a ZCP F está inserida. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Uso e cobertura da terra 

Como descrito na hidrografia, a ZCP F é composta basicamente pela APP de 

drenagem, com área alagável de nascente (Figura 88), além de áreas de 

ocupação urbana (Figura 89) ao redor de todo o perímetro (Figura 90). 

 

     

 

Figura 88: Área degradada e ocupação urbana na ZCP F. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

 

 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

108 

     

 

Figura 89: Vegetação nativa preservada na ZCP F. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 90: Mapa de uso e ocupação da terra na ZCP F. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Estudos geotécnicos 

De acordo com os estudos geotécnicos, a ZCP F está praticamente inteira inserida 

na UG2 (Figura 91, Tabela 6).  

 

Tabela 6:  Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 91: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP F. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

Mapa síntese - Estudos Geotécnicos 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

112 

6.2.   Considerações ambientais para contribuição na formulação de 

diretrizes de uso e ocupação da ZCP F e seu entorno 

De acordo com as características físico-ambientais da ZCP F, observa-se que área 

é bastante restritiva em termos de ocupação, uma vez que é composta 

basicamente por mata galeria e área inundável com nascente. Desse modo, 

entende-se que a área apresenta interesse para a preservação, considerando-se 

política pública, em curso, de remoção das ocupações por parte do governo 

municipal, de acordo com informações de técnicos da prefeitura.  
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Figura 92: ZCP F e seu entorno. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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7. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO G 

A ZCP G tem aproximadamente 10 km² e localiza-se no extremo leste do perímetro 

urbano, às margens do rio Cuiabá (Figura 92) e é classificada atualmente como ZCP 

2 que, de acordo com a Lei Complementar 3727/2012, “são zonas formadas por 

áreas públicas ou privadas , com excepcional potencial ambiental e paisagístico, 

com presença de maciços de vegetação, cursos d'água ou nascentes, para as 

quais existe o interesse do poder público em transformá-las em unidades de 

conservação de domínio público (...)”.  

 

 

Figura 92: Mapa de localização da ZCP G. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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7.1. Diagnóstico da ZCP G 

Hipsometria 

A ZCP G apresenta altitudes que variam entre 134 metros a 174 metros (no extremo 

sul da zona), como pode ser observado no gráfico do perfil topográfico A-B de 

aproximadamente 1000 metros de extensão (Figura 93) e mapa hipsométrico (Figura 

94).  

  

         A                                                   Distância (metros)                                                     B 

Figura 93: Gráfico do perfil topográfico da ZCP G. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 94: Mapa hipsométrico da ZCP G. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Declividade 

Em termos de declividade, a área toda é bastante plana, com declividade máxima 

de 8% (Figuras Figura 95 e Figura 96). 

 

 

Figura 95: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP G. 
Fonte: Google Earth, 2019 
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Figura 96: Mapa de declividade da ZCP G. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Hidrografia 

A ZCP G tem como característica hidrológica mais significativa estar na planície de 

inundação do rio Cuiabá, apresentando diversos pontos com áreas alagadas 

(Figura 97) e alagáveis. Além disso, a zona possui três cursos d’água ao longo de sua 

área (Figuras Figura 98 e Figura 99). 

 

Figura 97: Áreas alagadas com presença de lagoas de piscicultura na ZCP G. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

 

Figura 98: Curso d’água na ZCP G. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 99: Mapa hidrográfico da ZCP G. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Uso e cobertura da terra 

A ZCP G é uma zona bastante extensa e, por esse motivo, apresenta diversas classes 

de uso e cobertura da terra, como áreas de vegetação nativa preservada (Figura 

100), áreas degradadas com pastagem (Figura 101) e solo exposto (Figura 102). 

     

                    
 

 
Figura 100: Fragmento de vegetação nativa preservada na ZCP G. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 101: Áreas degradadas com pastagem na ZCP G. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 102: Área degradada com solo exposto na porção sul da ZCP G. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

 

Além desses, a ZCP G apresenta diversos tipos de ocupação antrópica, desde 

chácaras (Figura 103), até a comunidade rural Carrapicho (Figura 104) e área 

antrópica com características urbanas (Figura 105). 
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Figura 103: Chácaras na ZCP G. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 104: Comunidade rural Carrapicho na ZCP G. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 105: Área urbana na ZCP G. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

 

Além das classes citadas, podem ser encontradas diversas lagoas naturais e 

artificiais utilizadas para piscicultura, como pode ser observado na Figura 106. 
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Figura 106: Mapa de uso e cobertura da terra da ZCP G. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Estudos geotécnicos 

Apesar da grande extensão da ZCP G, a área está praticamente toda incluída na 

UG 1, especialmente por estar inserida na planície de inundação do rio Cuiabá 

(Figura 107, Tabela 7). 

  

Tabela 7: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. 
 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 107: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP G. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

Mapa síntese - Estudos Geotécnicos 
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7.2.  Considerações ambientais para contribuição na formulação de 

diretrizes de uso e ocupação da ZCP G e seu entorno 

A ZCP G possui extensa área, com maior parte localizada em região 

ambientalmente frágil. Apesar desse contexto, grande região da zona atualmente 

apresenta ocupação antrópica em algum nível (desde ocupações urbanas até 

ocupações com características rurais, como a comunidade rural Carrapicho). Além 

dessas, podem ser encontradas áreas em seu entorno com presença de vegetação 

nativa preservada (Figura 108). 

Entende-se que a área apresenta interesse para a conservação, permitindo uso e 

ocupação sustentável nas áreas atualmente ocupadas, além de interesse para a 

preservação de alguns trechos, respeitando-se a sensibilidade ambiental e a 

recuperação das áreas degradadas. 

Quando da definição das zonas de uso e ocupação do solo urbano, deverá ser 

analisado o desmembramento das áreas de conservação e as de preservação em 

zonas distintas, além da possível integração das áreas adjacentes apontadas neste 

estudo, bem como a supressão de áreas de ocupação antrópica com 

característica exclusivamente urbanas de alta densidade, como mostra a Figura 

109. 
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Figura 108: ZCP G e seu entorno. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 
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8. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO H 

A ZCP H tem aproximadamente 0,2 km² e localiza-se no extremo leste do perímetro 

urbano, nas margens do rio Cuiabá, como mostra o mapa da Figura 109. 

Atualmente é classificada como ZCP 2 que, de acordo com a Lei Complementar 

3727/2012, “são zonas formadas por áreas públicas ou privadas, com excepcional 

potencial ambiental e paisagístico, com presença de maciços de vegetação, 

cursos d'água ou nascentes, para as quais existe o interesse do poder público em 

transformá-las em unidades de conservação de domínio público (...)”.  

 

 

Figura 109: Mapa de localização da ZCP H. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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8.1. Diagnóstico da ZCP H 

Hipsometria 

A ZCP H apresenta pequena diferença altimétrica, de apenas 4 metros, 

variando entre 150 e 154 metros, como pode ser observado no gráfico do perfil 

topográfico A-B de aproximadamente 650 metros de extensão (Figura 110) e o 

mapa hipsométrico (Figura 111). 

 

 

         A                                                 Distância (metros)                                                     B 

Figura 110: Gráfico do perfil topográfico da ZCP H. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 111: Mapa hipsométrico da ZCP H. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Declividade 

A área apresenta-se bastante plana, com declividades de até 8%, com 

presença de pequena elevação na porção leste da zona (Figuras Figura 112 e 

Figura 113). 

 

 

Figura 112: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP H. 
Fonte: Google Earth, 2019 
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Figura 113: Mapa de declividade da ZCP H. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Hidrografia 

A ZCP H não possui cursos d’água em seu interior, mas encontra-se inserida na 

bacia hidrográfica do rio Cuiabá, em ottobacia de trecho do rio (Figura 114), 

especificamente na região de sua planície de inundação (Figura 115). 

 

Figura 114: Ottobacias da bacia hidrográfica do rio Cuiabá. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020  
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Figura 115: Região da planície de inundação do rio Cuiabá. 

Fonte: Google Earth, 2019. 
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Uso e cobertura da terra 

A ZCP H é composta basicamente por área de reflorestamento de eucalipto, 

que atualmente encontra-se sem cobertura, com solo exposto (Figura 116), 

Área de vegetação nativa preservada e ocupação antrópica, como pode ser 

observado na Figura 117. 

 

 

Figura 116: Área de plantio de eucalipto, atualmente sem cobertura vegetal na ZCP H. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 117: Mapa de uso e cobertura da terra na ZCP H. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Estudos geotécnicos 

A ZCP H está praticamente inteira inserida na UG 1, com restrições à ocupação, 

como mostra a Figura 118 e Tabela 8. 

 

Tabela 8: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 118: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP H. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

Mapa síntese - Estudos Geotécnicos 
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8.2.  Considerações ambientais para contribuição na formulação de 

diretrizes de uso e ocupação da ZCP H e seu entorno. 

A ZCP H é caracterizada por área antropizada composta pela presença de fábrica 

de produção alimentícia, além de grande fragmento de vegetação nativa 

preservada (Figura 119), área para reflorestamento de eucalipto para produção de 

lenha e pequenos cursos d’água (de acordo com técnicas da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente com ampla experiência técnica e de campo no local). 

A área apresenta ocupação industrial incipiente, de relevância quanto ao 

desenvolvimento socioeconômico do Município, pontos que devem ser analisados 

no contexto da Lei de Uso e Ocupação do Solo, sendo, portanto, de interesse para 

a conservação.  

Quando da definição das zonas de uso e ocupação do solo urbano, poderá ser 

analisada a supressão das áreas com características urbanas apontadas na Figura 

120, além de áreas que podem ser incorporadas em função da proximidade e 

características ambientais relevantes para a sua proteção. 
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Figura 119: ZCP H e seu entorno. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020
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9. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO I 

A ZCP I tem 0,4 km² e localiza-se no extremo oeste do perímetro urbano, às margens 

do rio Cuiabá (Figura 120). Atualmente é classificada como ZCP 1 que, de acordo 

com a Lei Complementar 3727/2012, “são zonas constituídas por áreas públicas ou 

privadas com excepcional potencial ambiental e paisagístico nas quais o 

adensamento deve ser controlado, visando manter baixa a densidade 

demográfica”.  

 

 

Figura 120: Mapa de localização da ZCP I. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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9.1. Diagnóstico da ZCP I 

Hipsometria 

A ZCP I apresenta diferença hipsométrica de 10 metros, sendo a altitude mínima 

de 140 metros e máxima de 150 metros acima do nível do mar, como mostra o 

gráfico do perfil topográfico A-B de aproximadamente 300 metros de extensão 

(Figura 121) e o mapa hipsométrico da Figura 122.  

 

 

         A                                                  Distância (metros)                                                     B 

Figura 121: Gráfico do perfil topográfico da ZCP I. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 122: Mapa hipsométrico da ZCP I. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Declividade 

A declividade da área é muito baixa, sendo basicamente plana em toda a sua 

extensão, com declividades de 0 a 3% (Figuras Figura 123 e Figura 124). 

 

 

Figura 123: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP I. 
Fonte: Google Earth, 2019. 
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Figura 124: Mapa de declividade da ZCP I. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Hidrografia 

A ZCP I não apresenta nenhum curso d’água em seu interior, mas por encontrar-

se na planície de inundação do rio Cuiabá e por apresentar relevo bastante 

plano, é composta por áreas úmidas, alagadas e alagáveis, como mostram as 

Figura Figura 125 e Figura 126. A zona está inserida na planície de inundação do 

rio Cuiabá, em ottobacia de trecho do rio (Figura 127). 

 

 

Figura 125: Área alagada na ZCP I. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 126: Região da planície de inundação do rio Cuiabá. 
Fonte: Google Earth, 2019. 
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Figura 127: Ottobacias da bacia hidrográfica do rio Cuiabá. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020  
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Uso e cobertura da terra 

A ZCP I é composta em sua maioria por vegetação nativa preservada (Figura 

128), com pequena área desmatada em área inundável com presença de 

lagoas naturais (Figuras Figura 129 e Figura 130) 

 
Figura 128: Vegetação nativa preservada na ZCP I. 

Fonte: Google Earth, 2019. 

 
Figura 129: Área desmatada em área inundável com presença de lagoas naturais na 

ZCP I. 
Fonte: Google Earth, 2019. 
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Figura 130: Mapa de uso e cobertura da terra na ZCP I. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Estudos geotécnicos 

Os estudos geotécnicos mostram que a maior parte da área está inserida na UG 1, 

com estreita faixa na porção oeste incluídas na UG 2 e UG 5 (Figura 131 e Tabela 9). 

  

Tabela 9: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 131: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP I. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

Mapa síntese - Estudos Geotécnicos 
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9.2.  Considerações ambientais para contribuição na formulação de 

diretrizes de uso e ocupação da ZCP I e seu entorno 

A ZCP I conserva características físico-ambientais relevantes em função da grande 

área de vegetação nativa ainda preservada, além do fato de encontrar-se em 

área restritiva em função da baixa declividade e susceptibilidade à inundação, 

como mostram os estudos geotécnicos.  

Entende-se que a área apresenta interesse para a preservação, com indicativo de 

recuperação das áreas degradadas. 
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10. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO J 

A ZCP J tem aproximadamente 1 km² e localiza-se no extremo oeste do perímetro 

urbano, como mostra o mapa da Figura 132. Atualmente é classificada atualmente 

como ZCP 2 que, de acordo com a Lei Complementar 3727/2012, “são zonas 

formadas por áreas públicas ou privadas , com excepcional potencial ambiental e 

paisagístico, com presença de maciços de vegetação, cursos d'água ou nascentes, 

para as quais existe o interesse do poder público em transformá-las em unidades de 

conservação de domínio público (...)”.  

