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APRESENTAÇÃO 

 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) está dentre os instrumentos de gestão 

que permitem a avaliação dos impactos causados por empreendimentos e atividades 

urbanas.  

Trata-se de um instrumento contemporâneo, que atende às exigências da vida 

moderna e que está integrado ao direito urbano ambiental, que tem sua matriz no 

cumprimento da função social da propriedade.  

A partir da análise dos impactos, é possível avaliar a pertinência da implantação do 

empreendimento ou atividade no local indicado, ou seja, avaliar se o proposto está 

adequado ao local, estabelecendo uma relação da cidade com o empreendimento e do 

empreendimento com a cidade, considerando o meio no qual está inserido. 

Daniela Campos Libório Do Sarno esclarece: “O princípio da precaução aplicável às 

normas de Direito Ambiental busca valorizar uma postura preventiva diante de ações que 

possam trazer risco de dano ambiental. Para o Direito Urbanístico, a aplicação desse 

princípio em atos isolados torna-se difícil em face da complexidade da comprovação do 

risco. O estudo do impacto ambiental e o estudo de impacto de vizinhança tem a função de 

criar os parâmetros específicos para o empreendimento analisado, verificando possíveis 

danos na sua implementação (...) será no plano urbanístico (em especial no plano diretor) 

que os valores e as características de qualidade de vida deverão estar delineados. Se assim 

estiverem, o descumprimento ao plano será entendido como uma atitude degradante para 

a qualidade de vida urbana”. 

As leis municipais Lei n°3.680/2011 e Lei n° 3.859/2012 (leis que regulamentam o 

EIV) e a Lei n° 3.727/2012 (Lei de Zoneamento do Uso do Solo) reforçam essa 

obrigatoriedade, especificando que empreendimento residencial multifamiliar, com área 

superior a 24.000 m² ou que tenha mais de 300 unidades devem apresentar o Estudo de 

Impacto de Vizinhança EIV e Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV. 

Assim, o Estudo em questão se trata de um residencial multifamiliar verticalizado. 

Neste importe, serão abordados vários aspectos conforme o Termo de Referência 
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elaborado pelo Município de Várzea Grande, com o intuito de verificar a viabilidade do 

Empreendimento na Região proposta da Instalação e Operação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

 

A propriedade urbana é limitada por uma variedade de regras urbanísticas, a fim 

de que sua utilização atenda aos objetivos estabelecidos em nosso ordenamento jurídico. 

Com o objetivo de fazer com que o uso dessa propriedade esteja de acordo com a 

legislação, portanto, é essencial que o proprietário se submeta ao zoneamento, bem como 

aos índices urbanísticos impostos. Essas limitações ao exercício do direito de propriedade 

têm o objetivo de resguardar não só os interesses do proprietário, mas, principalmente, o 

interesse coletivo no sentido de que as funções sociais das propriedades urbanas sejam 

atendidas, garantindo que as cidades sejam locais de convivência harmônica e saudável 

para a sociedade. No entanto, em alguns casos, ainda que esses limites à liberdade do 

proprietário sejam estabelecidos em prol da coletividade, as medidas usuais impostas pelo 

regramento urbanístico não são suficientes para o zelo da qualidade de vida dos cidadãos 

urbanos.  

Desta forma, a justificativa para que o Estudo de Impacto de Vizinhança seja 

realizado para o Empreendimento, além, obviamente de cumprir determinações legais, 

trata-se de um instrumento de planejamento urbano em decorrência da análise da 

viabilidade da construção, implantação e funcionamento do mesmo na área urbana 

estudada, mediante o exame dos aspectos indicados, minimamente, no Estatuto da Cidade, 

pela legislação municipal e o Termo de Referência elaborado pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano. 

Assim, o presente EIV prevê quais os impactos positivos e negativos que poderão 

trazer consequências à qualidade de vida daqueles que residem na vizinhança do 

empreendimento a ser implantado, considerando os aspectos físicos, ambientais e 

socioeconômicos em relação ao empreendimento. 

Finalizando o estudo, são relatadas sugestões e medidas mitigadoras e 

compensatórias a serem implantadas. 
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Assim este Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança 

será desenvolvido para dois conjuntos habitacionais residenciais multifamiliares dispostos 

de forma vertical e independentes, devidamente denominados Chapada das Cerejeiras e 

Chapada da Mangabeiras. 

Para isso foram seguidas as recomendações da Lei Federal n.º 10.257/2001, o 

Estatuto da Cidade (artigos 36 a 38), Lei 3.112 de 2007, o Plano Diretor do Município de 

Várzea Grande e Lei do Estudo de Impacto de Vizinhança e o Termo de Referência emitido 

pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que estabeleceu como área de 

abrangência indireta (AII) a inscrita em uma circunferência com raio de 3,0 km e como área 

de abrangência direta (AID) a inscrita em uma circunferência com raio de 1,5 km, ambas a 

partir do centro do empreendimento em análise. 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O EMPREENDIMENTO 

2.1. Apresentação do empreendedor – MRV Engenharia e Participações S.A. 

O Grupo MRV foi fundado em 1979 pelos sócios Rubens Menin Teixeira de Souza, 

Mário Lúcio Pinheiro Menin e Vega Engenharia Ltda., na cidade de Belo Horizonte, Estado 

de Minas Gerais, com o objetivo de construir e incorporar empreendimentos residenciais 

na capital mineira. Dois anos após sua constituição, a Vega Engenharia Ltda. se retirou da 

MRV Serviços de Engenharia. Em 1981 a MRV entrega suas primeiras casas e apartamentos 

construídos em Belo Horizonte. 

 Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia e Participações S.A. é 

a maior construtora e incorporadora do país no segmento de imóveis para a classe média e 

média baixa, além de ser a única que oferece casas e apartamentos em mais de 110 

cidades do Brasil. 

 Em 2008 a MRV expande os negócios também para os estados do Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul. Em 2009 a MRV, ao lado de outras seis empresas do setor, 

ajudou o governo federal na elaboração do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, 

implantado com o objetivo de reduzir o histórico e crescente déficit habitacional brasileiro. 

 Hoje, a MRV é muito mais do que um projeto empresarial bem, sucedido. É 

uma empresa que trabalha visando a construção de uma marca que seja símbolo de 

superação e da realização do sonho da casa própria. Mais do que isso: trabalha para ser 

orgulho dos brasileiros. 

2.2 Nome do interessado 

MRV Prime Incorporações Mato Grosso do Sul Ltda – empreendimentos: 

1.  Chapada Cerejeiras. 

2. Chapada das Mangabeiras. 
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2.3 Endereço do empreendedor 

Rua Dom Aquino, nº1.789 - sala 91 andar 9º, setor Q - Bairro Centro - Campo 

Grande/MS CEP: 79.002-184 - CNPJ: 34.353.654/0001-10 INSC. ESTADUAL: 28.441.107-8 - 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0026931500-8 Sul. 

Filial - Av. Tenente Coronel Duarte, nº 2.057 A, Sala 01, Lado MT, Dom Aquino, 

Cuiabá/MT CEP: 78.015-500 - CNPJ: 34.353.654/0002-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO   

INSC. MUNICIPAL: 181103 

2.4 Área dos terrenos 

A área da matricula 115.796 Chapada das Cerejeiras é 24.513,17m² e a área da 

matrícula número 115.797 Chapada das Mangabeiras é de 25.009,74m², sendo a somatória 

das duas áreas igual a 49.522,91 m². Abaixo na figura 1 segue o mapeamento das áreas. 

Figura 1 – Mapeamento das áreas 

 
Fonte: MRV Engenharia, 2020 
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2.5 Objetivo do empreendimento 

Condomínio residencial multifamiliar com interesse social. 

2.6 Localização do Empreendimento 

O objeto deste estudo, está localizado na Região Sul do município de Várzea 
Grande- MT (figura 2). 

 

Figura 2 – Localização do empreendimento 

 

 

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande- editado 
 
 

Conforme as matriculas de n° 115.796 e n° 115.797, registrada no cartório do 1° 
Serviço Notarial e de Registro de Imóvel de Várzea Grande, os referidos imóveis estão 
localizados na Rua Agrícola Paes de Barros, Bairro Costa Verde, antiga “Figueira e Cabeceira 
do Engordador” nesta cidade de Várzea Grande- MT.  
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Figura 3 – Localização do empreendimento 

 

 

2.6.1 Características do Empreendimento 

Os empreendimentos são voltados para atender o público adquirente de imóveis 
do Programa “Minha casa, minha Vida”. 

Serão dois empreendimentos adjacentes destinados ao uso residencial 

multifamiliar e de forma verticalizado, com prospecto imobiliário de média escala, cujas 

unidades habitacionais possuem área privativa média de 39,95m², caracterizado pelo maior 

adensamento populacional, taxa de ocupação média e aproveitamento da infraestrutura 

instalada. 

A característica de cada empreendimento segue conforme abaixo: 

- Residencial Chapada das Cerejeiras: ocupa um terreno com área de 24.513,17m² 

e possui 19.352,00m² de área construída, constituída de 496 Unidades Habitacionais – UH 

distribuídas de 31 blocos padrão com 04 pavimentos (térreo + 03) sendo desses 15 U.H. 

ÁREA DE ESTUDO 

RUA AGRÍCOLA PAES DE BARROS 
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destinados para PCD ,bem como área viária, sistemas de lazer e serviço. Possui seu acesso 

viário e fachada principal pela Rua Agrícola Paes de Barros, na qual será implantado o 

acesso de entrada e saída de veículos independentes. A coleta de lixo também possui 

acesso direto pela Rua Agrícola Paes de Barros. O empreendimento ainda é composto por 

guarita, salão de festas, espaço kids, piscina adulto, piscina infantil, espaço gourmet, 

playgrond, pet place, vestiário, área de apoio, depósito de lixo e central de gás. Os blocos 

estão dispostos ao longo da divisa do terreno criando uma praça central onde estão 

distribuídas as vagas de moradores, na parte da frente próximo a guarita ao lado esquerdo 

estão locados os equipamentos de apoio ao condomínio. 

O estacionamento é composto por 508 vagas de veículos para carros sendo que 

12 delas destinadas para visitantes e 15 destinada para PCD, possuindo também 25 vagas 

para bicicletas. 

- Residencial Chapada das Mangabeiras: ocupa um terreno com área de 

25.009,74m² e possui 20.574,18m² de área construída, constituída de 528 Unidades 

Habitacionais – UH distribuídas em 32 blocos padrão com 04 pavimentos (térreo + 03) 

totalizando 512 U.H. sendo desses 16 U.H. destinados para PCD, bem como de área viária, 

sistemas de lazer e serviço. Possui seu acesso viário e fachada principal pela Rua Agrícola 

Paes de Barros, na qual será implantado o acesso de entrada e saída de veículos 

independentes. A coleta de lixo também possui acesso direto pela Rua Agrícola Paes de 

Barros. O empreendimento ainda é composto por guarita, salão de festas, espaço kids, 

piscina adulto, piscina infantil, espaço gourmet, playgrond, pet place, vestiário, área de 

apoio, depósito de lixo e central de gás. Os blocos estão dispostos ao longo da divisa do 

terreno criando uma praça central onde estão distribuídas as vagas de moradores, na parte 

da frente próximo a guarita ao lado esquerdo estão locados os equipamentos de apoio ao 

condomínio. 