 

 

Figura 132: Mapa de localização da ZCP J. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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10.1. Diagnóstico da ZCP J 

Hipsometria 

A ZCP J tem diferença altimétrica de 7 metros, como apresenta o gráfico do 

perfil topográfico A-B de aproximadamente 600 metros de extensão (Figura 

133), com altitudes que variam entre 151 e 158 metros acima do nível do mar 

(Figura 134).  

 

 

         A                                                  Distância (metros)                                                      B 

Figura 133: Gráfico do perfil topográfico da ZCP J. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 134: Mapa hipsométrico da ZCP J. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Declividade 

A ZCP J apresenta-se bastante plana em toda sua extensão (Figura 135), com a 

maior parte de sua área com declividades de até 3% (Figura 136). 

 

 

Figura 135: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP J. 
Fonte: Google Earth, 2019. 
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Figura 136: Mapa hipsométrico da ZCP J. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Hidrografia 

A ZCP J apresenta grande área úmida com presença de lagoa em seu extremo 

sul (Figura 137), além de curso d’água com presença de densa mata galeria 

em parte de sua APP em seu extremo norte (Figura 138), como pode ser 

observado no mapa da Figura 139. A ZCP está inserida, em parte, em 

microbacia bastante urbanizada, com APP degradada em sua maior parte 

(Figura 140). 

 
Figura 137: Área úmida com presença de lagoa no extremo sul da ZCP J. 

Fonte: Google Earth, 2020. 

 
Figura 138: Densa mata galeria em parte de APP de curso d’água. 

Fonte: Google Earth, 2020. 
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Figura 139: Mapa hidrográfico da ZCP J. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 140: Mapa de microbacia hidrográfica na qual a ZCP J está parcialmente inserida. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Uso e cobertura da terra 

A ZCP J apresenta grande parte de sua área composta por ocupação 

antrópica com característica urbana (Figura 141), além de grandes fragmentos 

de vegetação nativa preservada e área alagada (Figura 142). 

 

     

 

Figura 141: Ocupação antrópica com característica urbana ZCP J. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 142: Mapa de uso e cobertura da terra da ZCP J. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

168 

Estudos geotécnicos 

De acordo com os estudos geotécnicos, a ZCP J está inserida nas UG 1 e 2, com 

pequena porção na UG 5 (Tabela 10 e Figura 143). 

 

Tabela 10: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 143: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP J. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

Mapa síntese - Estudos Geotécnicos 
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10.2.  Considerações ambientais para contribuição na formulação de 

diretrizes de uso e ocupação da ZCP J e seu entorno 

A ZCP J é composta por grande área com ocupação urbana bastante plana, além 

de áreas frágeis de grande relevância ecológica. Por este motivo, quando da 

definição das zonas de uso e ocupação do solo urbano, após análise em relação 

às políticas públicas da prefeitura municipal, poderá ser avaliada a exclusão das 

áreas com ocupação antrópica com características urbanas densamente 

habitadas, mantendo os fragmentos de vegetação nativa preservada localizados 

em áreas sensíveis, além da integração de área adjacente apontada na Figura 144. 

Assim sendo, atualmente a zona apresenta interesse para a Conservação, mas com 

indicativo de desmembramento da porção ambientalmente frágil com presença 

de fragmentos de vegetação nativa preservada e áreas alagadas (na porção leste 

e sudeste) para criação de zona de interesse ambiental para preservação dentro 

da LUOS. 
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Figura 144: ZCP J e seu entorno. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 
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11. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO K 

A ZCP K tem 0,3 km² e está localizado no extremo oeste do perímetro urbano, às 

margens do rio Cuiabá, como apresenta a Figura 145. Atualmente a ZCP é 

classificada como ZCP 1 que, de acordo com a Lei Complementar 3727/2012, “são 

zonas constituídas por áreas públicas ou privadas com excepcional potencial 

ambiental e paisagístico nas quais o adensamento deve ser controlado, visando 

manter baixa a densidade demográfica”. 

 

 

Figura 145: Mapa de localização da ZCP K. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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11.1. Diagnóstico da ZCP K 

Hipsometria 

A hipsometria da área varia de 141 a 164 metros, como indica o gráfico do perfil 

topográfico A-B com extensão aproximada de 250 metros (Figura 146), 

aumentando à medida que se distancia da margem do rio Cuiabá (Figura 147).  

 

         A                                                  Distância (metros)                                                     B 

Figura 146: Gráfico do perfil topográfico da ZCP K. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 147: Mapa hipsométrico da ZCP K. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Declividade 

Em termos de declividade, a ZCP apresenta altos valores nas margens do rio 

Cuiabá, com declividades até 43%. O restante da área é considerada plana e 

suave-ondulada, como mostram as Figuras Figura 148 e Figura 149. 

 

 

Figura 148: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP K. 
Fonte: Google Earth, 2019 
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Figura 149: Mapa hipsométrico da ZCP K. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Hidrografia 

A ZCP K apresenta em seu interior área úmida susceptível à alagamento, 

correspondente à área mais plana da zona, como pode ser observado na 

Figura 150 a seguir. A zona não possui drenagens em seu interior e está inserida 

na planície de inundação do Rio Cuiabá, em ottobacia de porção do curso 

d’água (Figuras Figura 151 e Figura 152). 

 
Figura 150: Áreas úmidas e susceptíveis à alagamento na ZCP K. 

Fonte: Google Earth, 2019 

 
Figura 151: Ottobacia do rio Cuiabá na qual a ZCP K está inserida. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 
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Figura 152: Região da planície de inundação do rio Cuiabá. 

Fonte: Google Earth, 2019. 
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Uso e cobertura da terra 

A ZCP K encontra-se inteiramente antropizada, com áreas com ocupação 

antrópica com característica urbana (Figuras Figura 153 e Figura 154) e áreas 

desmatadas com presença de pastagem desativada (Figura 155), além de 

pequena porção no extremo oeste da zona com vegetação nativa preservada 

(Figura 156).  

 

     

 
Figura 153: Ocupação antrópica com característica urbana na margem do rio Cuiabá. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 154: Ocupação antrópica com característica urbana na margem do rio Cuiabá. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 155: Área degradada com pastagem na ZCP K. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 156: Mapa de uso e ocupação da terra da ZCP K. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Estudos geotécnicos 

A ZCP K apresenta estreita faixa na margem do rio Cuiabá inserida na UG1, com 

uma porção a leste na UG 2 e o restante praticamente todo na UG 5, como mostra 

a Figura 157, Tabela 11.  

 

Tabela 11: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 157: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP K. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

Mapa síntese - Estudos Geotécnicos 
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11.2.  Considerações ambientais para contribuição na formulação de 

diretrizes de uso e ocupação da ZCP K e seu entorno 

Como expresso anteriormente, a ZCP K apresenta-se antropizada, com presença de 

áreas bastante urbanizadas e áreas degradadas com ausência de fragmentos 

consideráveis de vegetação nativa preservada, contudo úmidas e susceptíveis a 

alagamento (Figura 158).  

Entende-se que a área apresenta interesse para a conservação, permitindo uso e 

ocupação, respeitando-se a sensibilidade ambiental e a recuperação das áreas 

degradadas, especialmente nas áreas úmidas e alagáveis. 

Quando da definição das zonas de uso e ocupação do solo urbano, poderá ser 

analisada a supressão das áreas já ocupadas apontadas neste estudo, 

direcionando o restante da área para interesse de preservação. 
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Figura 158: ZCP K e seu entorno. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020
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12. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO L 

A ZCP L tem aproximadamente 0,06 km² e localiza-se no extremo leste do perímetro 

urbano, como mostra o mapa da Figura 159. Atualmente a ZCP L é classificada 

como ZCP 2 que, de acordo com a Lei Complementar 3727/2012, “são zonas 

formadas por áreas públicas ou privadas, com excepcional potencial ambiental e 

paisagístico, com presença de maciços de vegetação, cursos d'água ou nascentes, 

para as quais existe o interesse do poder público em transformá-las em unidades de 

conservação de domínio público (...)”.  

 

 

Figura 159: Mapa de localização da ZCP L. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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12.1. Diagnóstico da ZCP L 

Hipsometria 

A ZCP L apresenta altitudes que variam entre 142 metros (próximo à margem do rio 

Cuiabá) a 164 metros em relação ao nível do mar, como pode ser observado no 

gráfico do perfil topográfico A-B de aproximadamente 600 metros de extensão 

(Figura 160) e mapa hipsométrico (Figura 161).  

 

 

         A                                                  Distância (metros)                                                     B 

Figura 160: Gráfico do perfil topográfico da ZCP L. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 161: Mapa hipsométrico da ZCP L. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Declividade 

A área apresenta relevo suave-ondulado a ondulado, com declividades que 

variam de 0 a 24% (Figuras Figura 162 e Figura 163). 

 

 

Figura 162: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP L. 
Fonte: Google Earth, 2019 
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Figura 163: Mapa de declividade da ZCP L. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Hidrografia 

A ZCP L é composta de vegetação nativa preservada relativa à Área de 

Preservação Permanente (APP) de curso d’água (Figuras Figura 164 e Figura 

165).  

 

     

 
Figura 164: Curso d’água no interior da ZCP L. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 165: Mapa hidrográfico da ZCP L. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Uso e cobertura da terra 

O interior da ZCP L é composto basicamente de vegetação nativa preservada 

referente à APP de curso d’água, além de pequena porção com ocupação 

antrópica com característica urbana, como pode ser observado nas Figuras 

Figura 166 e Figura 167. 

     

     

 
Figura 166: Mata galeria na ZCP L. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 167: Mapa de uso e cobertura da terra da ZCP L. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Estudos geotécnicos 

As classes encontradas na ZCP L correspondem às UG 1, 3 e 5, como mostra a Figura 

168 e Tabela 12. 

 

Tabela 12: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. 
 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 168: Estudo geotécnico da ZCP L. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

Mapa síntese - Estudos Geotécnicos 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

198 

12.2.  Considerações ambientais para contribuição na formulação de 

diretrizes de uso e ocupação da ZCP L e seu entorno 

A ZCP L é inteiramente composta por vegetação nativa preservada formada pela 

APP de curso d’água, além de apresentar declividades acentuadas.  

No entorno da área existe continuidade do fragmento de vegetação nativa 

preservada, necessitando de análise das interferências urbanísticas e tendência de 

desenvolvimento urbano para decisão e definição das zonas de uso e ocupação 

do solo (Figura 169), além da supressão das áreas com características de ocupação 

urbana apontadas. 

Entende-se que a área apresenta interesse para a preservação, de acordo com sua 

sensibilidade ambiental. 
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Figura 169: ZCP L e seu entorno. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 
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13. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO M 

A ZCP M tem 0,58 km² e localiza-se a nordeste do perímetro urbano, como mostra a 

Figura 170. Atualmente é classificada como ZCP 1 que, de acordo com a Lei 

Complementar 3727/2012, “são zonas constituídas por áreas públicas ou privadas 

com excepcional potencial ambiental e paisagístico nas quais o adensamento 

deve ser controlado, visando manter baixa a densidade demográfica”. 

 

 

Figura 170: Mapa de localização da ZCP M. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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13.1. Diagnóstico da ZCP M 

Hipsometria 

A altitude na ZCP M varia entre 142 e 173 metros acima do nível do mar, como 

pode ser observado no gráfico do perfil topográfico A-B de aproximadamente 

350 metros de extensão (Figura 171).  

 

         A                                                  Distância (metros)                                                     B 

Figura 171: Gráfico do perfil topográfico da ZCP M. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 172: Maiores altitudes da ZCP M. 
Fonte: Google Earth, 2020. 
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Figura 173: Mapa hipsométrico da ZCP M. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Declividade 

A ZCP M apresenta relevo movimentado, com a maior parte das áreas com 

declividades que a inserem na classe de relevo ondulado (de 8 a 20%), como 

pode ser observado nas Figuras Figura 174 e Figura 175 a seguir. 

 

Figura 174: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP M. 
Fonte: Google Earth, 2019 

Área mais plana  

Área de relevo 
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Figura 175: Mapa hipsométrico da ZCP M. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

206 

Hidrografia 

Na ZCP M encontram-se dois cursos d’água: o primeiro deles localizado na porção 

leste, de menor porte e com áreas alagadas em toda a sua região (Figura 176); e o 

segundo de grande porte com mata galeria preservada (Figura 177). 

  
Figura 176: Mata galeria com área alagada na ZCP M. 

Fonte: Google Earth, 2020. 

 
Figura 177: Drenagem de grande porte com mata Galeria preservada na ZCP M. 

Fonte: Google Earth, 2020. 

A ZCP M está inserida na planície de inundação do Rio Cuiabá, em ottobacia de 

porção do curso d’água (Figura 178). Localmente, podem ser encontradas duas 

microbacias bastante antropizadas, correspondentes aos cursos d’água em seu 

interior (Figura 179). 
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Figura 178: Ottobacia do rio Cuiabá na qual a ZCP M está inserida. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 179: Mapa hidrográfico da ZCP M. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Uso e cobertura da terra 

A ZCP M é composta basicamente por chácaras de recreio (Figura 180), além de 

grandes fragmentos de vegetação nativa preservada nos quais estão incluídas as 

matas galerias dos cursos d’água (Figura 181). 