O estacionamento é composto por 528 vagas de veículos para carros sendo que 

dessas 15 são destinadas para PCD, possuindo também 28 vagas para bicicletas. 
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2.6.2 Planta de implantação dos empreendimentos 

Figura 3 - Planta de Implantação Chapada das Cerejeiras 

 Fonte: MRV Engenharia, 2020 
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Figura 4 - Planta de Implantação Chapada das Mangabeiras 

  
Fonte: MRV Engenharia, 2020 
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2.6.3  Áreas do empreendimento 

Os empreendimentos foram projetados em conformidade com os índices 
urbanísticos e percentuais exigidos em legislação municipal atendendo os índices da 
Zona Predominante Residencial, conforme os quadros de áreas apresentados abaixo. 

Tabela 1 – Quadro de Áreas – Chapada das Cerejeiras 

 

 
Fonte: MRV Engenharia, 2020 
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Tabela 2 – Quadro de Áreas – Chapada das Mangabeiras 

 

 

Fonte: MRV Engenharia, 2020 
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3 ADENSAMENTO POPULACIONAL 

  

3.1 Público alvo 

O empreendimento é destinado população de modo geral para o uso residencial. 

3.2 Área prevista do empreendimento 

O Condomínio Residencial Vertical Chapada das Cerejeiras ocupa um terreno com 

área de 24.513,17 m² e área a ser construída de 19.352,00m² e o condomínio residencial 

vertical Chapada das Mangabeiras ocupa um terreno com área de 25.009,74 m² e área a 

ser construída de 20.574.18m².  

3.3 Número de unidades previstas e caracterização de uso 

Os projetos em estudo têm características de residencial multifamiliar, com 

prospecto imobiliário de média escala, cujas unidades habitacionais possuem área privativa 

de 39,95 m², caracterizado pelo maior adensamento populacional, taxa de ocupação média e 

aproveitamento da infraestrutura instalada. Para o Residencial Chapada das Cerejeiras está 

previsto um total constituído de 496 Unidades Habitacionais – UH distribuídas em 31 blocos 

de 04 pavimentos (térreo + 03) sendo 1 bloco destinado a PCD, bem como de reserva de 

áreas verdes, área viária, sistemas de lazer. Já para o Residencial Chapada das Mangabeiras 

está previsto um total constituído de 528 Unidades Habitacionais – UH distribuídas em 32 

blocos padrão com 04 pavimentos (térreo + 03) totalizando 512 U.H. e 01 bloco de 04 

pavimentos (térreo + 03) para PCD totalizando 16 U.H., bem como de área viária, sistemas 

de lazer e serviço. 

3.4 Estimativa da população fixa e flutuante  

O cálculo da população de condomínio inclui quantificações de população residente 

e empregada (moradores), na condição de ocupação plena das unidades residenciais, as 

quais denominamos de população fixa, além de uma estimativa da população passível de 

ser atraída pelo empreendimento, denominada de população flutuante (empregados 
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diaristas, fornecedores e visitantes), ficando da seguinte forma para cada 

empreendimento: 

Residencial Chapada das Mangabeiras:   

Para o cálculo da população fixa (moradores), adotou-se a hipótese de 3 (média) 

habitantes por unidade residencial, conforme dados obtidos em pesquisa em 

empreendimentos de mesmo porte. As unidades habitacionais previstas são de 528 UH, 

resultando em 1.584 pessoas o total de população fixa. 

Já para a população flutuante do empreendimento foi considerado empregados 

diaristas das unidades residenciais igual a 212 pessoas, empregados nas atividades de 

apoio ao residencial (administrativos, segurança, manutenção das áreas verdes e limpeza) 

igual a 26 pessoas e visitantes e fornecedores igual a 43 pessoas. Sendo considerados para 

o cálculo da população empregada 0,4 empregado diarista para cada unidade residencial, 

para os empregados administrativos, nas atividades de apoio ao empreendimento, com 

base no número de unidades residenciais adotou-se uma demanda futura por 10 

empregados, para o cálculo da população visitante foram adotados 0,08 visitante para cada 

unidade residencial, conforme pesquisa em empreendimentos de mesma natureza e para 

fornecedores 0,05 fornecedor para cada unidade residencial, também conforme pesquisa 

em empreendimentos de mesma natureza. A quantidade total teórica média da população 

flutuante ficou estimada em 281 pessoas. 

A população fixa e flutuante está estimada em 1.865 pessoas.  

Residencial Chapada das Cerejeiras:   

Para o cálculo da população fixa (moradores), adotou-se a hipótese de 3 (média) 

habitantes por unidade residencial, conforme dados obtidos em pesquisa em 

empreendimentos de mesmo porte. As unidades habitacionais previstas são de 496 UH, 

resultando em 1.488 pessoas o total de população fixa. 

Já para a população flutuante do empreendimento foi considerado empregados 

diaristas das unidades residenciais igual a 199 pessoas, empregados nas atividades de 
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apoio ao residencial (administrativos, segurança, manutenção das áreas verdes e limpeza) 

igual a 25 pessoas e visitantes e fornecedores igual a 40 pessoas. Sendo considerados para 

o cálculo da população empregada 0,4 empregado diarista para cada unidade residencial, 

para os empregados administrativos, nas atividades de apoio ao empreendimento, com 

base no número de unidades residenciais adotou-se uma demanda futura por 10 

empregados, para o cálculo da população visitante foram adotados 0,08 visitante para cada 

unidade residencial, conforme pesquisa em empreendimentos de mesma natureza e para 

fornecedores 0,05 fornecedor para cada unidade residencial, também conforme pesquisa 

em empreendimentos de mesma natureza. A quantidade total teórica média da população 

flutuante ficou estimada em 264 pessoas. 

A população fixa e flutuante está estimada em 1.752 pessoas.  

 

3.5 Consumo previsto de água e esgotamento sanitário 

Foi solicitado junto DAE- Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, a 

Declaração de Possibilidade de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e a 

disponibilidade do serviço, onde os dois serviços foram viabilizados com condicionantes 

mediante aprovação do projeto conforme decretos municipais. 

Para o abastecimento de água foi viabilizado o atendimento, o departamento de 

água e esgoto possui disponibilidade de rede de 200 mm de diâmetro com a condicionante 

do empreendedor executar uma subadutora da rede de 200 mm situada na Avenida Filinto 

Muller. 

Com relação ao sistema de esgotamento sanitário informado que a região não 

possui rede de esgoto, assim o empreendedor deverá construir um Sistema de Coleta e 

Tratamento de Esgoto – STE independente, suficiente a atender com eficiência a demanda 

para o empreendimento.  
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3.6 Consumo previsto de energia  

De acordo com os contratos de concessão de energia elétrico do país, fiscalizado 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o sistema de Abastecimento de energia, 

é concedido à empresa: ENERGISA. 

 O empreendimento está localizado em área já atendida pela empresa, sendo 

necessário solicitar a ligação da futura construção ao sistema da ENERGISA. Encontra-se em 

andamento a disponibilidade desse serviço. 

3.7 Demanda prevista de serviços de telecomunicação 

 O município de Várzea Grande – MT, é atendido pelas seguintes empresas de 

telefonia fixa: OI, VIVO, NET, EMBRATEL, essas empresas atendem os empreendimentos 

conforme solicitação dos serviços e a sua disponibilidade. 

3.8 Coleta de lixo 

Conforme a declaração de viabilidade de coleta de resíduos sólidos, ofício de nº 

0071/SSPMU/2019, emitido pela secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade 

Urbana, o empreendimento está incluso em região viável a coleta de lixo domiciliar nos 

seguintes dias da semana: segunda, quarta e sexta feira. A coleta será efetuada na parte 

exterior do empreendimento, ficando a cargo a separação dos resíduos. 

3.9  Tempo estimado da obra 

O Condomínio Residencial possui cronograma para início de obras em março/2021 

e o prazo máximo de execução é de 36 meses. 

3.10 Previsão de dias e horários da obra 

Obra será executada em dias da semana e em horário comercial. 
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4 DOCUMENTOS 

4.1 Certidão de Inteiro Teor e Ônus Chapada das Mangabeiras 
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4.2 Certidão de Inteiro Teor e Ônus Chapada das Cerejeiras 
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4.3 Consulta Prévia  
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4.3.1 Parecer Consulta Prévia 
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4.4 Termo de Referência  
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4.5 Disponibilidade para abastecimento de água 
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4.6 Disponibilidade para esgotamento sanitário 
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4.7 Declaração de viabilidade de coleta de resíduos sólidos  
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4.8 Registro de Responsabilidade Técnica EIV – RIV 
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4.9 Registro de Responsabilidade Técnica RIT 
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5 DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA E ANÁLISE 

DOS ASPECTOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA 

5.1 Área de Influência Direta e Indireta 

De acordo com o Termo de Referência n° 001/2019 de 27 de março de 2019, 
emitido pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, 
levando em consideração a Lei Federal 10.257/2001 Estatuto da Cidade, a Lei 
Complementar n° 3.112/07 – Plano Diretor de Várzea Grande- MT, a Lei Complementar 
n°3.680/11 e Lei Complementar n° 3.859/12 – Leis que regulamentam o EIV. 

 Como diretriz o referido termo solicita: ...” Deverão ser pesquisados e monitorados 
os impactos gerados sobre a área de influência direta e indireta a ser objeto de estudo, em 
todas as etapas, desde a sua implantação até o seu funcionamento, incluindo as ações de 
manutenção...” 

 E como área de influência indireta determina: ... “A área de influência direta deverá 
ser formada por um raio de 1,5 km (um quilômetro e meio) e a área de influência indireta 
deverá ser formada por um raio de 3,0 km (três quilômetros) ”. 

A área de influência é definida como o espaço suscetível de sofrer alterações 

como consequência da implantação, manutenção e operação de determinado 

empreendimento ao longo de sua vida útil.  

Podemos dizer que a área de influência direta é aquela que sofrerá os impactos 

diretos da implantação do empreendimento. Normalmente, esta área é a mais próxima do 

empreendimento. Com relação à área de influência indireta, é aquela que sofre as 

consequências indiretas da instalação do empreendimento.  

Assim, no presente estudo foram analisados inicialmente, os aspectos gerais de 

interesse na Área de Influência Indireta, e em seguida, a análise dos aspectos locais – a 

Área de Influência Direta, conforme apresentamos a delimitação dessas áreas na figura 

abaixo. 
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Figura 5 - Área de Influência Direta e Indireta 

 
Fonte: Google Earth, 2020 - editado 

 

5.2 Abairramento 

Em Várzea Grande - MT, o bairro é a subdivisão da região administrativa, criados e 

delimitados pela Lei Municipal nº 3.359 de 08 de outubro de 2009. Distribuem-se nas cinco 

regiões administrativas: Norte, Sul, Centro, Leste, Oeste. O empreendimento está 

localizado na Região Centro, no Bairro Costa Verde, na Rua Agrícola Paes de Barros. 
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Figura 6 - Abairramento 

 
Fonte: Prefeitura de Várzea Grande, 2019 - editado 

 

 

 

5.3 Uso e ocupação do solo 

A classificação atual do solo em Várzea Grande teve como fonte os dados 

publicados no “Sistema de Informação Geoambiental de Cuiabá, Várzea Grande e Entorno” 

(CPRM, 2006), muito embora este trabalho não contemple uma pequena parcela do 

extremo noroeste do município.  

A fonte citada realizou um amplo levantamento incluindo diversas classes de uso, 

muitas vezes com superposição de usos, principalmente referente ao cerrado, campo e 

pastagens.  
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A maior parte do território de Várzea Grande é coberta por cerrado, cerca de 56,9 

% da área total, ou seja, 44.272 ha. A Tabela 3 demonstra as classes de uso, as áreas 

correspondentes a cada uma delas, a porcentagem aproximada do total do município, e a 

área de ocorrência no território municipal.   

Os usos consolidados no espaço urbano de Várzea Grande são: residencial, 

comercial e serviços, industrial e institucional, cuja localização predominante encontra-se 

determinada no MAPA de Uso do solo urbano.  

Tabela 3 - Uso do Solo 

Classe de 

Uso 

Área 

Ocupada 

(ha) 

% da Área 

do 

Município 

Ocorrência 

Cerrado 44.272 56,9 
Todo o município, com maiores remanescentes na 

área central. 

Área 

urbanizada 
12.028 15,2 

Área urbana do município, junto a divisa com 

Cuiabá, englobando os distritos de Cristo Rei 

(Porto Velho), Capão Grande e Bom Sucesso. 

Pastagem 10.620 13,4 
Porção norte de Várzea Grande, às margens do 

ribeirão Esmeril e do córrego Machado. 

Campo 

cerrado 
4.876 6,1 

Pequenos fragmentos dispersos pelo município, 

acompanhando o cerrado. 

Mata ciliar 4.160 5,2 

Acompanhando os rios do município, 

principalmente o ribeirão Esmeril, Rio Pari, 

córrego Machado e afluentes. 

Cerradão 2.124 2,6 
Porção norte do município, na forma de pequenos 

fragmentos, acompanhando o cerrado. 

Corpos 

d’água / 

rios 

626 < 1 

Rios da região e planície aluvionar do Rio Cuiabá, 

principalmente próximo aos distritos de Cristo Rei 

(Porto Velho) e Bom Sucesso. 

Fonte: PD lei 3.112/2007 
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O zoneamento busca compatibilizar e equilibrar as densidades do uso do solo 

urbano. Existem vantagens de desvantagens com relação a densidades do uso do solo: do 

ponto de vista ambiental, as baixas densidades apresentam algumas vantagens relativas 

(menor impacto ambiental e maior possibilidade de áreas mais verdes e de lazer), do ponto 

de vista socioeconômico, as baixas densidades apresentam, do mesmo modo, algumas 

vantagens que não podem ser negligenciadas (principalmente a maior eficiência na 

alocação de infraestrutura urbana), BRAGA e CARVALHO. 

A Lei Complementar n.º 3.112 de 2007, capítulo I, no seu art. 3º e a Lei 

Complementar nº 327 de 2012 em seu artigo 3º, dispõem que a permissão para localização 

de qualquer atividade não contempla, a juízo do órgão municipal competente, nas 

classificações e na relação exemplificativa dos anexos I e II da presente lei, principalmente 

aquelas consideradas perigosas, incômodas ou nocivas, que dependerão de prévia 

aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança. 

De acordo com Meirelles, 2006, “uso e ocupação do solo urbano, como 

geralmente são denominados, destinam-se a estabelecer as utilizações convenientes às 

diversas partes das cidades e a localizar as áreas adequadas para as diferentes atividades 

urbanas que afetam a comunidade”. 

Por sua vez, o zoneamento é a divisão da área do perímetro urbano do município 

em zonas de características diversificadas, para as quais são definidos usos e parâmetros 

de ocupação do solo específico, visando ordenar o crescimento da cidade, de acordo com 

critérios urbanísticos ambientais. Ainda segundo Meirelles, 2006, o Zoneamento Urbano 

consiste na repartição da cidade e das áreas urbanizáveis segundo sua precípua destinação 

de uso e ocupação do solo. 

A Lei do Zoneamento de Várzea Grande, a LC nº 3.727 de 2012 e Lei 3978 de 2013 

têm como objetivos: estabelecer critérios de ocupação e utilização do solo urbano do 

município, tendo em vista o bem-estar do cidadão, o cumprimento da função social da 

propriedade estabelecida pela Constituição Federal; orientar o crescimento da cidade 

visando minimizar os impactos sobre áreas ambientalmente frágeis e incentivar o 

adensamento das áreas urbanizadas e próprias para ocupação; a integração do sistema 

viário e o meio ambiente com o uso e ocupação do solo; prever e controlar densidades 
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demográficas e de ocupação de solo urbano, como medida para gestão do bem público, da 

oferta de serviços públicos e da conservação do meio ambiente; compatibilizar usos e s 

diferenciadas, complementares entre si, tendo em vista a eficiência do sistema produtivo e 

a eficácia dos serviços e da infraestrutura. 

Em sua implementação, o zoneamento de Várzea Grande está definido em duas 

escalas: a primeira, denominada de macrozoneamento, que consiste na delimitação da 

zona rural, de interesse de conservação e preservação do patrimônio ambiental, cultural e 

urbano do município. A segunda, o zoneamento propriamente dito, que irá estabelecer as 

normas de uso e ocupação para cada macrozona, em especial da zona urbana. 

A macrozona Urbana corresponde à área do perímetro urbano de Várzea Grande, 

tendo como objetivos: delimitar a área do território municipal onde serão aplicadas as Leis 

de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano e a de Parcelamento de Solo Urbano; 

delimitar as áreas para a aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade; proteger, 

conservar e recuperar o patrimônio natural e cultural inserido na área urbana; proteger da 

ocupação sítios com fragilidade ou risco de ocorrência de acidentes ambientais; reduzir ou 

minimizar os riscos de acidentes ambientais nas áreas urbanas já ocupadas; controlar e 

direcionar o adensamento urbano; controlar a ocupação de áreas cuja infraestrutura 

encontra-se próxima da saturação; reverter o processo de expansão periférica do tecido 

urbano; promover a regularização fundiária articulando sustentabilidade ambiental e 

inclusão sócio espacial; potencializar o uso da infraestrutura urbana existente; racionalizar 

os investimentos públicos; tornar segura e eficiente a circulação da população em todas as 

regiões onde exista ou planeje a instalação de atividades urbanas; qualificar a paisagem 

urbana. 

Por sua vez, nos termos dos artigos 14 e 15 da LC 3.727 de 2012, o território do 

município é composto por área urbana e área rural, sendo que a Macrozona Urbana se 

encontra subdividida em zonas, cujos perímetros encontram-se detalhados no Mapa de 

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, para os quais são estabelecidos índices 

urbanísticos de acordo com os padrões de uso e ocupação do solo desejáveis para cada 

área. 
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O empreendimento está inserido na Zona de Predominantemente Residencial, 

assim, o uso é do tipo permissível, já que é um uso passível de ser admitido na zona, desde 

que não contradiga ou interfira nos demais usos previstos e seja considerado adequado 

após Estudo de Impacto de Vizinhança. 
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5.3.1 Zoneamento Urabano 

Figura 7 - Mapa do Uso e Ocupação do Solo da Região do Empreendimento 
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5.3.2 Mapa de Uso e Ocupação do Solo 

Figura 8 - Mapa do Uso e Ocupação do Solo da Região do Empreendimento 

 

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande, 2013 – editado 
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5.1  Equipamentos urbanos e comunitários 

No raio de abrangência direto a região é abastecida por escola, centro 
comunitário, praça e equipamentos de saúde com demanda para atendimento.  

Figura 9 – Mapeamento de Escolas, Praças e Centro comunitário 
 

 
Fonte: Google Earth, 2019 – editado 
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Figura 10 – Mapeamento Equipamentos de saúde 

 
Fonte: Google Earth, 2019 – editado 
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5.2 Socioeconomia 

5.5.1 Características do Município 

5.5.1.1 Dados Demográficos 

O município de Várzea Grande está localizado na Região Centro-Oeste do País, no 

Estado do Mato Grosso, e sua área urbana encontra-se conurbada com a capital Cuiabá. A 

Região Centro-Oeste é composta pelos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás 

e Tocantins e pelo Distrito Federal. 

Na Tabela 4, pode-se observar que a partir de 1960, o Estado de Mato Grosso 

apresentou taxas elevadas de crescimento populacional, destacando-se o incremento da 

população urbana, em especial entre as décadas de 1970/1980.  

 

Tabela 4: Taxa Média Geométrica de Incremento da População Residente, por Situação do Domicílio, 
Segundo Décadas – Mato Grosso – 1940 – 2010 

 

DÉCADAS 

 

URBANA 

 

RURAL 

 

TOTAL 

 

1940 / 1950 

 

3,34 

 

1,29 

 

1,29 

 

1950 / 1960 

 

6,69 

 

4,64 

 

4,29 

 

1960 / 1970 

 

7,13 

 

5,26 

 

6,12 

 

1970 / 1980 

 

13,97 

 

2,80 

 

6,64 

 

1980 / 1991 

 

7,70 

 

1,03 

 

5,36 

 

1991/2000 

 

3,31 

 

-0,59 

 

2,39 

 

2001/2010 

 

3,012 

 

0.046 

 

3,058 
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Fonte: BRASIL. Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/Estatísticas do século XX/Estatísticas populacionais, 

sociais, políticas e culturais. Acesso em: 20 abr. 2006. (Plano Diretor). Censo 2010, acesso em 24 agosto 

2012. 

5.5.1.2 Aspectos Socioeconômicos 

A privilegiada situação geopolítica coloca a região metropolitana de Cuiabá - 

Várzea Grande em situação de principal pólo de desenvolvimento para a região noroeste 

do país, com tendência a um crescimento sustentável, e aperfeiçoamento das atividades de 

prestação de serviços, comércio atacadista e tecnologia de ponta. 

A contenção do fluxo migratório, observado na última década, deverá impactar 

positivamente a capacidade de gestão pública, representando um fator importante para a 

melhoria da infraestrutura urbana e da possibilidade de expansão dos serviços sociais, 

refletindo na qualificação profissional e na fixação da mão de obra (diminuição da 

rotatividade). 

Há evidências favoráveis para o desenvolvimento econômico da região 

metropolitana, especialmente em função do momento vivido pela economia internacional 

globalizada e, pela instalação de novos empreendimentos gerando empregos e aumento 

nas receitas dos municípios. 