     

 

Figura 180: Chácaras de recreio na ZCP M. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 181: Mapa de uso e cobertura da terra da ZCP M. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Estudos geotécnicos 

A ZCP está inserida em sua maior parte nas UG 1 (basicamente na região de 

vegetação nativa preservada entorno da APP de córrego à oeste) e UG5 no 

restante da zona, como mostra a Figura 182, Tabela 13. 

 

Tabela 13: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 182: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP M. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

Mapa síntese - Estudos Geotécnicos 
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13.2.  Considerações ambientais para contribuição na formulação de 

diretrizes de uso e ocupação da ZCP M e seu entorno. 

A ZCP M apresenta ocupação antrópica em sua maior parte em forma de 

chácaras. O relevo na zona é movimentado, com declividades até 40%, além de 

áreas alagadas e susceptíveis à inundação.  

Entende-se que a área apresenta interesse para a conservação, permitindo uso e 

ocupação, respeitando-se a sensibilidade ambiental e a recuperação das áreas 

degradadas, com atenção especial para grande fragmento de vegetação nativa 

à noroeste da área (Figura 183), que deverá ser considerado quando da definição 

de diretrizes do zoneamento de uso do solo pela LUOS. 
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Figura 183: ZCP M e seu entorno. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 
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14. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO N 

A ZCP N tem 0,24 km² e localiza-se na região nordeste do perímetro urbano (Figura 

185). Atualmente é classificada como ZCP 2 que, de acordo com a Lei 

Complementar 3727/2012, “são zonas formadas por áreas públicas ou privadas , 

com excepcional potencial ambiental e paisagístico, com presença de maciços de 

vegetação, cursos d'água ou nascentes, para as quais existe o interesse do poder 

público em transformá-las em unidades de conservação de domínio público (...)”.  

 

 

Figura 185: Mapa de localização da ZCP N.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

216 

14.1. Diagnóstico da ZCP N 

Hipsometria 

A ZCP N apresenta diferença altimétrica de 11 metros, estando as áreas mais baixas 

próximas à margem do rio Cuiabá, variando de 142 a 153 metros de altitude, como 

mostra o gráfico do perfil topográfico A-B de aproximadamente 550 metros de 

extensão (Figura 186) e o mapa hipsométrico da área (Figura 187).  

 

 

         A                                                   Distância (metros)                                                     B 

 

Figura 186: Gráfico do perfil topográfico da ZCP N.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 187: Mapa hipsométrico da ZCP N. 

 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

218 

Declividade 

A região oeste da zona apresenta-se bastante plana, com valores de 

declividade de até 3%. Já a porção leste é a mais movimentada, com valores 

que chegam a 31% (Figuras 188 e 189). 

 

 

Figura 188: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP N.  
Fonte: Google Earth, 2019 
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Figura 189: Mapa de declividade da ZCP N. 

 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Hidrografia 

Na ZCP encontra-se o córrego do General, que consiste em drenagem que 

nasce a sudoeste da ZCP (como mostram as Figuras 190 e 191).  

A microbacia na qual a ZCP está inserida é densamente urbanizada, com APPs 

bastante degradadas, com exceção da área da APP (Figura 192). 

 
Figura 190: Córrego do General na ZCP N.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 191: Mapa de hidrografia da ZCP N.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 192: Mapa da microbacia na qual a ZCP N está inserida. 

 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Uso e cobertura da terra 

A ZCP é inteiramente formada por vegetação nativa preservada da APP do córrego 

do General, como mostram as Figuras 193 e 194. 

 
Figura 193: APP do córrego do General na ZCP N.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 194:  Mapa de uso e cobertura da terra na ZCP N. 

 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Estudos geotécnicos 

Os estudos geológicos mostram que a ZCP está praticamente toda inserida na UG1, 

que é bastante restritiva para ocupação (Figura 195, Tabela 14). 

 

Tabela 14: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 195: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP N.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

Mapa síntese - Estudos Geotécnicos 
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14.2. Considerações ambientais para contribuição na formulação de 

diretrizes de uso e ocupação da ZCP N e seu entorno. 

A ZCP N tem como característica principal a presença de grande fragmento de 

vegetação nativa preservada formada por mata galeria de curso d’água que 

atravessa a ZCP longitudinalmente, além de alta restrição geotécnica. Deste modo, 

entende-se que a área apresenta interesse para a preservação devido à grande 

sensibilidade ambiental e ausência de ocupações antrópicas. 
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15. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO O 

A ZCP O tem 1, 48 km ² e encontra-se na região nordeste do perímetro urbano (Figura 

196). A ZCP O é classificada atualmente como ZCP 1 que, de acordo com a Lei 

Complementar 3727/2012, “são zonas constituídas por áreas públicas ou privadas 

com excepcional potencial ambiental e paisagístico nas quais o adensamento 

deve ser controlado, visando manter baixa a densidade demográfica”. 

 

 

Figura 196: Mapa de localização da ZCP O. 
 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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15.1. Diagnóstico da ZCP O 

Hipsometria 

A altimetria da ZCP O varia entre 145 e 154 metros em relação ao nível do mar, 

como pode ser observado no gráfico do perfil topográfico A-B de 

aproximadamente 450 metros de extensão (Figura 197), mas pode-se observar 

na Figura 198 que a região passou por aterramento especialmente nas áreas 

próximas à rodovia, por isso faixas bem definidas de altimetria. 

 

 

         A                                                  Distância (metros)                                                     B 

Figura 197: Gráfico do perfil topográfico da ZCP O.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 198: Mapa hipsométrico da ZCP O.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Declividade 

A ZCP O apresenta-se toda bastante plana (Figura 199), com linhas de 

declividade mais acentuada principalmente nos limites dos aterros e 

movimentos de terra existentes no local (Figura 200). 

 

 

Figura 199: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP O.  
Fonte: Google Earth, 2019 
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Figura 200: Mapa hipsométrico da ZCP O.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Hidrografia 

A ZCP O possui em seu interior 2 drenagens de grande porte: uma na região 

centro-sul (Figura 201) e outra ao norte de seu limite (Figura 202). A microbacia 

da primeira encontra-se inserida em área antrópica com característica urbana, 

mas à medida que se aproxima de sua foz, (adjacente à ZCP e em seu interior), 

apresenta denso fragmento de vegetação nativa preservada que engloba as 

APPs de seu curso principal e afluente (Figura 203). A drenagem à norte 

apresenta microbacia menos antropizada que a primeira, apesar de sofrer 

pressão, como pode ser observado na Figura 204. 

 

      

 

Figura 201: Mata galeria e curso d’água ao sul da ZCP O.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 202: Mapa hidrográfico da ZCP O.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 203: Microbacias das drenagens inseridas na ZCP O.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 204: Microbacia da drenagem ao norte da ZCP O.  
Fonte: Google Earth, 2020. 

Apesar das microbacias inseridas na ZCP O, em escala regional a zona está 

inteiramente inserida na planície de inundação do Rio Cuiabá, em ottobacia 

de porção do curso d’água (Figura 205). 

 
Figura 205: Ottobacia do rio Cuiabá na qual a ZCP O está inserida. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 
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Uso e cobertura da terra 

A ZCP O é composta basicamente por chácaras (Figura 206) e vegetação 

secundária em área antropizada e fragmentos de vegetação nativa 

preservada (Figura 207), como mostra o mapa de uso e ocupação da terra na 

Figura 208. 

     

 
Figura 206: Chácaras na região central da ZCP O.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

        
Figura 207: Vegetação secundária em área antropizada na ZCP O.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020.  
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Figura 208: Mapa de uso e cobertura da terra da ZCP O. 

 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Estudos geotécnicos 

A ZCP O está, em grande parte, inserida na UG 1 (porção sul da zona) e UG 2 e 5, 

na porção norte da zona (Figura 209, Tabela 15). 

 

Tabela 15: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 209184: Estudos geotécnicos da ZCP O. 

 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

Mapa síntese - Estudos Geotécnicos 
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15.2.  Considerações ambientais para contribuição na formulação de 

diretrizes de uso e ocupação da ZCP O e seu entorno 

A ZCP O abrange áreas sensíveis, ocupadas com chácaras e grande fragmento de 

vegetação nativa preservada com presença de drenagens e áreas alagáveis.  

Em função da presença de ocupação antrópica sem manifestação de retirada 

pela prefeitura municipal, entende-se que a área apresenta interesse para a 

conservação, permitindo uso e ocupação, respeitando-se a sensibilidade 

ambiental, além da recuperação das áreas degradadas. 

Importante salientar que o grande fragmento de vegetação nativa preservada com 

presença de drenagem na região central da área, deve ser considerado quando 

da definição das zonas de uso e ocupação do solo urbano (Figura 210). 
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Figura 210185: ZCP O e seu entorno. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 
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16. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO P 

A ZCP tem 0,76 km² e localiza-se no extremo norte do perímetro urbano (Figura 211). 

Está classificada como ZCP 1 na Lei Complementar 3727/2012, que significa que é 

uma “zona constituída por áreas públicas ou privadas com excepcional potencial 

ambiental e paisagístico nas quais o adensamento deve ser controlado, visando 

manter baixa a densidade demográfica”. 

 

 

Figura 211: Mapa de localização da ZCP P. 
 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020.
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16.1. Diagnóstico da ZCP P 

Hipsometria 

A ZCP P tem altitudes que variam de 148 metros (na porção sul) até 167 metros 

(na região norte), com presença de pontos elevados, como o encontrado na 

região central da ZCP (Figura 212), observado no perfil topográfico A-B de 

aproximadamente 800 metros de extensão (Figuras 213) e mapa hipsométrico 

da Figura 214. 

 
Figura 212: Ponto elevado do terreno na ZCP P. 

 Fonte: Google Earth, 2019 

 

         A                                                  Distância (metros)                                                     B 
Figura 213: Gráfico do perfil topográfico da ZCP P. 

 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

Profile Graph Title

Profile Graph Subtitle

7006005004003002001000

166

164

162

160

158

156

154

A
lt

it
u

d
e
  



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

245 

  
Figura 214: Mapa hipsométrico da ZCP P. 

 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Declividade 

A ZCP apresenta-se na maior parte plano a suave ondulado, com declividades 

que chegam a 8%, com alguns pontos com declividade mais acentuada (até 

30%) correspondentes às áreas mais altas da região (Figuras 215 e 216). 

 

 

Figura 215: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP P.  
Fonte: Google Earth, 2019 
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Figura 216186: Mapa de declividades da ZCP P.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Hidrografia 

A ZCP P possui diversas áreas alagadas (Figura 217) e lagoas artificiais (Figura 

218), comprovando a umidade existente no solo na região.  

 

 

 

Figura 217: Área alagada com lagoa natural na ZCP P.  
Fonte: Google Earth, 2019 
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Figura 218: Lagoas artificiais na ZCP P. 

 Fonte: Google Earth, 2019 

Como não apresenta nenhuma drenagem em seu interior, a microbacia de 

referência é uma ottobacia de trecho do rio Cuiabá, na planície de inundação 

do rio (Figuras 219 e 220). 
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Figura 219: Ottobacias da bacia hidrográfica do rio Cuiabá. 
 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020  
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Figura 220: Região da planície de inundação do rio Cuiabá. 

 Fonte: Google Earth, 2019. 
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Uso e cobertura da terra 

A ZCP P atualmente apresenta grande área antropizadas com ocupação de 

baixa densidade com características rurais (Figura 221) e áreas mais sensíveis 

com vegetação nativa preservada (Figura 222). 

 

     

 

Figura 221: Área com características rurais na ZCP P. 
 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 222: Mapa de uso e cobertura da terra da ZCP P. 

 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Estudos geotécnicos 

Os estudos geológicos mostram que a zona está incluída em áreas restritivas em 

termos físico-ambientais, nas classes UGs 1, 2A, 3A e 5 (Tabela 16 e Figura 223). 

 

Tabela 16: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos. 
 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 223: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP P. 

 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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16.2.  Considerações ambientais para contribuição na formulação de 

diretrizes de uso e ocupação da ZCP P e seu entorno 

A ZCP P apresenta características físico-ambientais relevantes em função de área 

de vegetação nativa ainda preservada, áreas restritivas em relação à declividade, 

além das áreas alagadas/alagáveis. Mas apesar das restrições, a zona é 

praticamente toda antropizada.  

Desse modo, entende-se que a zona apresenta interesse para a conservação, 

permitindo uso e ocupação, respeitando-se a sensibilidade ambiental e a 

recuperação das áreas degradadas. 

As áreas ambientalmente sensíveis deverão ser consideradas quando da 

elaboração das diretrizes de uso das zonas instituídas pela LUOS. 
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17. ZONA DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO Q 

De acordo com os dados originais fornecidos pela Prefeitura, a porção 

localizada no extremo leste da zona era formada por diversos polígonos 

sobrepostos com a mesma classificação de ZCP 2 (Figura 224). Dessa forma, 

todos foram convertidos em apenas um limite geral de modo a unificar a análise 

(Figura 225). 

 

Figura 224: Detalhe do limite leste original formado por polígonos sobrepostos na ZCP 

Q.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

 

A ZCP Q tem 1,5 km² e está localiza no limite do extremo norte do perímetro 

urbano (Figura 225), sendo classificada como ZCP 2 que, de acordo com a Lei 

Complementar 3727/2012, “são zonas formadas por áreas públicas ou privadas 

, com excepcional potencial ambiental e paisagístico, com presença de 

maciços de vegetação, cursos d'água ou nascentes, para as quais existe o 

interesse do poder público em transformá-las em unidades de conservação de 

domínio público (...)”.  
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Figura 225: Mapa de localização da ZCP Q.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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17.1. Diagnóstico da ZCP Q 

Hipsometria 

A altimetria da zona varia de 154 metros a 182 metros em relação ao nível do 

mar. Apesar da zona ser toda bastante uniforme aumentando à medida que se 

aproxima do rio Cuiabá, no extremo leste existe uma elevação no terreno, 

como pode ser observado nas Figuras 226 e 227.  