5.5.1.3 Crescimento Demográfico 

Várzea Grande apresentou no período entre 2000/2010 uma taxa de crescimento 

populacional de 3;058% a.a., superior à de Mato Grosso que ficou em 1,94% a.a. O 

crescimento da população do município registrada pelo censo IBGE 2010 é de 1,93% a.a. 

Apurou-se ainda que a população da zona rural permanece praticamente inalterada, pois 

em 2000 somava 3.878 e no censo IBGE 2010 conta com 3.892 um crescimento de apenas 

14 habitantes. Com uma área territorial de 888,04 km² a densidade demográfica atual do 

município é de 284,45 hab/km². O município teve um crescimento de 17,37% em dez anos. 

A estrutura etária do município em 2000 demonstrou uma grande concentração 

de população jovem e em idade economicamente ativa. Da população economicamente 
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ativa (PEA) 94,97% possuía até 59 anos de idade. A PEA com um total de 136.497 

habitantes representava 63,39%. O Censo IBGE 2000 apontou a existência de 31,00% da 

população com renda de até 3 salários mínimos. 

Segundo estudo do Plano Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais 

(PEMAS) Programa Habitar Brasil/BID realizado em 2001, a população de baixa renda 

encontrava-se localizada basicamente em 20 loteamentos, constituindo áreas e o entorno 

dos bairros São Mateus, Praia Grande, Paula II, Cristo Rei e Imperador. Neste estudo foi 

estimada uma população de 42.567 pessoas nesta situação. Em síntese, apurou-se que há 

no município um contingente populacional significativo com baixa renda ou sem 

rendimentos, que acessam aos equipamentos e serviços públicos sociais.  

O IDH do município de Várzea Grande, em 2010 é de 0,820. O indicador com a 

melhor evolução foi o de educação (0,903) e o pior o de renda (0,693). 

Somada a essa situação, mapeando-se as áreas urbanas de maior densidade 

demográfica e os assentamentos irregulares, observa-se que a questão da habitação de 

interesse social e os problemas fundiários estão intimamente relacionados às áreas de 

fragilidade ambiental, risco de ocorrência de acidentes ambientais, especulação imobiliária 

e consolidação da periferia urbana. 

Tabela 5: Número de domicílios segundo as características de ocupação 
Próprio  Cedido  Alugado  Outros Total  

56.958 4.106 13.384 193 76.641 

                                 Fonte: IBGE censo 2010 
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Tabela 6: Domicílios segundo a tipologia 
 

Ca

sa 

 

Casa, vila ou 

condomínio 

 

Apart

amento 

Cômodos, 

cortiço ou cabeça de 

porco 

 

69.889 

 

1.881 

 

2.089 

 

782 

                              Fonte: IBGE – censo 2010 

 

 

Tabela 7: Censo Demográfico, 1940-2010 
A

NO 940 950 960 970 980 

1

991 996 000 010 

 

População 

.942 .503 0.834 8.305 6.676 

 

1

61.958 93.401 15.298 52.596 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, ano: 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 1996 (contagem), 

2000. 2010 

 

5.6 Distribuição Espacial da População 

Densidade Demográfica x Densidade Construtiva x Capacidade de Suporte da 
Infraestrutura. 

O município de Várzea Grande possui 940,83 Km² de área, sendo 145.234 km² 

pertencentes à zona urbana (16% da área total) e 902,978 km² da zona rural (84% da área 

total).  

Tabela 8: Distribuição de área e população 
Zona Área População 

Urbana  145, 234 248.704 

Rural  795,596 3.892 

Total  940,83 252.596 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano/2012/IBGE 

De acordo com a dinâmica socioespacial analisada, pode-se afirmar que o 

processo de produção do espaço urbano do município apresenta uma série de 
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contradições, que se explicitam ao se espacializar os dados de densidade demográfica 

urbana, densidade construtiva e infraestrutura existente.  

A primeira delas manifesta-se ao se verificar que as maiores densidades 

demográficas se localizam nas áreas onde são encontradas as maiores limitações 

ambientais, ou seja, na porção leste do perímetro urbano, distrito de Cristo Rei (Porto 

Velho).  

Identificou-se também que 49% da população do município residem numa área 

correspondente a 20% da área total do perímetro urbano. Ou seja, apesar da dinâmica de 

parcelamento do solo apresentar historicamente uma característica de expansão contínua 

em direção à periferia urbana, a maioria da população concentra-se numa porção do 

perímetro urbano que vai do centro em direção ao extremo leste, no limite da ocupação 

conurbada com Cuiabá. 

À localização da população no território contrapõe-se o significativo número de 

parcelamentos regularmente aprovados, situados na periferia urbana, que se encontram 

ocupados de forma irregular. Além disso, observa-se que existe a implantação de 

loteamentos que se encontra fora do perímetro urbano, encarecendo o fornecimento de 

serviços e infraestrutura e dificultando a implementação de programas de regularização 

fundiária no município.  

 

5.6.1 Adensamento populacional da região 

 

Segundo o censo do IBGE, em 2013, o município de Várzea Grande apresenta um 

adensamento populacional de 262.880 pessoas e densidade demográfica de 240,98 

hab/km². 

O Atlas do Brasil, de 2010, cita que, entre 2000 e 2010, a população teve uma taxa 

média de crescimento anual de 1,60%. Nas últimas duas décadas, a taxa de urbanização 

cresceu 2,82%, o que significa uma quantidade relevante de pessoas vivendo no meio 

urbano e influenciando, consequentemente, em sua dinâmica nos âmbitos social, 

econômico, cultural, etc.  A tabela 8 apresenta a população total ve Várzea Grande, por 

Gênero, rural/Urbana e a taxa de urbanização. 
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Tabela 9: população geral – 1991 a 2010 

 
Fonte: Atlas do Brasil/2010 

 

Ainda segundo o IBGE, em 2010, a evolução populacional de Várzea Grande 

comportou-se conforme os gráficos abaixo: 

 

Gráfico 1: Evolução Populacional 

 
 Fonte: IBGE/2010 
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Tabela 10: Pirâmide faixa etária 

 
Fonte: IBGE/2010 

 

De acordo com os dados referentes à população, pode-se notar um crescimento 

no que diz respeito à evolução populacional da cidade de Várzea Grande, e aumento do 

adensamento populacional. Segundo o Atlas do Brasil, de 2013, Várzea Grande teve um 

incremento no seu IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 55,84% nas 

últimas duas décadas, acima da média de crescimento nacional (47%) e abaixo da média de 

crescimento estadual (61%). O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância 

entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é de 1, foi reduzido em 

49,72% ente 1991 e 2010. 

Gráfico 2: Evolução do IDHM – Várzea Grande/MT 

 
Fonte: Atlas do Brasil/2013 
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5.7 Caracterização da População da área em estudo 

5.7.1 Renda familiar  

A maioria da renda familiar, situa-se entre 01 e 02 salários mínimos (24,53%) 

seguindo-se as com renda de ½ a 01 salário mínimo (24,20%) e 37,93%, declararam não 

possuir renda. Este índice é muito alto, o qual deve-se concentrar a atenção em 

desenvolver cursos de capacitação para este público a fim e gerar emprego e renda, não só 

para a faixa de não declarada renda como para os que estão entre meio e um salário 

mínimo. A categoria sem rendimento inclui as pessoas que recebem somente em 

benefícios. 

Tabela 11: Renda Familiar 
Faixa de Renda Bairro 

Petrópolis 

Jd. dos 

Estados 

Bairro 

Mapim 

Novo 

Mundo 

Santa 

Izabel 

Jardim 

Gloria  

Marajoar

a  

Total  

Até ½ SM 109 150 469 18 381 519 268 1.533 

Mais de ½ a 1 SM 952 1.441 3.441 91 2.153 4.113 2.574 12.612 

Mais de 1 a 2 SM 1.316 1.857 3.478 54 2.873 4..016 3.195 

3.916 

Mais de 2 a 5 SM 607 1.143 1.360 14 1.591 1.219 1.885 6.228 

Mais de 5 a 10 SM 74 217 160 5 256 160 320 936 

Mais de 10 a 20 

SM 

06 25 14 - 25 27 42 114 

Mais de 20 SM 04 3 07 - 9 4 15 62 

Sem rendimento 1.934 2.654 5.697 111 4.114 5.685 4.770 20.851 

Sem declaração 00 00 00 - 00  00 00 

Total 5.002 7.490 14.626 293 11.402 15.743 13.069 56.223 

Fonte: Censo IBGE 2010 

5.7.2 Saúde 

Várzea Grande possui 51 estabelecimentos na área de saúde, sendo 24 públicos e 

27 privados. Dos estabelecimentos privados 11 (onze) atendem pelo SUS. Quanto ao nível 

de bem-estar da população, indicador social como o IDH-M (PNUD/2000) aponta que 

Várzea Grande se situa na escala de médio desenvolvimento humano, com índice igual a 

0,790. Para atingir o patamar de alto desenvolvimento humano é necessário que o IDH do 

município seja igual ou superior a 0,8. Dos indicadores que compõem o IDH-M 

(Longevidade, Educação e Renda), o IDH-M de 0,790 é devido, principalmente pelo 



                                                                               

 
Consultoria e projetos 

76 
Av. Miguel Seror 567, Santa Rosa em Cuiabá MT, 

Telefones para contato: 65.98114.1308 
e-mail: manoelarondon@hotmail.com 

indicador de Educação, igual a 0,903. O indicador de Longevidade (que considera a 

esperança de vida ao nascer e a taxa de mortalidade infantil) é de 0,773, o que requer, 

naturalmente, melhorias na infraestrutura de saúde, com vistas ao avanço no nível de 

bem-estar da população várzea-grandense.  