 

 
Figura 226: Elevação acentuada na porção leste da ZCP Q.  

Fonte: Google Earth, 2020. 
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Figura 227: Mapa hipsométrico da ZCP Q.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Declividade 

Com exceção da elevação no extremo leste (Figura 228), que apresenta 

declividade de até 20%, a ZCP é bastante plana, com declividades que 

chegam a apenas 8%, de acordo com o mapa da Figura 229. 

 

 

Figura 228: Imagem do contexto geral do terreno da ZCP Q.  
Fonte: Google Earth, 2019 
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Figura 229: Mapa de declividade da ZCP Q. 

 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Hidrografia 

A ZCP Q é composta basicamente pela APP do rio Pari, como pode ser 

observado nas Figuras 230 e 231.  

A bacia do rio Pari extrapola o limite municipal e a ZCP Q encontra-se na sua 

foz, como mostra a Figura 232. 

 

 
Figura 230: Rio Pari na ZCP Q.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 231: Mapa de hidrografia da ZCP Q.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 232: Bacia hidrográfica do rio Pari.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Uso e cobertura da terra 

A ZCP Q é inteiramente composta por vegetação nativa preservada 

representada basicamente pela mata galeria do Rio Pari (Figuras 233 e 234). 

 

                

 

 

Figura 233: Mata galeria do rio Pari.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Figura 234: Mapa de uso e cobertura da terra da ZCP Q. 

 Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 
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Estudos geotécnicos 

De acordo com os estudos geotécnicos, a ZCP Q encontra-se praticamente toda 

inserida nas classes UG 2 e 5, como mostra a Figura 235e Tabela 17. 

 

Tabela 17: Legenda do mapa síntese dos estudos geotécnicos.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 
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Figura 235: Estudos geotécnicos, síntese, referentes à ZCP Q.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020. 

Mapa síntese - Estudos Geotécnicos 
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17.2.  Considerações ambientais para contribuição na formulação de 

diretrizes de uso e ocupação da ZCP Q e seu entorno 

A ZCP Q possui em toda a sua extensão vegetação nativa ainda preservada 

formada pela mata galeria do rio Pari. Em seu entorno existem áreas de Cerrado em 

região com 2 drenagens sob pressão urbana. Deste modo, entende-se que a área 

apresenta interesse para a preservação. 
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18. ANÁLISE DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL PARA PRESERVAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE VÁRZEA GRANDE 

– MT.  

Foram identificadas, ainda, algumas áreas de interesse ambiental dentro do 

perímetro urbano que não foram englobadas nas Zonas de Conservação e 

Preservação anteriormente definidas pela prefeitura municipal. Deste modo, o 

presente estudo buscou identificar, de acordo com as características físico-

ambientais, as principais áreas frágeis e restritivas para a ocupação urbana, 

descritas a seguir. 

Quando da definição das zonas de uso e ocupação do solo urbano, deverá ser 

analisada a integração das áreas apontadas neste estudo. 

18.1. Áreas de Interesse Ambiental para Preservação 

Foram identificadas duas novas Áreas de Interesse Ambiental para a 

Preservação na região de estudo. A primeira encontra-se localizada no extremo 

oeste do perímetro urbano e tem como características principais a presença de 

fragmento de vegetação nativa preservada formada por Cerrado e Mata 

Galeria de drenagem, incluindo a nascente de uma drenagem (Figuras 236 e 

237). A área tem desnível de aproximadamente 20 metros em direção ao curso 

d’água, sofrendo pressão urbana em todo seu entorno, como pode ser 

observado na Figura 238. A área conta, ainda, com ocupação em seu interior, 

incluindo lagoas formadas pelo barramento do rio (Figura 239). 

 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

272 

 
Figura 236: Área de Interesse para a Preservação. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 
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Figura 237: Vegetação nativa preservada.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 

 

Figura 238: Variáveis relevantes na área de interesse para preservação.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 
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Figura 239: Ocupação urbana no limite da área.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 

A segunda área de interesse ambiental para preservação identificada 

encontra-se na porção sudeste do perímetro urbano e consiste em fragmento 

vegetação nativa preservada (Figura 240) composta por mata galeria de 

trecho de aproximadamente 1 km de curso d’água localizado no limite da área 

do aeroporto (Figuras 241 e 242). A área funciona com trampolim ecológico no 

meio da malha urbana, permitindo deslocamento de espécies vegetais e 

animais. 
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Figura 240: Área de Interesse para a Preservação. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020
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Figura 241: Vegetação nativa preservada na área.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 

 

 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

277 

 

Figura 242: Variáveis relevantes para a definição de área de interesse ambiental para 

preservação.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 
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18.2. Áreas de Interesse Ambiental para Conservação 

Na região centro-sul do perímetro urbano, contígua à ZCP existente 

anteriormente, foi identificada área de interesse ambiental para conservação 

de 1,95 km², correspondente à região de mata galeria de diversos córregos, 

incluindo o córrego Traíra (Figura 243), além de diversas nascentes e fragmentos 

de vegetação nativa preservada. Outro ponto é que a área é plana com 

altitude elevada, funcionando como área de recarga de aquífero, como pode 

ser observado nas Figuras 244 e 245 a seguir. 
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Figura 243: Área de Interesse Ambiental para a Conservação. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 



 

Estudos Ambientais Complementares de Várzea Grande - MT 

  

280 

 
Figura 244: Mata galeria do córrego Traíra.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 

 

 

Figura 245: Variáveis relevantes para a definição de área de interesse ambiental para 

conservação.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 
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Outra área identificada encontra-se no extremo oeste do perímetro urbano 

com uma área de 2,4 km². Assim como a anterior, a área é composta por mata 

galeria de diversos córregos e nascentes inseridos em grande fragmento de 

Cerrado típico preservado (Figuras 246 e 247), localizado em área plana com 

altitude elevada que funciona como área de recarga de aquífero (Figuras 248 

a 250). 
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Figura 246: Área de Interesse Ambiental para a Conservação. 

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 
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Figura 247: Cerrado Típico.  

Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 
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Figura 248: Detalhe de Cerrado Típico com drenagem.  
Fonte: Google Earth, 2019. 

 

Figura 249: Vista geral do Cerrado Típico na área. 
 Fonte: Google Earth, 2019. 
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Figura 250: Variáveis relevantes para a definição de área de interesse ambiental para 

conservação.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020 
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19. MAPA FINAL CONSOLIDADO 

Considerando o diagnóstico anterior, apresentamos mapa das ZPCs com 

indicativo de interesse de classificação das áreas de acordo com as 

caraterísticas atuais encontradas em cada zona (Figura 251). 
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Figura 251: Mapa Final com proposta de nova classificação das áreas.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2020
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INTRODUÇÃO 

O presente documento apresenta os procedimentos e resultados alcançados no 

trabalho de elaboração dos Estudos Geotécnicos da Zona Urbana do Município 

de Várzea Grande-MT, visando o fornecimento de subsídios para que o Plano 

Diretor Municipal e os novos projetos de parcelamento do solo incorporem 

diretrizes voltadas para prevenção dos desastres naturais ou induzidos, 

especialmente aqueles associados às condições geológico-geotécnicas 

consideradas específicas da área de estudo (inundação, alagamento, erosão e 

assoreamento).  

O presente estudo seguiu o entendimento de que o termo cartografia geotécnica 

é empregado de uma forma genérica para aqueles produtos cartográficos que 

expressam a prática do conhecimento geológico aplicado para enfrentar os 

problemas gerados pelo uso e ocupação do solo (Prandini et al., 1995) ou que 

busquem avaliar e retratar as características dos componentes e os 

comportamentos do meio físico frente a diferentes tipos de ocupação, avaliando 

suas limitações e seus potenciais (Zuquette, 1993). Enquadra-se nos conceitos de 

Bitar et al., (2012) referentes à carta geotécnica, também buscando sintetizar o 

conhecimento sobre o meio físico e seus processos atuantes em uma determinada 

área, de modo a subsidiar o estabelecimento de medidas para a adequada 

ocupação do solo.  

Para elaboração dos Estudos Geotécnicos de Várzea Grande-MT considerou-se o 

conhecimento prévio de trabalhos existentes, e orientações na direção de 

detalhamento quanto à potencialidade de ocorrência de processos geológicos 

naturais e induzidos em áreas de interesse ao uso urbano do solo, expressando as 

potencialidades e limitações, segundo classes de probabilidade de ocorrência 

(Migliorini 2000, Migliorini & Silva CPRM 2006, Paes 2011, Pedrollo 2011, Salomão et 

al. 2012, Paes & Brandão 2013, Chiletto & Pedrollo 2014). Procurou-se tanto quanto 

possível manter as unidades geotécnicas estabelecidas por Salomão et al. 2012, 

para a região ao longo da orla do rio Cuiabá, estendo a classificação das 

unidades geotécnicas em um mapa síntese para o restante da zona urbana de 

Várzea Grande. A classificação das unidades geotécnicas propostas nestes 

estudos permite assim identificar o funcionamento dos terrenos a partir da 

caracterização geotécnica das coberturas de solos e depósitos, substrato 

rochoso, declividades e da caracterização das suscetibilidades aos processos 

geodinâmicos. 

A área cartografada das topologias (geologia, solos, geotécnica etc.) seguiu 

sempre a mesma poligonal, a qual incorpora toda a área urbana de Várzea 

Grande, de acordo com o perímetro urbano disponibilizado pela Prefeitura na 

base cartográfica. Contudo, a base de dados topográficos de maior resolução, 
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com distância entre curvas de nível de 10 metros, interpoladas para 1 metro, ficou 

restrita à poligonal referente à base topográfica disponibilizada pela Prefeitura de 

Várzea Grande. A complementação das informações necessárias aos estudos 

realizados deu-se por meio do preenchimento por variáveis topográficas regionais 

a partir de modelo digital da Missão Topográfica Radar Shuttle-SRTM, totalizando 

em 60% da área de estudo que não teve cobertura de detalhe, mas que compõe 

a zona urbana de Várzea Grande, foco deste trabalho (Figura 1). Portanto, a 

escala de trabalho pode variar entre 1:25.000 e 1:50.000, conforme a resolução e 

a escala dos dados topográficos de origem.  

Os resultados da análise das unidades geotécnicas são apresentados como 

instrumento de informações sobre atributos do meio físico para o planejamento. 

Portanto, obtida pela análise exclusiva dos condicionantes físicos, que deve ainda 

ser compatibilizada às restrições estabelecidas na legislação pertinente (em 

especial a ambiental) no sentido de evitar pressões associadas à dinâmica de 

ocupação territorial em áreas que não deveriam ser urbanizadas. 

 

Figura 187– Distribuição espacial das bases topográficas aplicadas na área de estudo. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2019. 

 

1. PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS GEOTÉCNICOS 
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1.1 Trabalhos de campo e Inventário de Base de Dados  

Para a elaboração dos estudos geotécnicos da zona urbana de Várzea Grande 

foi feito o inventário e análise prévia dos dados existentes sobre a área de estudo 

teve organização a partir de uma conformação em camadas funcionais para 

sistemas de gerência de banco de dados, complementados por subsistemas 

especializados, para utilização no programa ArcGIS 10.6.1. Após esta etapa foram 

realizados trabalhos de campo tendo como objetivo a observação e 

mapeamento do meio físico de forma a se elaborar os mapas geológico, de solos 

e geomorfológico da zona urbana de Várzea Grande. 

Concluída a análise dos dados compilados e levantados no campo foram 

gerados o seguinte conjunto informações básicas mínimas de entrada: 

• imagens de sensores remotos provenientes de fotografias aéreas e imagens 

orbitais com resolução compatível com a escala de trabalho; 

• base topográfica na escala 1: 25.000, disponibilizada pela Prefeitura de 

Várzea Grande, com distância entre curvas de nível 10 metros, interpoladas 

para 1 metro, que permitiram a alta resolução dos produtos que foram 

derivados por geoprocessamento, tais como declividade, hipsometria, fluxo 

hidrológico superficial pluvial e fluvial, amplitude do relevo;  

• perfil das vertentes e atributos morfométricos para subacias; 

• Modelo Digital de Elevação SRTM aplicado para complementar a base 

topográfica nas áreas sem cobertura de dados topográficos de alta 

resolução; 

• mapa geológico; 

• mapa de solos;  

• mapa geomorfológico; 

• suscetibilidade erosiva. 

Os dados foram divididos em dois diretórios principais: Base e Produtos. O diretório 

Base com os dados correspondentes às bases planialtimétricas ou topográficas, 

compostas por curvas de nível, pontos cotados, hidrografia, limites municipal e 

estadual, perímetro urbano, sistema viário, área urbanizada e ortofotos. O diretório 

Produtos com os grupos de dados obtidos ou desenvolvidos no âmbito dos 

trabalhos realizados, como modelo digital de elevação, padrões de relevo, 

feições, geologia, pedologia, geomorfologia, fotos de campo, pontos de 

observação, suscetibilidade erosiva, subacias hidrográficas, declividade e relevo 

sombreado calculados a partir do modelo digital disponibilizado. 
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1.2 Geração de Dados na Escala de Detalhe 

1.2.1 Modelo Digital de Elevação  

Para elaboração do Modelo Digital de Terreno (parte 3) foram aplicados os dados 

topográficos disponibilizados pela Prefeitura, obtidos a partir da Planta 

Planialtimétrica de Várzea Grande, elaborada pela AEROIMAGEM S/A, 

complementado por dados Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM), 

disponibilizados pela NASA (National Aeronautics and Space Administration) e 

adquirido por meio do Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil (TOPODATA) 

e interpolado para uma resolução espacial de 30 metros (Valeriano, 2005; 

Valeriano, 2008). 

Atualmente o uso de modelagem distribuída tem se tornado uma importante 

ferramenta para entender e previr comportamentos de sistemas ambientais, 

sendo que para a realização dessas simulações uma dos maiores obstáculos é 

tornar o MDT hidrologicamente consistente, com o mínimo de imperfeições 

topográficas visando à uma representação digital adequada para representação 

hidrológica e geomorfológica nos MDTs.  

Nesta direção, o presente trabalho teve a preocupação de efetuar 

procedimentos para tornar os conjuntos de informações mais consiste e reduzir os 

erros acumulados durante o processo de obtenção. Portanto, o tratamento dos 

dados incorporou procedimentos específicos para representar, na escala do 

trabalho, o relevo em ambiente virtual com qualidade para as determinações na 

geração dos modelos digitais mais consistentes chamados de hidrologicamente 

consistidos. 

1.2.2 Mapa de Declividade 

O Mapa de Declividade (parte 3) foi derivado em estrutura raster com células de 

0,5m x 0,5m, resolução espacial compatível com a escala de trabalho. As classes 

de declividade foram hierarquizadas em cinco unidades, definidas com base nos 

critérios apresentados a seguir: 

• 0-2% - correspondem às áreas planas onde o escoamento superficial é 

lento, compreendendo uma área de 105 km²;  

• 2-5% - compreendendo uma área de 57 km², corresponde à porções do 

relevo que apresentam relevo suave a suave ondulado, onde o 

escoamento as superficial é lento ou médio, representando áreas com 

baixo, ou que não oferecem, risco à erosão hídrica, podendo, contudo, 

apresentar problemas de escoamento do fluxo superficial sendo 
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susceptíveis à alagamentos temporários especialmente quando associados 

à alguns tipos de solos argilosos e/ou ao substrato rochoso, o que foi 

encontrado por quase toda a área cartografada, sendo representados por 

filitos de muito baixa permeabilidade/condutividade hidráulica; 

• 5-10% - são áreas com relevo ondulado e escoamento superficial médio ou 

rápido (dependendo do tipo de solo), compreendendo uma área de 25 

km², onde o risco à erosão é baixo e a susceptibilidade a alagamentos 

temporários é moderada; 

• 10-20% - relevo ondulado a forte ondulado ou colinoso, o que implica em 

um escoamento superficial rápido, e suas coberturas de solos apresentam 

risco moderado aos processos erosivos especialmente às erosões lineares, 

compreendendo uma área de 6 km²; 

• >20% - relevo forte ondulado, em geral representados por vertentes 

inclinadas da rede de drenagem, onde escoamento superficial é rápido a 

muito rápido, apresentando risco moderado a elevado aos processos 

erosivos, compreendendo uma área de 0.5 km².  

O mapeamento da declividade mostrou que a maior parte da Zona Urbana do 

Munícipio de Várzea Grande-MT, aproximadamente 88%, compõe-se de 

superfícies planas a suave ondulada, com declividades de 0-5%, seguida da classe 

de 5–10% com 9% da área, restando 2% para declividade superior a 10%. (Tabela 

1). 

CLASSES ÁREA (em Km²) ÁREA (em %) 

0 – 2 % 105 67 

2 - 5 % 57 21 

5 – 10 % 25 9 

10 - 20 % 6 2 

>20 % 0.5 0.02 

TOTAL 266.5 100 

Tabela 18: Distribuição das classes de declividade na Zona Urbana. Várzea Grande-MT.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2019.  



  

 

Estudos Geotécnicos Município de Várzea Grande - MT 

  

6 

1.2.3 Geologia  

Contexto Geológico Regional 

Os trabalhos de campo na região e a avaliação de dados bibliográficos mostram 

que na área de estudo ocorrem dois conjuntos litoestratigráficos de idades, 

ambiência tectônica e filiação petrológica distintas, incluindo: 

• rochas metassedimentares dobradas de baixo grau metamórfico do Grupo 

Cuiabá, compreendendo a unidade tectônica Faixa Paraguai, 

desenvolvida durante o Ciclo Pan-Africano/Brasiliano (1000-500Ma). 

• expressivas e espessas coberturas aluvionares cenozóicas, representadas 

pela Formação Pantanal, Aluviões Recentes e Coberturas Detrítico-

Lateríticas. 

Geologia Local 

A metodologia aplicada ao mapeamento geológico seguiu os passos tradicionais 

com descrição de pontos georrefenciados com auxílio de GPS portátil. O 

levantamento geológico local foi realizado ao longo das estradas, drenagens e 

em associação com alguns caminhamentos em locais especificamente 

escolhidos para estudar áreas consideradas chave para a caracterização da 

geologia.  

Foram discriminados dois grandes conjuntos litoestratigráficos, os quais 

representam diferentes estágios tectono-estruturais regionais: Grupo Cuiabá e as 

formações superficiais da Formação Pantanal. Além destes, podem ser 

individualizados os aluviões recentes (ativos) do Rio Cuiabá e seus principais 

tributários e localmente, couraças lateríticas (Mapa Geotécnico na parte 3). 

Na área ora mapeada ocorrem duas subunidades do Grupo Cuiabá. A 

Subunidade 5 representa a unidade com a maior distribuição na área de estudo. 

As rochas predominantes são filitos e filitos sericíticos, ocorrendo 

subordinadamente intercalações de metarcóseos, metarenintos, quartzitos e mais 

raramente metamicroconglomerados. A Subunidade 6 ocorre principalmente na 

porção centro-sul da área de estudo, representada litologicamente por filitos com 

intercalações de e metarenitos metaarenitos conglomeráticos. 

A Formação Pantanal ocorre ao longo de uma ampla área margeando a planície 

de inundação do rio Cuiabá, correspondendo a paleo-terraços deste rio, sendo 

composta principalmente por sedimentos arenosos, de granulometria média a 

grossa, e conglomerados semi-consolidados, dambos de cor cinza-claro a 

amarelados. Eventualmente registram-se intercalações de argilitos e argilitos 

arenosos, que são comumente explorados para a produção de telhas, tijolos e 
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cerâmica rustica. Em geral, a Formação Pantanal é capeada por uma cobertura 

de neossolo flúvico derivados de sua pedogenese, com espessuras em geral 

inferiores a 2 metros, no mais das vezes entre 0,5 e 1,5 metros. 

Aluviões Recentes ocorrem associados à calha dos rios Cuiabá, Pari e seus 

afluentes principais. Corresponde à região sujeita a inundações periódicas. São 

depósitos fluviais arenos e conglomeráticos e fluviolacustrinos compostos por 

deposição de sedimentos de suspensão siltosos e argilolosos, de cor cinza-claro a 

cinza-escuro, semiconsolidados e localmente por bolsões de areia fina. 

Por toda a área o acamamento sedimentar nas unidades do Grupo Cuiabá, 

comparece em dobras recumbentes, em isoclinais de amplitudes médias a 

grandes, apresentando uma atitude relativamente homogênea. Essa altitude, por 

toda a zona urbana municipal, encontra-se em torno de N30-40E com mergulhos 

predominantes suaves a moderados entre 25º a 45º para NW (S0 N30-40E/25-

45NW). Variações, nesta direção e no aumento do mergulho, que podem chegar 

a 80º ou mais, das camadas estão associados aos flancos curtos e/ou inversos dos 

dobramentos recumbentes ou a zonas de falhas rúpteis.  

Por toda a região são muito comuns falhas rúpteis inversas e/ou obliquas com 

componente direcional moderada, de direção N30-40E e mergulhos moderados 

em torno de 30 a 50º em falhas inversas, e mergulhos alto a subverticais nas falhas 

oblíquas. Outro conjunto expressivo de fratura e falhamentos corresponde a falhas 

e fraturas extensionais, com direção N30-45W e mergulhos em geral elevados 

maiores que 75º, tanto para os quadrantes NE como SW, a subverticais. Esse 

sistema de fraturas e falhas NW-SE acomoda a maioria dos veios de quartzo, 

localmente auríferos, muito comuns por toda a região mapeada. 

Os dois sistemas principais de falhas e fraturas de alto ângulo, N30-40E e N30-45W, 

afetam indistintamente tanto as unidades do Grupo Cuiabá quanto a Formação 

Pantanal, e controlam a rede de drenagem imprimindo a essa um padrão 

retangular a subrentangular. Todas as descontinuidades planares observadas na 

região, especialmente as falhas de alto ângulos nas direções N30-40E e N30-45W, 

encontram-se em processo ativo de reativação neotectônica, respondendo pelo 

escalonamento observado nos paleo-terraços da Formação Pantanal e refletindo 

o soerguimento regional da região, isto é rebaixamento do nível de base local (Rio 

Cuiabá). Esse fato é evidenciado pelo desmantelamento generalizado dos perfis 

de solos maduros, chegando em muitas áreas à sua total remoção e exposição 

do substrato geológico ou por vezes restando dos perfis originais apenas níveis 

pouco espessos de cascalhos residuais, em geral com espessuras inferiores à 50 

cm. 
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Do ponto de vista geotécnico as rochas que compõe o Grupo Cuiabá, como 

aquelas que compõem a Formação Pantanal, correspondem a substratos 

geológicos estáveis propícios a suportarem, sem risco, grandes obras de 

construção. Em relação ao comportamento geotécnico relacionados à 

possibilidade de ocorrência de processos geodinâmicos das rochas de ambas as 

unidades, associadas ao padrão de relevo, apresentam riscos baixos a muito 

baixos à erosão e ao assoreamento. As formações superficiais derivadas das 

rochas representadas pela Formação Pantanal e os Depósitos Aluvionares 

apresentam um maior risco de sofrer processo erosivo, já que os grãos de areia são 

facilmente destacados pela ação da água. Estariam assim aptos a serem 

carregados pela mesma, contudo este risco é bastante minimizado em função do 

relevo plano em áreas de baixas declividades, típicas de sua área de ocorrência. 

1.2.4 Solos 

A cartografia dos solos (parte 3), em associação com a geologia, é importante 

para a distinção dos materiais em termos geotécnicos e para as previsões das 

modificações das características geotécnicas nas áreas onde o adensamento 

urbano pode sofrer alterações.  

Nesta oportunidade o objetivo compreende caracterizar os principais solos da 

área de estudo e avaliar as principais questões quanto aos possíveis 

comportamentos geotécnicos, relacionados à erodibilidade e colapsividade na 

zona urbana de Várzea Grande-MT. 

A região apresenta classes de solos formados por processos pedogenéticos 

contrastantes, com a presença de diversas classes de solos, em razão de controles 

relacionados à sedimentação aluvial, ao clima atual e pretérito e ao material 

parental. A sazonalidade climática, aliada ao relevo e evolução geomorfológica 

da região, resulta nas áreas com substrato direto representado por rochas 

sedimentares e sedimentos da Formação Pantanal, em uma predominância de 

coberturas de neossolos flúvicos (Figuras 2 a 7) associados subordinamente aos 

cambissolos flúvicos (Figuras 8 e 9), eventualmente com porções subordinadas de 

gleissolos em áreas com impedimento de drenagem em geral tendo seu substrato 

representados por argilitos, siltitos argilosos ou mesmo arenitos com matriz argilosa. 

Nas áreas onde o substrato geológico é composto por unidades do Grupo Cuiabá, 

predominam quase que exclusivamente plintossolos pétricos (Figuras 10 a 19). Em 

função do soerguimento regional da região, em geral apresentam perfis 

truncados, rasos, com espessuras raramente maiores ou iguais a 2 metros sendo 

comuns, espessuras da ordem de 1 a 1,5m representados por uma sequência de 

horizontes, do topo para base do tipo A ou A incipiente, AB ou B, petroplintita e 
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horizonte mosqueado e/ou C saprolítico, compondo a unidade pedológica aqui 

referida como “plintossolos pétricos litoplinticos”.  

Em função do soerguimento regional (neotectônica) a degradação dos perfis dos 

“plintossolos pétricos litoplinticos” pode levar a sua total remoção ou resultar em 

um solo residual cascalhento, em geral com espessuras inferiores a 5 cm. 

Composto exclusivamente por nódulos e psolitos pretroplínticos, compondo 70% 

ou mais do material residual, e fragmentos de veios de quartzo, podendo ou não 

apresentar um fino horizonte A fraco ou moderado raramente com espessura maio 

que 10 cm, esta “cascalho residual” pode estar sobreposto ao horizonte 

mosqueado do perfil original ou mais comumente diretamente sobre os filitos da 

Formação Cuiabá. Essa unidade de solo é denominada, nestes estudos, de 

“plintossolos pétricos concrecionários”. 

Do ponto de vista geotécnico os neossolos flúvicos correspondem em sua maior 

parte a solos grossos com ou sem finos das classes SW, SP, SF e SC do Sistema 

Unificado de Classificação dos Solos (SUCS). São solos bem drenados, mas que em 

função de suas espessuras relativamente pequenas, áreas de ocorrência planas 

de baixas declividades, assentes sobre um substrato argiloso impermeável ou 

pouco permeável, podem apresentar áreas de alagamento locais e temporárias, 

a sua natureza arenosa pode ocasionar risco moderado à colapsividade. 