Na região em estudo o atendimento possui equipamentos para atendimento da 

população da região conforme segue elencado na tabela abaixo: 

Tabela 12: equipamentos de saúde na área em estudo 
Estabelecimento Tipo Localização 

Centro de Saúde Água Limpa Unidade Básica Saúde Agua Limpa 

CAPS- Centro de Especialidade Psicosocial 
Infanto Juvenil 

 

Centro de Especialidade 

 

Centro Sul 

CAPS- Álcool e Drogas Centro de Especialidades Jd. Imperador 

Posto de Saúde- Ambulatório Médico Fórum 
Várzea Grande 

 

 

 

Água Limpa 

Centro de Saúde N.Sra. da Guia Unidade Básica de Saúde Cohab N.S. Guia 

Centro de Especialidade em Reabilitação 
Várzea Grande - CERT 

 

Centro de Especialidades 

 

Centro Sul 

Centro de Especialidades em Suade-CES Policlínica  Centro Sul 

Centro Integrado da Mulher Clínica/Centro Especialidade Centro Sul 

NAVVS- Núcleo de Atendimento a Vítima 
Violência Sexual 

 

Clínica/Centro Especialidade 

 

Ipase 

Serviço de Assistência Especializada- SAE-CTA Clínica/Centro Especialidade Costa Verde 

UPA- Unidade de Pronto Atendimento Pronto atendimento Ipase 

Fonte: SMS- Várzea Grande 
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Tabela 13: Tratamento de água no domicilio 
Tipo de tratamento Quantidade de 

Domicilio 

% 

Filtração  1.600 74,77 

Fervura  23 1,07 

Cloração  285 13,32 

Sem tratamento  232 10,84 

Total  2.140 100 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

O empreendimento está localizado no loteamento Pirineu, bairro Centro Sul e conforme censo IBGE 
2010 é abastecido conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 14: Forma de abastecimento de água por domicílio 
Forma de abastecimento Nº de Domicílios 

Rede geral 4.688 

Poço ou nascente na propriedade 58 

Poço ou nascente fora da propriedade -0- 

Carro pipa 2 

Água de chuva armazenada em cisterna 1 

Outra forma de abastecimento 28 

IBGE: Censo 2010- acessado em 27/06/2020 

 

Domicílios particulares permanentes que possui banheiro de uso exclusivo do domicílio com 
esgotamento sanitário totalizando 72.299 domicílios, observa que 14.812 possui Rede geral e 
esgoto ou pluvial, 20.341 com fossa séptica, 35.988 fossas rudimentar, 395 valas, 570 rio, lago e 
193 outros. 
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Coleta de Lixo 

 

A situação da  disposição do lixo de Várzea Grande é de  69.780 domicílios com 

destino do lixo Coletado, tendo  66.958 Coletado por serviço de limpeza, 2.822 Coletado 

em caçamba de serviço de limpeza, 3.013 Queimado (na propriedade), 256 Enterrado (na 

propriedade), 976 Jogado em terreno baldio ou logradouro , 48 Jogado em rio, lago e 568 

outro destino. 

Os bairros são atendidos com o serviço de coleta regular de lixo, no entanto, pela 

visita efetuada no bairro percebe-se grande quantidade de lixo despejados em terrenos 

baldios e nas próprias ruas.  

 

5.8 Educação e Cultura 

 

5.8.1 Educação  

A População residente alfabetizada na área urbana é de 104.236 homens e 

106.701 mulheres e na área rural tendo 1.662 homens e 1.400 mulheres.  

Na estrutura educacional, o município dispõe de 131 estabelecimentos para o 

Ensino Fundamental, sendo 39 estabelecimentos estaduais; 63 municipais e 29 do setor 

privado. No Ensino médio são 26 estabelecimentos estaduais e 7 do setor privado e não 
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possui nenhuma escola municipal. No ensino pré-escolar são 51 escolas municipais e 29 do 

setor privado. Com relação a matrículas nos estabelecimentos de ensino, em 2009, a 

distribuição entre escolas públicas e privadas foi a seguinte:  

No Ensino Fundamental: 87,2% no setor público e 12,8% no setor privado; b) 

Ensino médio: 93,4% no setor público e 6,6% no setor privado; c) na pré-escola: 74,0% no 

setor público e 26,0% no setor privado. (Os dados são do Censo Educacional 2009 – IBGE). 

Conforme já foi observado acima, em termos de Desenvolvimento Humano no Setor de 

Educação, Várzea Grande ocupa posição de destaque no IDH-M (Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal): IDHM-Educação igual a 0,572. 

Segue os estabelecimentos na região de estudo: 

Tabela 15: Estabelecimentos Educacionais na área em estudo 
Estabelecimento Público/Privado Bairro 

Colégio Diretriz Privada  Centro Sul 

EMEB Emanoel Bendito de Arruda Público  Santa Maria 

EMEB Eunica Cesar de Melo Público  Pirineu 

Escola ABC Privada Costa Verde 

E.E. Miguel Baracat Publico Pirineu 

E.E. Elmaz Gattas Monteiro Público Ipase 

Escola Polivalente e Ens. Infantil e Fundamental Privada Centro Sul 

E.E. Vanil Stabilito Público C.N.Sra. Guia 

Instituo Educacional KIDS Privado  Ipase 

IVE Privado Ipase 

Centro Educacional Infantil Aviãozinho Provado Jd. Aeroporto 

Fonte: Seduc/MT acessado em junho 2020. 

 

5.8.2 Ação Social 

A Secretaria Municipal de Assistência Social desenvolve trabalhos com a 

comunidade dos bairros sendo o Pró-Jovem, programa que atende jovens de 15 a 17 anos, 
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com orientações sobre cidadania e vida e possui um Centro de Referência de Assistência 

Social – CRAS, no bairro jardim dos Estados, o qual desenvolve orientação às Famílias bem 

como atividades de geração de renda Vulnerabilidade social. 

5.8.3 Acesso aos Equipamentos Urbanos e Comunitários 

Nos setores da Saúde e Educação, a infraestrutura urbana, atende 

satisfatoriamente a população do município. O município de Várzea Grande compõe a 

Região Metropolitana Vale do Rio Cuiabá e sua área urbanizada é lindeira à área 

urbanizada de Cuiabá. Esta proximidade facilita que parcela da sua população recorra aos 

serviços de saúde da capital, pelo seu maior nível de especialização e existência de 

estabelecimentos mais bem equipados para procedimentos de alta complexidade. No setor 

da educação, as estatísticas relativas ao ensino pré-escolar apontam que em 2009 mais de 

¼ da população em idade pré-escolar era atendida pelo setor privado. Este dado pode estar 

indicando uma carência na infraestrutura para atendimento a essa faixa populacional. O 

Ensino médio é atendido de forma satisfatória e o de nível superior, pelas Universidades do 

setor privado do município e público e privado da Capital. 

Entende-se por equipamentos urbanos todos os estabelecimentos destinados a 

esporte, cultura e lazer (museus, parques, praias); a saúde (postos, policlínicas, hospitais); 

ao ensino (escolas, creches); ao comércio e serviços e a segurança (delegacias, corpo de 

bombeiros). Observamos também que não existe no entorno do empreendimento 

nenhuma interferência direta sobre o patrimônio histórico cultural na área estudada. A 

influência do empreendimento decorrente da demanda por escolas, atendimento de saúde 

e segurança, transcende a área de vizinhança estabelecida e se estende pelas principais 

vias da região.  

 

5.9 Caracterização da área do entorno  

A área do entorno ao raio de influência indireta de 3 quilômetros é ocupada por 

unidades residenciais de baixo e médio padrão construtivo e corresponde a classe de baixa 

renda. 
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5.9.1 Principais Atividades Econômicas 

O município de Várzea Grande já teve seu apogeu de ser “cidade industrial”, 

porem com o decorrer dos anos, a região destinada para ser o Distrito industrial não 

recebeu a devida atenção na questão de infraestrutura. 

A economia predominante do Município é comercial e serviços, estando a 

indústria em terceiro lugar, a agricultura é de subsistência. 

Na região em estudo atividade econômica predominante é de pequenos 

comércios, concentrados na avenida principal. 

Tabela 16: Atividades econômicas cadastradas no Município 
Atividade  Quantidade 

Comércio  6.800 

Serviços  5.719 

Indústria 300 

Total  12.819 

Fonte: Sefaz/ISSQN 

5.10 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 

 5.10.1 Saneamento Básico 

5.10.1.1 Abastecimento de Água 

 

Em relação ao abastecimento de água, conforme a Prefeitura de Várzea Grande, 

88,01% dos bairros são atendidos com rede pública, porém há grande parte das moradias 

(10,88%) possuem poços domésticos, devido à deficiência do abastecimento no 

atendimento.  É importante ressaltar que esses poços, em grande parte das habitações, o 

serviço de Vigilância Sanitária periodicamente visita às casas e fornece produto químico 

para o tratamento da água dos poços.   

 

5.10.1.2 Esgotamento sanitário 
Os bairros pertencentes à região não são servidos por rede de esgotamento 

sanitário. Indagados alguns moradores sobre o destino dos dejetos das águas servidas, 
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declararam que o destino do esgoto doméstico são as valas ou que simplesmente escoam a 

céu aberto. 

5.10.3 Coleta de Lixo 

Os bairros são atendidos com o serviço de coleta regular de lixo, no entanto, pela 

visita efetuada em diversos loteamentos percebe-se grande quantidade de lixo despejados 

em terrenos baldios e nas próprias ruas. Entrevistando alguns moradores afirmaram que a 

coleta de lixo é deficiente e grande parte queimam o lixo nos quintais ou simplesmente 

deixam a céu aberto e nesses terrenos os moradores costumam despejar entulho, lixo, 

animais mortos, dentre outros materiais inservíveis, causando desconforto e transtornos às 

famílias moradoras.  

 

5.10.4 Energia Elétrica e Iluminação Pública 
A energia elétrica nas residências é proveniente da rede pública com relógio 

(medidor).  

5.10.5 Pavimentação 
Há grande parte da região que não possui pavimentação asfáltica. As vias públicas 

onde transita o transporte coletivo são pavimentadas. Nas ruas pavimentadas algumas 

calçadas foram mal construídas com obstáculos dificultando a movimentação dos 

pedestres que muitas vezes tem que dividir a faixa da rua com os veículos. 

Na maioria dos bairros da região encontram-se em situação precária em relação à 

infraestrutura, onde a pavimentação não está em boa qualidade, com muitos buracos, 

inclusive em vias que trafegam os ônibus. As ruas que não são pavimentadas encontram-se 

em péssimo estado de conservação, com muitos matos, lixos. 
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5.10.6 Transporte Público 
O transporte coletivo é o meio de locomoção mais utilizado pela população 

residente, porém deficiente. O transporte coletivo passa a cada 20 a 35 minutos e lotado 

principalmente nas horas considerados picos. É grande o número de pessoas que utilizam 

outros meios como bicicletas, motos, por exemplo. 

A rede transporte do Município tem sua ligação estabelecida com Cuiabá através 

da Av. da FEB. A partir dela e de sua continuação a Av, Couto Magalhães, estabelecendo-se 

de ligações em duas regiões distintas o centro e Cristo Rei, 

Na região além do centro estabelecem várias ligações estruturadas em corredores 

de penetração, para onde convergem as vias de acesso aos bairros, sendo: a Avenida Júlio 

Campos, continuação da Couto Magalhães e principal ligação com a região oeste e norte e 

leste da cidade, a Avenida Filinto Muller ligando o centro a região sul e norte. 
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6 VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 

A valorização imobiliária normalmente acontece, quando há investimentos 

públicos ou privados em infraestrutura urbana em determinada área, aumentando assim o 

valor da terra. Em Várzea Grande esse fator não foi diferente, a cidade teve grande 

crescimento urbano nos últimos 10 anos e a proximidade com a capital Cuiabá, 

impulsionou mais ainda esse crescimento.  

A região do empreendimento conhecida como Rodovia Mário Andreazza, teve sua 

ocupação consolidada com a abertura da estrada que ligava o centro de Várzea Grande 

com o distrito de Passagem da Conceição, essa estrada abriu o caminho para a ocupação 

da área, mais tarde essa estrada foi asfaltada e uma nova ponte ligando a Cuiabá foi 

inaugurada, os terrenos antes quase sem valor comercial passaram a ser interessante pela 

facilidade de acesso e pela proximidade com Cuiabá. 

No ano de 2013, o Governo do Estado de Mato Grosso, por intermédio das obras 

para a realização da Copa do mundo, iniciou os trabalhos de duplicação da Rodovia Mário 

Andreazza, consolidando assim sua infraestrutura e transformando o perfil da avenida 

inclusive aumentando o valor das áreas lindeiras a mesma. 

 Atualmente vemos uma transformação na ocupação da via, onde antes eram 

chácaras e lotes com uso rural, para uso urbano onde existiam residências se 

transformando em comércio, e áreas antes desocupadas sendo ocupadas e construídas, 

como é o caso da área do empreendimento em questão nesse estudo. 

6.1 Adensamento 

O crescimento populacional do município de Várzea Grande, sempre apresentou 

índices expressivos principalmente na década de 80 e 90, quando várias famílias para cá 

vieram e se estabeleceram na cidade. Porém, essa ocupação não foi uniforme, as áreas 

foram sendo ocupadas conforme o interesse dos proprietários e dos investimentos do 

poder público, como resultado várias áreas vazias próximas ao centro da cidade e áreas 

mais distantes com bolsões populacionais. 
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 O empreendimento em questão ocupa exatamente uma área vazia como 

exemplificado acima. A área de vizinhança do empreendimento caracteriza-se por 

edificações na maioria de um pavimento, e de uso residencial. O setor da vizinhança do 

empreendimento caracteriza-se por casas residenciais, chácaras, estabelecimentos de 

comércio e serviços. O setor do comércio varejista e o setor de serviços também se fazem 

presentes na abrangência do empreendimento, onde se verificam maiores adensamentos 

populacionais flutuantes na região mais próxima a área aeroportuária. 

 Portanto a ocupação da área garantira que a mesma tenha uma função, 

contribuindo assim para a diminuição dos vazios urbanos e sendo um fator dinamizador 

para impulsionar o adensamento da região que é extremamente baixo, e necessita ser 

elevado para que o custo da infraestrutura seja distribuído de maneira que pese menos 

para os contribuintes de Várzea Grande. 

6.2 Geração de emprego 

O Modelo de Geração de Empregos do BNDES (MGE) estima o número de postos 

de trabalho que poderão surgir a partir de um aumento de produção nos diferentes setores 

da economia. O Modelo trabalha com três tipos de empregos:  

a) Emprego direto: Corresponde à mão-de-obra adicional requerida pelo setor 

onde se observa o aumento de produção. Por exemplo, um aumento de demanda por 

vestuário impulsionará as empresas do setor a aumentarem sua produção, de forma a 

atender esse aumento de procura, contratando novos trabalhadores. No caso específico do 

emprego direto, portanto, haverá variação no nível de emprego no setor onde ocorreu o 

aumento de demanda.  

b) Emprego indireto: Corresponde aos postos de trabalho que surgem nos setores 

que compõem a cadeia produtiva, já que a produção de um bem final estimula a produção 

de todos os insumos necessários à sua produção. No exemplo anterior, para que sejam 

fabricadas roupas adicionais, é necessária a produção de fios e algodão, entre outros 

produtos, estimulando a indústria têxtil e a agricultura e gerando novos postos de trabalho 

nesses setores. Desse modo, um aumento de demanda em um setor específico (no caso 
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Vestuário) provoca um aumento de produção não apenas do setor, mas ao longo de toda a 

cadeia produtiva.  

c) Emprego efeito-renda: Obtido a partir da transformação da renda dos 

trabalhadores e empresários em consumo. Parte da receita das empresas auferida em 

decorrência da venda de seus produtos se transforma, através do pagamento de salários 

ou do recebimento de dividendos, em renda dos trabalhadores e dos empresários. Ambos 

gastam parcela de sua renda adquirindo bens e serviços diversos, segundo seu perfil de 

consumo, estimulando a produção de um conjunto de setores e realimentando o processo 

de geração de emprego. No exemplo anterior, um aumento da demanda de vestuário gera 

empregos diretos no próprio setor e indiretos na indústria têxtil e na agropecuária, por 

exemplo, que fornecem parte dos insumos necessários para a produção das novas roupas. 

Esses trabalhadores adicionais, ao receberem seus salários, gastam uma parte de sua renda 

em consumo, comprando alimentos, consumindo serviços diversos, como restaurantes ou 

cinemas, e inclusive comprando roupas, o que aumenta ainda mais a demanda e os 

empregos no setor.  

Os empreendimentos serão geradores de empregos, tantos diretos como os 

indiretos; estimativas do empreendedor contabilizam que será necessário para a instalação 

em pico cerca de 200 funcionários na obra e a média de 150, não havendo emprego efeito 

renda para cada empreendimento. 
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7 GERAÇÃO DE TRÁFEGO E DEMANDA POR TRANSPORTE COLETIVO 

O Estudo de Impacto de Vizinhança na área relacionada à infraestrutura urbana de 

circulação (impacto de trânsito) tem por objetivo de oferecer um referencial sobre os 

empreendimentos de grande porte, que permita aos técnicos envolvidos, conhecer, 

avaliar, quantificar e determinar o alcance dos impactos gerados pela implantação do 

empreendimento no sistema viário e, a partir dessa avaliação, determinar as medidas 

mitigadoras dos impactos negativos, necessários para garantir a qualidade da circulação 

urbana no local (ou se for o caso, as medidas compensatórias). 

Este tópico será apresentado em duas partes, ambas em consonância com o Termo 

de Referência 001/2020 emitido pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

Primeiramente será apresentado o diagnóstico da situação existente na área de influência, 

baseado em dados coletados, onde serão abordadas as características físicas e 

operacionais, tais como função, geometria, conservação, Capacidade e Nível de Serviço 

atual. Traz também a caracterização sobre a oferta de transporte de massa na região de 

entorno aos empreendimentos, com detalhamento de itinerário, número de viagens, 

frequência das linhas e configuração de rede integrada. 

 

Na sequência será apresentada a análise comparada da Capacidade Viária e do 

Nível de Serviço nas interseções estudadas nas rotas de acesso (semaforizadas ou não), na 

hora de pico do empreendimento e do sistema viário, nos horizontes sem e com o 

empreendimento. 

Toda abordagem será precedida de breve fundamentação teórica da metodologia 

utilizada para realização do diagnóstico. 

Na segunda e última parte serão apresentadas a conclusão e proposição de 

medidas mitigadoras e/ou compensatórias a serem implementadas pelo empreendedor 

para diminuir / eliminar os impactos negativos causados pela demanda gerada, pelo 

empreendimento, na área da circulação viária. 
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Para realização deste estudo foram consideradas as legislações municipais que se 

referem à mobilidade urbana, o Plano Diretor do Município de Várzea Grande e seus 

anexos (Lei nº 3.112/2007), a Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Código de Trânsito 

Brasileiro e Resoluções pertinentes, e o Manual de Capacidade Viária (HCM 2000), dentre 

outras metodologias sobre o assunto. 

7.1 Perfil do empreendimento 

7.1.1 Descrição das atividades, áreas e dados específicos que fazem referência às 
atividades desenvolvidas nos empreendimentos 

 

Os Condomínios residenciais ocupam um terreno com área de 49.390,46, conforme 

segue: 

Residencial Chapada das Mangabeiras:  ocupa um terreno com área de 25.009,74m² 

19.352,00m² de área construída, constituída de 528 Unidades Habitacionais – UH 

distribuídas em 30 blocos padrão de 04 pavimentos (térreo + 03) e 01 bloco de 04 

pavimentos (térreo + 03) para PCD, bem como de reserva de áreas verdes, área viária, 

sistemas de lazer, em localização conforme descrita anteriormente. 

Residencial Chapada das Cerejeiras:  ocupa um terreno com área de 24.512,17m² e 

20.574,18m de área construída, constituída de 496 Unidades Habitacionais – UH distribuídas 

em 32 blocos padrão de 04 pavimentos (térreo + 03) e 01 bloco de 04 pavimentos (térreo + 

03) para PCD, bem como de reserva de áreas verdes, área viária, sistemas de lazer, em 

localização conforme descrita anteriormente. 

O projeto em estudo tem característica de residencial multifamiliar, com prospecto 

imobiliário de média escala, cujas unidades habitacionais possuem área privativa média de 

39,95m², caracterizado pelo maior adensamento populacional, taxa de ocupação média e 

aproveitamento da infraestrutura instalada. 

Os empreendimentos são voltados para atender o público adquirente de imóveis do 

Programa “Minha casa, minha Vida” onde deve considerar uma vaga para cada unidade 

habitacional. 
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Os residenciais estão conectados ao sistema viário existente não gerando problema 

ao município no que se refere à malha viária, até porque se trata de parcela de terreno 

situada em região já urbanizada e ainda a concepção projetual do empreendimento 

respeitou o planejamento do Município quanto às vias idealizadas para o entorno. 

A situação dos empreendimentos e a localização de todos os componentes dos 

residenciais encontram-se registradas conforme e figura a seguir: 

Figura 12 - Planta de implantação das Unidades Residenciais e demais áreas 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MRV Engenharia, 2020 

CHAPADA DAS CEREJEIRAS 

CHAPADA DAS MANGABEIRAS 
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Dada o número de U.H e a proporção de vagas para veículos adotadas, segundo 

orientação contida no Termo de Referência 001/2020 emitido pelo Município e citadas 

Leis, o empreendimento se enquadra na categoria de Pólo Gerador de Tráfego. 

Pólo Gerador de Tráfego – PGT, segundo literatura especializada é a denominação 

dada a empreendimentos que, por sua natureza e porte, atraem ou produzem elevado 

número de viagens com reflexos negativos na circulação viária em seu entorno imediato, 

gerando conflitos na circulação de pedestres e veículos, requerendo análise especial. 

O tráfego gerado por empreendimentos desta natureza apresenta fluxo máximo 

de veículos nos horários de pico da manhã e da tarde, resultante da entrada e saída da 

população fixa e do seu consequente retorno no horário de almoço (este em menor escala) 

e no final da tarde. 

Há um aumento no fluxo de veículos, nas vias do entorno, no período matutino 

entre as 7:00 e 09:00 horas, quando os condôminos saem para o trabalho ou estudo. Outro 

aumento do fluxo ocorre das 12:00 às 14:00 horas e também no período noturno das 17:00 

às 19:00 horas originado, este último, geralmente pelo retorno dos condôminos ao fim de 

suas atividades diárias. 
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7.2 Informações operacionais / funcionais 

7.2.1 Data de início de operação do empreendimento 

A aprovação do EIV-RIV, dos projetos legais e a expedição de Alvará de Obras 

pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande são etapas obrigatórias a serem cumpridas 

antes do início do processo de implantação do empreendimento. 

7.2.2 Horário de funcionamento do empreendimento após a instalação 

A utilização da parte do empreendimento estritamente residencial fica com 

horário de funcionamento condicionado ao tipo de uso e o comércio, entre 8:00 e 18:00hs. 