Entretanto, em função da espessura reduzida estes solos não apresentam grandes 

restrições geotécnicas visto que podem ser eliminados e/ou serem transpostos por 

fundações de obras mais pesadas que devem ser ancoradas no substrato 

rochoso. 

Quanto aos plintossolos, a couraça petroplíntica da unidade de mapeamento 

“plintossolos pétricos litoplínticos” responde como uma rocha coesa e dura capaz 

de suportar fundações de médio e até mesmo grande porte em função de sua 

distribuição e espessura, isto é quando este horizonte se apresente espessura da 

ordem de 1,0 metro ou maior e continuidade lateral significativa.  

A unidade de mapeamento representada pelo solo “plintossolos pétricos 

concrecionários” corresponde a um horizonte de cascalho desagregado que se 

comporta como solos grossos da classe GW (pedregulhos bem graduados, 

misturas de areia e pedregulho com pouco ou nenhum fino), do Sistema Unificado 

de Classificação dos Solos (SUCS). É impróprio para suportar fundações mesmo de 

pequeno porte, entretanto sua espessura em geral pequena ( 0,50 metros) 

permite que estes sejam eliminados com facilidade e baixo custo e as fundações 

serem enrocadas diretamente no substrato rochoso. 

Quanto à drenagem, o horizonte litoplíntico da unidade composta pelos 

plintossolos pétricos litoplínticos pode ocasionar restrição e/ou impedimento total 
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da infiltração, o que associada à condição de relevo plano, e baixas declividades 

pode tornar as áreas de sua ocorrência susceptíveis a situações de alagamentos 

temporários. Os plintossolos pétricos concrecionários são bem a muito bem 

drenados, contudo, em função de suas inexpressivas espessuras, são capazes de 

amortecer (infiltrar) bem pequenas a moderadas quantidades de precipitação. 

Entretanto, dada à baixa permeabilidade dos filitos que lhe soto-põem, às 

condições de relevo plano e com baixas declividades, caracterizam-se por 

corresponder a regiões com risco moderado a elevado de alagamentos 

temporários. 

    

Figura 188 – Neossolo Flúvico. Ponto VG28. Coordenadas do local: 591002E / 8278091S. 

Datum: SIRGAS 2000.  
Fonte: Technum Consultoria SS, 2019. 

Na Figura 2 observa-se paleoterraço composto por cascalho aluvionar grosseiro 

em meio ao qual os seixos (~50%) ocorrem na matriz de textura média. 
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Figura 189 –Neossolo Flúvico. Ponto VG20. Coordenadas do local: 594382E / 8271092S 

Datum: SIRGAS 2000. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2019. 

               
Figura 190 – Perfil de Neossolo Flúvico. Ponto VG01. Coordenada do local: 596929E / 

827083S. Datum: SIRGAS 2000 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2019. 

O perfil do solo mostrado na Figura 3 apresenta a seguinte descrição: 

▪ A (0-20cm): Moderado, textura argilo-siltosa, estrutura granular em bloco, 

cor 5YR 5/1; 

▪ C (20-150cm): Textura média com seixos de material aluvionar, cor 5YR 6/6; 

▪ R (>150cm): Ardósia. 

O perfil do solo mostrado na Figura 4 apresenta a seguinte descrição: 

▪ A (0-12cm): textura arenosa / média, estrutura pouco granular fina, cor 

5YR 8/3, atividade biológica marcada por raízes milimétricas a 

centimétricas e canalículos de térmitas e formigas; 

▪ C (>12cm): estratificado com alternância entre níveis sedimentares 

primários de textura arenosa cascalhenta e silto-arenosos, cor 5YR 8/2. 
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a) Ponto VG29. 

Coordenadas do local:  

589481E / 8279247S  

b) Ponto VG35. 

Coordenadas do local: 

584721E / 8275209S;  

c) Ponto VG80. 

Coordenadas do local: 

589020E / 8262773S  

Figura 191 – Neossolo Flúvico- pontos VG29; VG35 e VG80. Datum: SIRGAS 2000. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2019. 

O perfil do solo mostrado na Figura 5 a) apresenta a seguinte descrição: 

▪ A (0-100cm): cascalho grosso, 80% seixos imersos em matriz silto-argilosa, 

cor 7.5YR 4/2; 

▪ C (>100cm): textura média a argilosa com seixos esparsos, cor 7.5YR 3/2. 

A Figura 5, porção b, ilustra o Paleoterraço na margem esquerda do Rio Pari. 

O perfil do solo mostrado na Figura 5c) apresenta a seguinte descrição: 

▪ A1 (0-10cm): textura média, cor 7.5YR 7/6; 

▪ A2 (10-40cm): textura média, seixos esparsos, cor 7.5YR 7/4; 

▪ C (>40cm): horizonte aluvionar composto por cascalho em meio a matriz 

de textura franco-silto- argilosa, cor 7.5YR 7/8.  

 

 

 



  

 

Estudos Geotécnicos Município de Várzea Grande - MT 

  

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ponto VG06. Coordenada do local: 

594946E / 8266955S.  

b) Ponto VG07. Coordenada do local: 

598575E / 8267330S.  

Figura 192 – Cambissolo Flúvico - pontos VG06 e VG07. Datum: SIRGAS 2000. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2019. 

O perfil do solo mostrado na Figura 6a) apresenta a seguinte descrição: 

▪ A (0-10cm): textura arenosa-média, estrutura granular fina em grãos 

simples, cor 7.5YR 7/3; 

▪ Bi (45-90cm): textura arenosa-média, estrutura granular fina e em blocos, 

cor 7.5YR 7/4; 

▪ C (>90cm): textura arenosa-média, estrutura granular fina e em blocos, 

cor 7.5YR 7/8. 

O perfil do solo mostrado na Figura 6b) apresenta a seguinte descrição: 

▪ A (0-20cm): antrópico. 

▪ Bi (20-60cm): arenoso com textura franca, estrutura granular incipiente, 

cor 7.5YR 5/4. 

▪ C (>87cm): arenoso com textura franca, estrutura granular, cor 7.5YR 7/8. 
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Figura 193 – Plintossolo Pétrico Concrecionário - Ponto VG08. Coordenadas do local: 

590058E / 8269952S. Datum: SIRGAS 2000. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2019. 

O perfil do solo mostrado na Figura 7 apresenta a seguinte descrição: 

• A (0-10cm): Fraco; cascalhento composto por (>50%) veios de quartzo e 

laterita (plintita em fragmentos); cor 2YR 6/1. 

• Bp (10-48cm): Horizonte petroplíntico parcialmente degradado; cor 2.5YR 

6/7. 

• C1 (45–80cm): Textura argilosa com restos de fragmento do saprolito (filito) 

de cor variegada entre 2.5YR 6/6 e 7+5YR 7/6; contato do topo reto e 

abrupto; contato da base irregular. 

• C2 (>80cm): Argiloso com maior preservação do saprolito; cor 7.5YR 7/6. 
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Figura 194 – Plintossolo Pétrico Concrecionário, Ponto VG107. Coordenadas do local: 

5878882E / 8275371S. Datum: SIRGAS 2000. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2019. 

A Figura ilustra a situação de erosão linear estabilizada na rocha (filito).   
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a) Ponto VG09. Coordenadas do local: 

589407E / 8269714S. Parque Berneck 

b) Ponto VG86. Coordenadas do local: 

587934E / 8266294S. Loteamento São 

Venedito – implantação paralisada. 

Figura 195 – Plintossolo Pétrico Concrecionário. Pontos VG09 e VG86. Datum: SIRGAS 2000. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2019. 

O perfil do solo mostrado na Figura 9a) apresenta a seguinte descrição: 

• A (0-20cm): Cascalhento composto por concreções petroplínticas; cor 5YR 

7/2. 

• AB (20-90cm): Horizonte petroplíntico concrecionário; 5YR 6/2. 

• Bp (90-130cm): Horizonte petroplíntico concrecionário com eventuais 

fragmentos de veios de quartzo; cor 5YR 7/8. 

• C (>130cm): protolito filito; cor 5YR 7/6. 

O perfil do solo mostrado na Figura 9b) apresenta a seguinte descrição: 

• A (0-20cm): Cascalhento com veios de quartzo e concreções ferruginosas; 

cor 5YR 6/2. 

• B (>20cm): Horizonte petroplíntico; cor 5YR 6/8; material parental ardósia. 
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a) Ponto VG12 – Lixão. 

Coordenadas do local: 580116E / 

8267010S.  

b) Ponto VG13 – Lixão. 

Coordenadas do local: 580327E / 

8266920S.  

Figura 196 – Plintossolo Pétrico Concrecionário. Pontos VG12 e VG13. Datum: SIRGAS 2000. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2019. 

A Figura 10a) ilustra os horizontes superficiais A e AB removidos por terraplanagem 

com horizontes B e C sobre filito. O perfil do solo mostrado nessa figura apresenta 

a seguinte descrição: 

• A (0-10cm): Cascalho com por veios de quartzo e concreções ferruginosas; 

cor 5YR 6/1. 

• AB (10-60m): Concrecionário; cor 5YR 6/2.  

• B (>60cm): Horizonte petroplíntico, cor 5YR 6/8.  
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a) Ponto VG26. Coordenadas do 

local: 587880E / 8276291S.  

b) Ponto VG24. Coordenadas do 

local: 588634E / 8275485S.  

Figura 197 – Plintossolo Pétrico Concrecionário. Pontos VG26 e VG24. Datum: SIRGAS 2000. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2019. 

A Figura 11a) ilustra a situação de Plintossolo Pétrico Concrecionário diretamente 

assentado sobre saprolito do filito. 

O perfil do solo mostrado na Figura 11 b) apresenta a seguinte descrição: 
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• A (0-60cm): Cascalhento; nódulos e veios de quartzo em matriz argilo-

siltosa; cor 5YR 7/1. 

• C (>60cm): Horizonte mosqueado; cor YR 7/8; saprolito filito.  

 

Figura 198  – Plintossolo Pétrico Litoplíntico. Ponto VG83. Coordenadas do local: 588188E / 

8261620S. Datum: SIRGAS 2000. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2019. 

A Figura 12 ilustra a situação de Couraça laterítica (~70cm de espessura), seguida 

de horizonte mosqueado (30cm) e saprolito de filito abaixo. 
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Figura 199 – Plintossolo Pétrico Litoplíntico. Ponto VG22. Coordenadas do local: 591018E / 

8275859S. Datum: SIRGAS 2000. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2019. 

O perfil do solo mostrado na Figura 13 apresenta a seguinte descrição: 



  

 

Estudos Geotécnicos Município de Várzea Grande - MT 

  

21 

• A1 (0-10cm): Moderado; Cascalhento. 

• A2 (10-40cm): Cascalhento com fragmentos de veios de quartzo e 

concreções ferruginosas em meio a matriz argilo-ferruginosa; cor 7.5YR 7/3. 

• B1 (40-130cm): Horizonte petroplíntico compondo crosta laterítica em meio 

ao qual estão preservados veios de quartzo; cor 5YR 5/8.  

• B2 (130-200cm): Plintítico mosqueado de textura francoargilosa; cor 5YR 3/6 

até 7/8. 

• C (>200cm): Saprolito de Ardósia. 

1.2.5  Hidrogeologia 

O reconhecimento dos tipos de aquíferos foi baseado nas características 

litológicas e estruturais, documentadas no Mapa Geológico (parte 3). Dessa 

forma, unidades geológicas foram agrupadas de acordo com as características 

hidrogeológicas semelhantes, resultando em dois grandes grupos: o Domínio 

Poroso/Híbrido e Domínio Fraturado. 

O Domínio Poroso/Híbrido, corresponde a aquíferos livres, sendo composto pelas 

formações superficiais do Cenozóico, basicamente representado pelas coberturas 

pedológicas e por saprólitos da Formação Pantanal, e a própria Formação 

Pantanal que compõem a um tipo de aquífero misto poroso e fraturado. 

O Domínio Fraturado, também livre, é composto pelas rochas das unidades do 

Proterozóico do Grupo Cuiabá, correspondendo ao principal sistema aquífero da 

região tratando-se de um sistema fortemente heterogêneo com vazões em geral 

baixas. 

O conhecimento do funcionamento hidráulico destes aquíferos é bastante 

incipiente e genérico, dentre os resultados alcançados por Migliorini & Silva (1998) 

e Migliorini (2000) para a área urbana de Várzea Grande destaca-se o elevado 

nível de contaminação destes sistemas aquíferos que em geral apresentam 

elevada concentração de coliformes (coli totais e/ou coli fecais) face aos 

problemas de saneamento básico da região. 

De uma maneira geral, ponto de vista geotécnico as condições hidrogeológicas 

da zona urbana do munícipio de Várzea Grande não apresentam qualquer tipo 

de risco significativo às obras de engenharia. 

1.2.6 Geomorfologia 
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A compartimentação geomorfológica apresenta forte relação com os aspectos 

geológicos e pedológicos da região, objetivando a avaliação da susceptibilidade 

dos terrenos aos processos erosivos atuantes e principalmente, na dinâmica fluvial 

do rio Cuiabá. O Mapa Geomorfológico (parte 3) representa importante tema 

para o planejamento territorial e gestão ambiental. Para elaboração deste mapa, 

foram realizadas análises de fotografias aéreas, bases topográficas e imagens de 

satélite, acompanhada de pesquisa bibliográfica e dos trabalhos de campo. 