7.3 Caracterização e quantificação da movimentação de pessoas no condomínio 

O cálculo da população de projeto inclui quantificações de população residente e 

empregada, na condição de ocupação plena das unidades residenciais, as quais 

denominamos de população fixa, além de uma estimativa da população passível de ser 

atraída pelo empreendimento, denominada de população flutuante (empregados diaristas, 

fornecedores e visitantes). 

Trata-se de uma “população máxima teórica”, que constitui parâmetro de 

referência para o cálculo do número de viagens que o empreendimento irá gerar quando 

da ocupação plena do empreendimento.  

A população máxima teórica está estimada em 3.299 pessoas, conforme 

composição abaixo apresentada. 

7.3.1 População Fixa 

O cálculo da população de projeto inclui quantificações de população residente e 

empregada, na condição de ocupação plena das unidades residenciais, as quais 

denominamos de população fixa, além de uma estimativa da população passível de ser 

atraída pelo empreendimento, denominada de população flutuante (empregados diaristas, 

fornecedores e visitantes). 

Condomínios Residenciais 
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A população fixa do empreendimento apresenta a seguinte composição: 

• Moradores das unidades residenciais 

- Chapada das Cerejeiras (496 UH) = 1.488 pessoas; 

- Chapada das Mangabeiras (528 UH) = 1.584 pessoas. 

Para o cálculo da população residente, adotou-se a hipótese de 3 (média) 
habitantes por unidade residencial, conforme dados obtidos em pesquisa em 
empreendimentos de mesmo porte. 

7.3.2 População Flutuante 

Condomínios Residenciais 

A população flutuante do empreendimento apresenta a seguinte composição: 

• Empregados diaristas das unidades residenciais: 

- Chapada das Cerejeiras = 199 pessoas; 

- Chapada das Mangabeiras = 212 pessoas. 

• Empregados nas atividades de apoio ao Residencial (administrativos, 
segurança, manutenção das áreas verdes e limpeza: 

- Chapada das Mangabeiras = 10                  - Chapada das Cerejeiras = 12 

• Visitantes e fornecedores = 135 

- Chapada das Mangabeiras = 70                  - Chapada das Cerejeiras = 65 

Para o cálculo da população empregada, foram adotados os seguintes índices: 

• Empregados das unidades residenciais (condomínio): 0,4 empregado diarista 
para cada unidade residencial; 

• Empregados administrativos, nas atividades de apoio por empreendimento, 
com base no número de unidades residenciais: adotou-se uma demanda futura por 10 
empregados; 

Para o cálculo da população visitante e fornecedores foram adotados os seguintes 
índices: 

• Visitantes: 0,08 visitante para cada unidade residencial, conforme pesquisa 
em empreendimentos de mesma natureza; 
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• Fornecedores: 0,05 fornecedor para cada unidade residencial, conforme 
pesquisa em empreendimentos de mesma natureza; 

Tabela 17 - Resumo da população máxima teórica para o empreendimento 

Classificação da População Componente da População 
Parâmetro de 

Adensamento 
Nº de Unidades  

Residenciais 

População de 

Projeto 

População Fixa Residente 3 hab/un 1.024 3.072 

População Flutuante  

População 

empregada 

Diaristas 0,4 emp/un 1.024 410 

Apoio _ _ 22 

Clientes e Fornecedores 0,13/ uh 1.024 134 

População Total 

 Flutuante 

 566 

População Total 

Flutuante + Fixa 

 3.638 

 

 

7.4 Geração de viagens 

Empreendimentos de médio e grande porte têm a potencialidade de modificar o 

espaço em seu entorno. Inicialmente a literatura tratava estes empreendimentos como 

Polos Geradores de Tráfego (PGT), no entanto este conceito evoluiu, por considerar que 

além do tráfego eles modificam o uso e ocupação do solo, a dinâmica de circulação e 

atraem e geram viagens. 

Assim, são caracterizados na literatura atual como um Pólo Gerador de Viagens - 

PGV.  

São apresentadas, na literatura, várias definições: 

Polos Geradores de Tráfego são empreendimentos de grande porte que atraem ou 

produzem grande número de viagens, causando reflexos negativos na circulação viária em 

seu entorno imediato e, em certos casos, prejudicando a acessibilidade de toda uma 

região, ou gravando as condições de segurança de veículos e pedestres (CET/ SP, 1983, 

p.11). 
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Polos Geradores de Tráfego, ou PGT, como é usualmente denominado, está 

associado a locais ou instalações de distintas naturezas que tem em comum o 

desenvolvimento de atividades em um porte e escala capazes de produzir um contingente 

significativo de viagens (PORTUGAL e GOLDNER, 2003, p.14). 

Notam-se como principais características destes empreendimentos o fluxo de 

viagens geradas (tanto motorizadas como não motorizadas), e os consequentes reflexos 

deste fluxo para a mobilidade local, considerando como fatores significativos a 

interferência na fluidez do tráfego, na segurança viária e na capacidade de suporte da 

infraestrutura existente.  

Dentro do estudo sobre pólos geradores de viagens e seus impactos, o conceito de 

geração de viagens ganha um novo significado. O foco deixa de ser uma zona e passa a ser 

um determinado local, empreendimento ou prédio. Além disso, deixa-se de se considerar 

apenas a quantidade de viagens cuja origem é o pólo (viagens produzidas) e somam-se a 

elas as viagens que possuem o pólo como destino (viagens atraídas), cujo total representa 

as viagens geradas.  

O volume de veículos gerado por um PGV e o volume de tráfego nas ruas 

adjacentes, evidentemente, variam de acordo com o tempo. Seja em relação as horas 

durante o dia, do dia durante a semana ou do mês durante o ano. Além disso, o pico do 

tráfego de passagem e do volume gerado nem sempre são concomitantes.  

Há vários fatores que influenciam nas viagens geradas a partir de um 

empreendimento. Segundo Bruton (1979), a viagem é função de três fatores básicos na 

área de estudo: padrão de uso do solo e do desenvolvimento da área; características 

socioeconômicas da população que se desloca; natureza, extensão e capacidade do sistema 

de transportes. 

Taxas de geração de viagens são definidas como um índice calculado 

estatisticamente a partir de contagens feitas nos locais de interesse, portanto, são 

influenciadas diretamente pelas características de localização do empreendimento, porte e 

tipo de atividade ali desenvolvida. 
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Os Pólos Geradores de Viagens, ou simplesmente PGVs, são, segundo Portugal e 

Goldner (2003), “empreendimentos de distintas naturezas que têm em comum o 

desenvolvimento de atividades em um porte e escala capazes de gerar um contingente 

significativo de viagens”. 

Os PGVs são caracterizados segundo o seu tipo e o porte. O tipo é a finalidade do 

PGV, ou seja, a atividade que ali se desenvolve.  

O porte representa o tamanho e está diretamente ligado à magnitude da 

demanda de viagens que o empreendimento atrairá ou produzirá e é a variável mais 

utilizada nos modelos de estimativa de geração de viagens. 

Como exemplo, o porte pode ser calculado pela área bruta locável (ABL) dos 

centros comerciais ou pela quantidade de unidades ocupadas nos condomínios 

residenciais. Também podem ser consideradas grandezas como número de leitos de um 

hospital e número de alunos de uma escola. 

No Brasil, o estudo da geração de viagens em residências é ainda pouco explorado, 

mas certamente necessário para se dispor de taxas e modelos mais compatíveis com a 

realidade.  

Através de observação de empreendimentos já existentes, pesquisadores 

desenvolveram modelos capazes de estimar o número de viagens atraídas e geradas por 

empreendimento a serem implantados. Geralmente, a principal preocupação é com as 

viagens por automóvel, que afetam mais diretamente a capacidade da malha viária local e 

da área de influência direta do PGV. 

Muitas cidades brasileiras (e as cidades de Cuiabá e Várzea Grande se enquadram 

nesta realidade) carecem de legislação específica e de práticas adequadas de transporte e 

planejamento urbano para avaliar o impacto decorrente da implantação de 

empreendimentos desta natureza. 

Por esta razão, numa postura conservadora, o volume de tráfego gerado pelo 

empreendimento será superdimensionado. 
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A análise de edificações residenciais como pólos geradores de tráfego deve ser 

obtida com estudos do perfil do empreendimento e de seus moradores. Devem ser 

estipulados a quantidade e os motivos das viagens diárias geradas pelos moradores, o 

modal utilizado e as horas de maiores demandas (hora pico). 

GRIECO et al (2012) sugere que dois fatores são de extrema importância na análise 

da geração de viagens desse tipo de empreendimento, o socioeconômico e o locacional. O 

primeiro está relacionado com os moradores (renda, número de integrantes e número de 

automóveis) e o segundo com o local onde moram (ambiente físico e região), os quais 

descrevem o modo das viagens e tendências do uso do transporte individual. 

Baseando-se na premissa de que as pessoas têm uma “necessidade” de realizar 

um número de viagens, seja para trabalho, lazer, estudo ou serviços, surge a hipótese de 

que a oferta de oportunidades adicionais de serviços, trabalho, residências, cria poucas 

novas viagens de veículos. Mas o processo tradicional de previsão de demanda admite que 

todas as viagens para um novo empreendimento são novas e que antes não eram feitas 

com esta finalidade. 

São três as categorias de viagens: 

• Viagens primárias: são as novas viagens geradas que têm origem e destino 

na residência;   

• Viagens desviadas: são viagens já existentes que, no entanto, a parada no 

empreendimento requer um desvio significativo da rota comum; 

• Viagens não desviadas: são as viagens já existentes que não necessitam de 

alteração da rota para acessar o empreendimento. 

A localização do empreendimento tem influência na produção / geração de viagens, 

tanto por automóveis como para viagens de pessoas. A região mais adensada, onde há 

facilidades de acesso ao comércio e aos serviços, as taxas de viagens geradas por 

automóveis são menores que as taxas na região com pouca densidade habitacional e longe 

do centro. Inversamente, na região mais próxima do comércio existe a preferência pela 
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caminhada e ao uso do transporte público, enquanto na região mais distante o uso do 

automóvel é mais frequente, em relação à quantidade de residências. 

A área de vizinhança imediata do residencial apresenta características variadas, 

poucos comércios e uso residencial no interior dos bairros, com vocação para 

multifamiliares. 

Neste estudo será dado maior enfoque nas viagens por transporte individual e no 

incremento de passageiros sobre o transporte coletivo num segundo plano. Não se trata 

aqui de um “privilégio” do transporte individual sobre os demais meios de deslocamento, 

mas sim sobre a constatação de que o transporte individual é o que mais interfere na 

fluidez do tráfego e consequentemente maior interferência na qualidade da circulação 

viária. Há constatação de que em ocupações de baixa densidade (caso dos condomínios 

horizontais), há uma maior influência na expansão da malha viária, na diminuição da 

deficiência do transporte coletivo e, por consequência, no aumento da dependência do 

automóvel. 