Neste trabalho foram identificadas três unidades morfológicas distintas: 1-

Depressão Dissecada (Colinas Amplas e Suaves); 2-Paleoterraço; e 3-Planície 

Aluvial (Terraço Ativo). 

A Depressão Dissecada corresponde à unidade morfológica que abrange formas 

de relevo com dissecação média a forte, amplitude pequena a média, 

declividade média a alta, formando colinas médias, morrotes e morros. Nessas 

áreas observa-se a presença de rochas do Grupo Cuiabá sobrepostas por 

camada pouco espessa de couraça ferruginosa, normalmente intemperizadas e 

solos rasos a pouco profundos, colinas, morrotes e morros residuais, com diferentes 

intensidades de aprofundamento de drenagem, constituem as formas dissecadas 

do relevo. Regionalmente, as formas residuais encontram-se alinhadas, 

acompanhando preferencialmente as zonas de ocorrência de veios de quartzo, 

que juntamente à persistência de crostas lateríticas, constituem-se nos fatores 

principais mantenedores de elevações topográficas do terreno (Castro Junior, 

2006). 

A unidade morfológica denominada Paleoterraço corresponde a terreno plano a 

levemente ondulado, constituído por depósitos sedimentares arenosos ou argilosos 

de origem fluvial, alçados de alguns metros acima das várzeas atuais, livre das 

inundações frequentes, sujeitos às cheias excepcionais. Associa-se à rede 

hidrográfica do rio Cuiabá, incluindo o rio Pari, convergindo para uma extensa 

planície de inundável, excepcional ou sazonalmente, apresentando barras fluviais, 

meandros abandonados, campos brejosos com murundus e baías perenes ou 

intermitentes.  

A Planície Fluvial corresponde aos terraços baixos do rio Cuiabá. Trata-se de 

superfície plana de formato alongado com inundações frequentes e presença de 

áreas alagadas, constituindo depósitos aluviais em superfícies praticamente 

planas ou levemente inclinadas, formando um patamar entre o limite externo do 

canal fluvial e os depósitos sedimentares atuais. 

1.2.7 Suscetibilidade Erosiva  
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O Mapa de Suscetibilidade Erosiva (parte 3) elaborado por geoprocessamento 

está fundamentado no cruzamento das informações obtidas nos levantamentos 

geológicos, nas características geotécnicas para cada variedade de solo 

(substrato rochoso, formações superficiais de alteração e sedimentos de 

acumulação das planícies sedimentares quaternárias), na carta de declividade e 

mapa de uso do solo (MapBiomas, 2016).  

Para a análise multicritério aplicada, considerou-se peso de 35% para o tema uso 

da terra, 30% para o tema declividade, 20% para classes de solos e 15% para o 

fator geologia. As notas de suscetibilidade à erosão foram atribuídas às unidades 

de mapeamento em escala de 0 a 10, com os maiores valores associados a maior 

a propensão erosiva da unidade de mapeamento.  

Desta forma, foram definidas cinco classes para o mapa de suscetibilidade 

erosiva: muito alta, alta, moderada, baixa e muito baixa. Dentre os resultados, 

constata-se que a influência antrópica gera significativas modificações na 

dinâmica natural das variáveis do meio físico. Para área com predomínio de 

cobertura vegetal natural verifica-se menor propensão à erosão. Dentre outros 

fatores que contribui para a variabilidade espacial das áreas com cobertura 

vegetal entre as classes de suscetibilidade erosiva, destaca-se o tipo de solo. Áreas 

com cobertura vegetal natural obtiveram maior suscetibilidade a erosões 

compreendidas no domínio de ocorrência dos Neossolos Flúvicos.  

1.2.8 Áreas Suscetíveis A Inundação 

O mapeamento das áreas suscetíveis à inundação teve elaboração através da 

combinação de dados apresentados na Carta Geotécnica da Zona de 

Conservação e Proteção Ambiental da Área Urbana de Várzea Grande (Salomão 

et al., 2012), visitas de campo e classificação do modelo digital do terreno com 

HAND (Height Above de Nearest Drainage ). Aspectos detalhados sobre a 

metodologia HAND podem ser consultados em Canil & Nogueira (2017).  

Para elaboração dos resultados apresentados por Salomão et al., 2012, foram 

considerados trabalhos existentes e contatos realizados com profissionais da 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande e da Defesa Civil que permitiram constatar 

que significativa porção da área objeto encontra-se sujeita a inundação do rio 

Cuiabá, constituindo-se a área, pois, imprópria à ocupação. Com base nas séries 

históricas do nível máximo e mínimo do rio Cuiabá entre os anos de 1990 e 2007, 

obtidas do Posto da Régua DNAEE, na Capitania dos Portos e disponibilizado pela 

Superintendência Estadual de Defesa Civil (SUDEC), a Defesa Civil do Estado de 

Mato Grosso tem utilizado três cotas de inundação, sendo a primeira a de Alerta, 

a segunda a de Emergência e a terceira a de Calamidade marcadas pelas cotas 
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8,50, 9,50 e 11,00 respectivamente, tendo como datum zero da régua a cota 

139,36 e o datum dá margem a cota 150,572. De acordo com o autor acima 

mencionado, contatos foram realizados com profissionais da Defesa Civil do 

Estado de Mato Grosso, e da Defesa Civil de Várzea Grande, bem como com, 

técnicos da Agência de Habitação, Regularização Fundiária e Desenvolvimento 

Urbano de Várzea Grande, tendo em vista a determinação da área sujeita à 

inundação e imprópria, portanto, à ocupação urbana, fixando-se, para tal, a cota 

de calamidade de 150 metros com limite à delimitação dessa área. 

Para estimativa das áreas propensas à inundação para a totalidade da Zona 

Urbana de Várzea Grande, foco do presente trabalho, a suscetibilidade à 

inundação foi feita por meio dos atributos topográficos (modelagem HAND) que 

surge como alternativa. 

O modelo HAND normaliza a topografia de acordo com as alturas relativas locais 

encontradas ao longo da rede de drenagem e, desta forma, apresenta a 

topologia dos potenciais gravitacionais relativos do solo, ou potenciais de 

drenagem locais. Os potenciais de drenagem normalizados podem ser 

classificados de acordo com as distâncias de vazão vertical relativas às drenagens 

mais próximas, definindo classes de ambientes de água no solo.  

Os resultados alcançados para a área de trabalho se mostraram comparáveis e 

têm significância hidrológica verificável e reprodutível em toda a área estudada, 

para os quais foram verificados um alto grau de concordância espacial entre a 

planície de inundação e as áreas propensas à inundação resultantes da 

modelagem hidrológica HAND, estando o mapeamento coerente com os 

processos geomorfológicos que ocorrem nas áreas próximas aos canais. O modelo 

HAND demonstrou ainda uma alta correlação com a profundidade do lençol 

freático, fornecendo uma representação espacial precisa dos ambientes de água 

do solo (feições de alagados e área úmidas). 

2. ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

A síntese dos estudos geotécnicos da Zona Urbana de Várzea Grande é expressa 

por meio de zoneamento geotécnico específico a cada processo ou conjunto de 

processos geodinâmicos, contendo a divisão dos terrenos em áreas ou domínios 

homogêneos e sua classificação dada segundo diferentes graus relativos (alta, 

média e baixa), os quais representam a maior ou menor propensão na área 

delimitada (definida na carta por polígonos de diferentes classes). 

O mapa síntese dos estudos geotécnicos apresentado neste trabalho teve como 

base o estudo de uma série de atributos do meio físico, como os mapas de solos, 

geologia, geomorfologia, hipsometria, declividade, fotointerpretação de imagens 
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óticas em ambiente Google Earth e das ortofotos fornecidas pela Prefeitura 

Municipal, além de considerar as informações apresentadas na Carta Geotécnica 

da Zona de Conservação e Proteção Ambiental na Área Urbana de Várzea 

Grande-MT (Salomão et.al. 2012), resultando em seis unidades geotécnicas, com 

diferentes comportamentos quanto aos processos de inundação, alagamento, 

erosão e assoreamento. Tais atributos foram avaliados considerando as restrições 

e potencialidades do meio, buscando estabelecer a cartografia geotécnica na 

zona urbana de Várzea Grande. As diretrizes (ou indicações) constantes neste 

Mapa Síntese deverão ser observadas de forma complementar as restrições 

estabelecidas na legislação pertinente (em especial a de Áreas de Preservação 

Permanente – APP).  

Para a otimização dos trabalhos de manipulação (armazenamento, recuperação, 

tratamento, cruzamento e apresentação), foi utilizado o programa ArcMap 10.6.1 

para confecção do Mapa Síntese. As unidades geotécnicas utilizadas no Mapa 

Síntese dos estudos Geotécnicos (parte 3) produzida pelo presente trabalho são 

definidas a seguir: 

2.1 Unidade Geotécnica UG-1: Terras Baixas Sujeitas à Inundação do 

Rio Cuiabá e Tributários 

Corresponde a áreas aplanadas com cotas inferiores a 

150 metros, consideradas pela Defesa Civil do Estado de 

Mato Grosso, a partir do monitoramento do nível da 

lâmina d'água do rio Cuiabá e de áreas inundáveis do 

perímetro urbano de Cuiabá e de Várzea Grande, como 

áreas sujeitas à inundação. Neste sentido, tendo em vista 

a segurança ambiental e da população a área sujeita à 

inundação, delimitada pela curva de 150 metros está 

representada no Mapa Síntese como "Unidade 

Geotécnica de Terras Baixas", não favorável - à 

ocupação urbana (Paes 2011, Pedrollo 2011,  Salomão et al. 2012, Paes & Brandão 

2013, Chiletto & Pedrollo 2014), eventuais ocupações em área abrangidas por esta 

unidade devem  estar condicionadas à elaboração de estudos específicos e 

implantação de medidas adequadas que garantam as condições mínimas de 

segurança geotécnica e ambiental. 

A Unidade Geotécnica UG1 apresenta predomínio de Neossolos Flúvicos, 

associados a sedimentos pertencentes à Formação Pantanal. Os Neossolos 

Flúvicos são derivados de sedimentos aluviais com horizonte A assente sobre 

camada ou horizonte C e que apresentam caráter flúvico dentro de 150 cm de 

profundidade a partir da superfície do solo. Admitem um horizonte Bi com menos 



  

 

Estudos Geotécnicos Município de Várzea Grande - MT 

  

26 

de 10 cm de espessura. Ausência de gleização expressiva dentro de 50 cm da 

superfície do solo (EMBRAPA, 2013). 

De acordo com Salomão et al. 2012 neste setor de ocorrência dos Neossolos 

Flúvicos na Unidade Geotécnica UG1 ocorrem ainda Planossolos caracterizados 

pela presença de horizonte plânico de constituição argilosa. É possível que o 

caráter plânico definido por Salomão et al. 2012, de fato não corresponda a um 

processo pedogenético e sim corresponda a fácies argilosas primárias formadas 

durante a própria sedimentação do protolito destes solos. Independentemente da 

natureza dos horizontes argilosos, se feições sedimentares primárias ou produto da 

pedogênese, nas áreas aplanadas de sua ocorrência, durante o período chuvoso 

tendem a permanecerem alagadas, mesmo que não tenha ocorrido inundação 

por transbordamento do rio Cuiabá (Salomão et al. 2012), são nestes setores de 

ocorrência das fácies argilosas e/ou de planossolos que são exploradas jazidas de 

argila cerâmica, que resultam em cavas abertas preenchidas por água das 

chuvas (e águas servidas de esgoto). 

Principais Características Geológico_Geotécnicas da Unidade UG1:  

▪ planície fluvial constituída de depósitos aluvionares, colúvio-aluvionares, 

com predominância de solos grosso arenosos (areias mal graduadas; 

areias pedregulhosas; areias siltosas e areias argilosas), com espessuras 

moderadas (1-3m) sobre substrato geológico representado por filitos do 

Grupo Cuiabá; 

▪ processos geodinâmicos:  

- inundação de alta susceptibilidade periódica; 

- alagamentos temporários durantes eventos chuvosos; 

- alta susceptibilidade a erosão laminar; 

▪ diretrizes para projetos de urbanização de parcelamento do solo e de 

edificações: 

- não favorável à ocupação urbana, até que sejam desenvolvidos 

estudos futuros e/ou implantação de medidas mitigadoras que 

indiquem condições mínimas de segurança;  

- proteger a zona de amortecimento das cheias para garantir suas 

funções ambientais; 

- podendo ser utilizadas para exploração de argilas e 

empreendimentos de lazer, turismo e obras de infraestrutura 

condicionadas a estudos geotécnicos e elaboração de projetos 

específicos. 
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Figura 200 – Localização do ponto de observação VG52 (5592288E/8272325S) inserido na 

UG1 sobreposto a Imagem Google Earth (25/06/2018) com fotografia do local ao lado. 
Fonte: Google Earth (25/06/2018) e Technum Consultoria SS, 2019.  

VG52 



  

 

Estudos Geotécnicos Município de Várzea Grande - MT 

  

28 

 

 

 

Figura 201 –Localização dos pontos de observação VG04 (598094E/8267394S) e VG 05 

(598565E/8267350S) inseridos na UG1 sobreposto a Imagem Google Earth (25/06/2018) 

com fotografias do local ao lado. 
Fonte: Google Earth (25/06/2018) e Technum Consultoria SS, 2019. 

 

Figura 202– Ponto de observação VG 54 (5592288E/8272325S) inserido na UG1. Aspecto 

de vegetação com presença de água em antigas áreas de extração de argila. 
Fonte: Technum Consultoria SS, 2019. 

  

VG4 

VG5 
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2.2 Unidade Geotécnica UG2 e UG2A*: Vales e Planícies Inundáveis  

(*As classes geotécnicas foram definidas 

na escala 1:25.000 e em parte na escala 

1:50.000 nas áreas sem cobertura de base 

topográfica de detalhe indicada na 

legenda pela letra A (UG2A). 

São zonas ou unidades territoriais com alta probabilidade 

de ocorrência de inundações e que são inadequadas 

para ocupação urbana permanente, até que sejam 

desenvolvidos estudos futuros e/ou implantação de 

medidas mitigadoras que indiquem condições mínimas de segurança. A 

alteração nas capacidades de vazão nestas drenagens seja de decorrência do 

assoreamento pelas atividades de mineração/garimpo nos séculos passados, seja 

pela diminuição das planícies de inundação por motivos de ocupação e 

execução de aterros, podem tornar mais frequentes as inundações, mesmo para 

níveis de precipitação menores. 

Observa-se para esta unidade geotécnica que os processos erosivos lineares e de 

assoreamento (Figura 23) registrados ao longo dos talvegues têm como causa 

principal a ausência de obras de drenagem nas áreas urbanizadas que 

contornam os vales e impermeabilizam o solo, resultando no aporte excessivo das 

águas das chuvas, com elevada energia de escoamento, provenientes dos 

arruamentos, somando-se a estas às águas servidas, por vezes contaminadas por 

esgoto. Para este setor, a descaracterização do funcionamento hídrico ao longo 

dos cursos d’água, seja pelo processo erosivo, assoreamento e contaminação por 

águas servidas e de esgoto doméstico, colocam em risco a população local e 

importantes funções ambientais. 

Principais Características Geológico-Geotécnicas das Unidades UG2 e UG2A*:  

▪ planícies fluviais ativas de drenagens secundárias e paleoterraços do rio 

Cuiabá, substrato geológico representado por filitos do Grupo Cuiabá e 

Formação Pantanal, Plintossolos Pétricos rasos (<1.5m) e Neossolos Flúvicos 

com profundidades moderadas (1-3m); 

▪ processos geodinâmicos:  

- setores susceptíveis a assoreamentos, inundação e alagamentos 

locais; 

▪ diretrizes para projetos de urbanização de parcelamento do solo e de 

edificações: 
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- não favorável à ocupação urbana - eventuais ocupações 

condicionadas à elaboração de estudos específicos e implantação 

de medidas adequadas que garantam as condições mínimas de 

segurança geotécnica e ambiental; e 

- proteger a zona de amortecimento das cheias para garantir suas 

funções ambientais. 

 

  

Figura 203 – Localização do ponto de observação VG 47 (589665E/8272181S) inserido na 

UG2 sobreposto a Imagem Google Earth (25/06/2018) com fotografias do local ao lado 

ilustrando curso d’água assoreado no Bairro Mapim. 
Fonte: Google Earth (25/06/2018) e Technum Consultoria SS, 2019. 
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2.3 Unidade Geotécnica UG3 e UG3A*: Áreas Dissecadas  

(* As classes geotécnicas foram definidas 

na escala 1:25.000 e em parte na escala 

1:50.000 nas áreas sem cobertura de 

base topográfica de detalhe indicada 

na legenda pela letra A (UG3A).  

As unidades UG3 correspondem a áreas não inundáveis 

pelo transbordamento do rio Cuiabá, com topografia 

aplanada, constituída por solos pouco desenvolvidos 

caracterizados por Neossolos e Plintossolos. São solos 

rasos (<40 cm), moderadamente drenados e horizonte C e/ou rocha alterada 

praticamente impermeáveis. Essas condições de funcionamento hídrico permite o 

escoamento superficial de forma difusa, situação que favorece aos processos de 

erosão laminar para áreas desmatadas ou de supressão vegetal. A dificuldade de 

drenagem das águas pluviais, devido ao relevo aplainado e dificuldade de 

infiltração das águas no solo, pode ainda favorecer o alagamento em alguns 

setores. 

Estas unidades englobam ainda setores com declividades acima de 8%.  Área 

onde a inclinação das encostas não significa grande empecilho à ocupação.  

Principais Características Geológico_Geotécnicas das Unidades UG3 e UG3A*:  

▪ relevo movimentado de vertentes ao longo do médio-alto curso de 

drenagem, englobando setores com declividades acima de 8%. Substrato 

geológico representado por filitos do Grupo Cuiabá e Formação Pantanal; 

▪ processos geodinâmicos:  

- erosão laminar; 

- eventuais processos de inundação e alagamento associados a 

processos desordenados de urbanização;  

▪ diretrizes para projetos de urbanização de parcelamento do solo e de 

edificações: 

- favoráveis à ocupação urbana com restrições, exigindo 

recomendações específicas, em particular quanto a 

susceptibilidade ao desenvolvimento de processos erosivos lineares. 
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Figura 204 – Loteamento São Benedito. Ponto de Observação VG 86 (587934E/8266294S) 

inserido na UG3A. 
Fonte: Google Earth (25/06/2018) e Technum Consultoria SS, 2019. 

2.4 Unidade Geotécnica UG4: Superfícies Aplainadas e em Rampas 

com Restrição de Drenagem 

Esta unidade ocorre de maneira restrita na área de 

estudo, associa-se a formas de relevo com baixa 

declividade, aplanadas e em rampas. Em relação ao tipo 

de cobertura pedológica, Salomão et. al., (2012) 

descreve a partir de perfis em trincheiras a presença de 

Plintossolos Argilúvicos com horizontes superficiais 

arenosos e horizontes subsuperficiais argilo-arenosos. Na 

ausência de perfis de solos expostos nesta região, o atual 

trabalho incorpora na totalidade as análises de Salomão 

et. al., (2012) para caracterização da unidade UG4.  

Os Plintossolos Argilúvicos são formados sob condições de restrição à percolação 

da água, sujeitos ao efeito temporário de excesso de umidade, de maneira geral 

imperfeitamente drenados. As águas de chuva infiltram com relativa facilidade 

VG86 
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nos horizontes superficiais arenosos e, atingindo o horizonte argilo-arenoso com 

plintitas em profundidade aproximada de 50 cm, passam a apresentar 

dificuldades de infiltração, tendendo à retenção. Essa dificuldade de infiltração 

no horizonte subsuperficial argilo-arenoso deve-se fundamentalmente à 

diminuição da porosidade. Dessa forma, durante o período chuvoso do ano existe 

a possibilidade de ocorrer nessas áreas alagamentos temporários.  

Salomão et. al. 2012 observa ainda que, a tendência à infiltração das águas de 

chuva nos horizontes superficiais arenosos não impede o escoamento induzido 

pela ocupação urbana, especialmente por arruamentos, podendo, dessa forma, 

estimular a ação erosiva. A textura essencialmente arenosa desses horizontes 

superficiais, com ausência de coesão entre as partículas de areia, aliado às 

possibilidades de saturação da água em subsuperfície ao atingir o horizonte B 

argilo-arenoso, tornam esses solos muito erodíveis, promovendo a erosão laminar 

e linear por reduzidos escoamentos superficiais verificados após desmatamentos. 

Principais Características Geológico-Geotécnicas da Unidade UG4:  

▪ relevo plano com baixas declividades, associados a solos com 

dificuldades de infiltração, tendendo a retenção. 

▪ processos geodinâmicos:  

− possibilidade de ocorrer alagamentos temporários em períodos 

chuvosos. 

− possibilidade de ocorrência de processos erosivos laminar e linear.  

▪ diretrizes para projetos de urbanização de parcelamento do solo e de 

edificações: 

− favoráveis à ocupação urbana com restrições, exigindo 

recomendações específicas, em particular para as características 

do sistema viário e sistema de drenagem das águas pluviais. 
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Figura 205 – Localização das áreas inseridas na UG4 (limites em amarelo) sobrepostas a 

Imagem Google Earth. 
Fonte: Google Earth (25/06/2018). 

2.5 Unidade Geotécnica UG5: Paleoterraços 

Zonas de baixa probabilidade de ocorrência dos 

processos considerados, definidas como adequadas à 

ocupação urbana permanente. Nessa unidade 

aparece o terraço arenoso, relevo aplainado ou suave 

ondulado, predominam os Neossolos Flúvicos, que em 

função da textura arenosa apresentam permeabilidade 

moderada, o que em condições de pluviosidade 

regular, mantém o terreno isento de alagamentos. São 

solos pouco desenvolvidos que apresentam limitações 

ao uso urbano/industrial, principalmente devido a sua 

pedregosidade, textura arenosa e me especial para 

ocorrência em relevos ondulados.  

Principais Características Geológico-Geotécnicas da Unidade UG5:  

▪ áreas planas a suave onduladas com declividades em geral inferiores a 

6%. Coberturas pedológicas representadas por Neossolos Flúvicos de 

espessuras moderadas (1-2m), derivados da pedogênese das unidades da 

Formação Pantanal. Substrato geológico de baixa permeabilidade, 

representado pelos filitos do Grupo Cuiabá. 

▪ processos geodinâmicos:  

− ausência de deslizamentos e inundações. 
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− moderada suscetibilidade à erosão. 

▪ diretrizes para projetos de urbanização de parcelamento do solo e de 

edificações: 

− área favorável à ocupação urbana, não apresentando restrições 

significativas. 

− exigir estudos geotécnicos para subsidiar a elaboração dos projetos 

de intervenções na ocorrência das formações aluvionares com 

baixa resistência mecânica. 

2.6 Unidade Geotécnica UG6: Colinas Baixas com Solos Rasos 

Zonas de baixa probabilidade de ocorrência dos 

processos considerados, definidas como adequadas à 

ocupação urbana permanente. Recomendações 

específicas recaem em relação às características do 

sistema viário, sistema de drenagem das águas das chuvas 

e formas de esgotamento sanitário, e especial impedindo 

construções de edificações nas porções dos terrenos 

situados na faixa de transição para as unidades UG3 e 

UG2, onde ocorre a tendência para manifestação do 

aquífero freático a pequena profundidade, priorizando 

manter áreas verdes, ou ser objeto de obras especiais de drenagem. 

Os solos na unidade UG6 apresentam comportamento hídrico com predomínio de 

escoamento superficial das águas de chuva. Este mecanismo está relacionado à 

existência em subsuperfície, a baixas profundidades, de saprolito ou rocha de 

baixa permeabilidade.  

Principais Características Geológico_Geotécnicas da Unidade UG6:  

▪ área com relevo plano a suave-ondulado. Plintossolos pétricos rasos (< 

1.5m). Substrato geológico de baixa permeabilidade, representado pelos 

filitos do Grupo Cuiabá; 

▪ processos geodinâmicos:  

− ausência de deslizamentos e inundações; 

− moderada suscetibilidade à erosão; 

▪ diretrizes para projetos de urbanização de parcelamento do solo e de 

edificações: 
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− área favorável à ocupação urbana, não apresentando restrições 

significativas, exceto quanto a implantação de aterros sanitários e 

disposição de esgotamento sanitário por meio de fossas e sumidouro. 

 

 

Figura 206 – Região Chapéu do Sol – Bairro Petrópolis. Ponto de Observação VG22 

(591018E/8275856S). 
Fonte: Google Earth (25/06/2018) e Technum Consultoria SS, 2019. 

  

VG22 
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3. MAPAS E QUADRO DOS ESTUDOS GEOTÉCNICOS  

Diante das metodologias e dos resultados apresentados na primeira parte deste 

estudo, que diz respeito dos procedimentos para a elaboração dos Estudos 

Geotécnicos da Área Urbana do Município de Várzea Grande - MT, o trabalho 

apresenta, a seguir, os mapas elaborados, separados por temas de acordo com 

a variáveis abordadas: 

1. Mapa 1 – Mapa Hipsométrico; 

2. Mapa 2 – Mapa de Declividade; 

3. Mapa 3 - Mapa Geológico; 

4. Mapa 4 - Mapa de Solos; 

5. Mapa 5 - Mapa Geomorfológico; 

6. Mapa 6 – Mapa de Suscetibilidade Erosiva; e 

7. Mapa 7 – Mapa de Pontos de observação. 

Por fim, as classificações e diretrizes abordadas na segunda parte deste trabalho, 

que trata da elaboração dos Estudos Geotécnicos em si, resultaram na preparação 

de Mapa e Quadro Sínteses que apresentam o zoneamento geotécnico e as 

unidades geotécnicas propostas para a Área Urbana do Município de Várzea 

Grande – MT: 

1. Mapa 8 - Mapa Síntese dos Estudos Geotécnicos da Área Urbana; e 

2. Quadro 1 – Quadro - Síntese das Classes / Unidades Geotécnicas. 
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MAPA 1 – MAPA HIPSOMÉTRICO 
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MAPA 2 – MAPA DE DECLIVIDADE 
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MAPA 3 - MAPA GEOLÓGICO 
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MAPA 4 - MAPA DE SOLOS 
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MAPA 5 - MAPA GEOMORFOLÓGICO 
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MAPA 6 – MAPA DE SUSCETIBILIDADE EROSIVA 
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MAPA 7 – MAPA DE PONTOS DE OBSERVAÇÃO 
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MAPA 8 - MAPA SÍNTESE DOS ESTUDOS GEOTÉCNICOS DA ÁREA URBANA  
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QUADRO 1 - QUADRO SÍNTESE DAS CLASSES / UNIDADES 

GEOTÉCNICAS 
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