Não há na Legislação municipal vigente nenhum método específico de trabalho 

adotado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande para tratamento dos Pólos Geradores 

de Tráfego, especificamente no que se refere à modelagem matemática para a formação 

de viagens. 

Dessa forma e, considerando as características do empreendimento e do público 

alvo, adotou-se como parâmetro a oferta de Unidades Habitacionais _UH, o qual será 

utilizado como ponto de partida para fins de dimensionamento de viagens de tráfego 

durante a hora pico geradas pelo Chapada dos Pinheiros.  

O cálculo para o número de viagens produzidas pelo empreendimento seguiu 

como parâmetro a metodologia adotada por TORQUATO (2013) em sua dissertação de 

mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Urbana da 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, denominada “Modelos de Geração de 

Viagens para Condomínios Residenciais Horizontais”. 
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A Tabela 18 apresenta os resultados das Taxas de Geração de Viagens, por 

unidades ocupadas, dos meios de transportes contemplados no modelo. 

A Tabela 19 apresenta uma estimativa do número de viagens/h (hora pico) que 

serão produzidas pelos Residenciais, cujo cronograma prevê a entrega para ocupação a 

partir de maio/2023  - Chapada das Mangabeiras e maio/2024 – Chapada das Cerejeiras. 

Tabela 18 - Taxas de Geração de viagens, por Unidades Ocupadas, para diferentes modos de transporte 
 

Horário do 

 Projeto 

Viagens totais Carro A pé 

Geradas 
Produzida

s 
Atraídas Geradas 

Produzida
s 

Atraídas Geradas 
Produzida

s 
Atraídas 

06h30 às 20h 12,45 6,30 6,16 10,18 5,21 4,97 1,23 0,58 0,65 

07h às 09h 2,42 1,10 1,32 1,75 1,04 0,72 0,50 0,01 0,49 

16h às 18h 2,05 1,21 0,84 1,55 0,77 0,78 0,34 0,32 0,02 

 

Tabela 19 – Estimativa de viagens 
 

 

Fonte: Torquarto,2013 

Nota-se que o carro é o modo mais utilizado (quase 82% das viagens geradas), 

seguido das viagens a pé que representam 10,02% do total, devendo ser entendida como 

carregamentos no transporte coletivo uma vez que, via de regra, os funcionários recebem 

vale transporte. 

O autor considera em sua pesquisa intervalos de duas horas para os picos da 

manhã e da tarde, porém, não apresenta o Fator Hora-Pico – FHP resultante das contagens 

em intervalos de 15 minutos para fins de diferenciação dos carregamentos separadamente 

(por hora) uma vez que os volumes nem sempre são uniformes durante o intervalo de duas 

horas de pesquisa. 

Horário do 

 Projeto 

Moto Bicicleta Outros 

Geradas 
Produzida

s 
Atraídas Geradas 

Produzida
s 

Atraídas Geradas 
Produzida

s 
Atraídas 

06h30 às 20h 0,70 0,34 0,36 0,09 0,04 0,05 0,26 0,13 0,13 

07h às 09h 0,11 0,03 0,08 0,02 0,00 0,02 0,03 0,01 0,02 

16h às 18h 0,11 0,07 0,03 0,03 0,03 0,00 0,03 0,02 0,01 
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Assim, e mantendo a postura conservadora anteriormente citada, para fins de 

projeção de demanda gerada pelo empreendimento em análise, será atribuído à primeira 

hora o correspondente a 65% das taxas de geração de viagem encontrados por TORQUATO 

(2013) em sua pesquisa, cujos resultados são ilustrados na Tabela 20. 

Tabela 20 - Taxas de Geração de viagens para intervalos de uma hora, por Unidades Ocupadas, para 
diferentes modos de   transporte  

Hora-pico 
Viagens totais Carro À pé 

Geradas Produzidas Atraídas Geradas Produzidas Atraídas Geradas Produzidas Atraídas 

PM 1,57 0,72 0,85 1,14 0,67 0,47 0,33 0,01 0,32 

PT 1,33 0,78 0,55 1,01 0,50 0,51 0,21 0,20 0,01 

 

Hora-pico 
Moto Bicicleta Outros 

Geradas Produzidas Atraídas Geradas Produzidas Atraídas Geradas Produzidas Atraídas 

PM 0,07 0,02 0,05 0,01 0,00 0,01 0,0 2 0,01 0,01 

PT 0,07 0,05 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0,01 0,01 

 
 

 Tabela 21 – Número de viagens/hora geradas pelos Residenciais para diferentes modos de transporte 

Hora-
pico 

Viagens totais (viagens/hora) Carro À pé 

Geradas Produzidas Atraídas Geradas Produzidas Atraídas Geradas Produzidas Atraídas 

PM 1457 669 788   1058 622 436 306 09 297 

PT 1235  724    511   938 464   474 195 186    09 

 

Hora-
pico 

Moto Bicicleta Outros 

Geradas Produzidas Atraídas Geradas Produzidas Atraídas Geradas Produzidas Atraídas 

PM  65   19    46 09 _ 09 19 09 10 

PT 65    46     19 19 19 _ 19 10 09 

 

Essas viagens/hora diárias serão alocadas nas diferentes rotas, com seus 
respectivos percentuais de carregamento, nos horários de pico mais desfavorável. 
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7.4.1 Rotas de acesso 

A descrição das alternativas de acesso (rotas) ao empreendimento objetiva a 

demonstração da capacidade da malha viária, local e do entorno, de absorção do tráfego 

gerado pelo empreendimento. 

O acesso ao empreendimento foi definido através de rotas de acesso e seguiu 

como parâmetro os caminhos usuais utilizados pelos munícipes no deslocamento diário na 

cidade de Cuiabá. Admitindo-se o empreendimento ora como Origem, ora como Destino 

das viagens, estabeleceu-se como Destino e Origem, respectivamente, as regiões do 

perímetro urbano da cidade e para tanto foram determinadas rotas distintas localizadas no 

entorno imediato da área de abrangência. 

A definição das rotas de acesso assim como distribuição da demanda gerada pelo 

empreendimento seguiu critérios específicos a partir de conhecimento genérico dos 

desejos de viagem na cidade de Várzea Grande, conforme as linhas de fluxos de viagens de 

transporte motorizado individual entre todas as regiões da Macro-zona do Aglomerado 

Urbano Cuiabá - Várzea Grande, obtidas segundo a Matriz O/D elaborada pela 

COOPE/UNISELVA em 2005, ilustradas na Figura 13.           

Admitiu-se como principais rotas de acesso os seguintes trechos para efeitos de 

distribuição da demanda prevista no sistema viário: 

• Rota 1: atendimento à demanda de tráfego proveniente das Regiões Norte e 

Centro da vizinha cidade de Cuiabá (por meio da ponte Júlio Muller), cuja chegada principal 

deverá ocorrer pela Avenida da FEB, Avenida João Ponce de Arruda, Rua Manoel de Paula e 

Av. Dr. Agrícola Paes de Barros, com coeficiente de demanda estimado de 5% das viagens 

produzidas na hora pico mais carregada;   

• Rota 2: atendimento à demanda de tráfego proveniente das Regiões Norte e 

Centro da cidade e Oeste da vizinha cidade de Cuiabá, cuja chegada principal deverá 

ocorrer pela Rodovia Mário Andreazza, Estrada da Guarita, Trav. Maracanaú, Avenida Sen. 

Filinto Muller, Avenida Pres. Arthur Bernardes, Rua Manoel de Paula e Av. Dr. Agrícola Paes 
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de Barros, com coeficiente de demanda estimado de 40% das viagens produzidas na hora 

pico mais carregada;   

• Rota 3: atendimento à demanda de tráfego proveniente das Regiões Oeste e 

Sul da cidade, cuja chegada principal deverá ocorrer pela Avenida Brigadeiro Eduardo 

Gomes, Rua Manoel de Paula e Av. Dr. Agrícola Paes de Barros, com coeficiente de 

demanda estimado de 25% das viagens produzidas na hora pico mais carregada;   

• Rota 2: atendimento da demanda de tráfego proveniente da vizinha cidade 

de Cuiabá através da Ponte Sérgio Motta (Regiões Sul e Leste), com coeficiente da 

demanda estimada de 30% das viagens atraídas na hora pico mais carregada; 

Na figura 13 encontra-se a representação gráfica das rotas seguidas pela demanda 

atraída pelo empreendimento. 

Figura 13 - Mapa de identificação das rotas da demanda atraídas pelo empreendimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande, 2013 
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As rotas definidas como principais egressos do empreendimento estão descritas, a 

seguir: 

• Rota 1: atendimento à demanda de tráfego produzida pela saída do 

empreendimento através da Avenida Dr. Agrícola Paes de Barros, Rua Manoel de Paula, Av. 

Pres. Arthur Bernardes, Avenida Gov. João Ponce de Arruda para vizinha cidade de Cuiabá 

(Regiões Norte e Centro), com demanda estimada de 46% das viagens produzidas na hora 

pico mais carregada; 

• Rota 2: atendimento à demanda de tráfego produzida pela saída do 

empreendimento através da Avenida Dr. Agrícola Paes de Barros, Rua Manoel de Paula, Av. 

Pres. Arthur Bernardes, Avenida Sen. Filinto Muller para Região Central e Norte da cidade e 

Oeste da vizinha cidade de Cuiabá, com demanda estimada de 13% das viagens produzidas 

na hora pico mais carregada; 

• Rota 3: atendimento à demanda de tráfego produzida pela saída do 

empreendimento através da Avenida Dr. Agrícola Paes de Barros, Rua Manoel de Paula, Av. 

Brigadeiro Gomes paras Regiões Oeste e Sul, com demanda estimada de 14% das viagens 

produzidas na hora pico mais carregada; 

• Rota 4: atendimento da demanda de tráfego produzida pela saída do 

empreendimento através das vias Avenida Dr. Agrícola Paes de Barros, Rua Joaquim 

Tavares, Rua São Gonçalo (antiga Engordador), Avenida 31 de Março para a Região Leste da 

cidade e também para as Regiões Sul e Leste da vizinha cidade de Cuiabá, com coeficiente 

da demanda estimada de 27% das viagens produzidas na hora pico mais carregada; 

Na figura 14, a seguir encontra-se a representação gráfica das rotas seguidas pela 

demanda produzida pelo empreendimento. 
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Figura 10 - Mapa de identificação das rotas da demanda atraídas pelo empreendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande, 2013 

 

7.4.2 Alocação do Tráfego 

A alocação do tráfego reproduz o processo de escolha de rotas ótimas pelos 

indivíduos segundo critérios pré-estabelecidos (CYBIS et AL., 2002; Moreira, 2005), baseado 

no princípio de que esta se faça por rotas mais rápidas, curtas ou de menor custo entre o 

par origem/destino. 

Essa etapa busca carregar os fluxos em cada par O/D da rede viária. Dessa forma a 

alocação fornece os carregamentos e os respectivos níveis de serviço dos arcos da rede por 

meio de procedimentos, se possível, dinâmicos e interativos, que procurem expressar a 

expectativa dos usuários no que se refere à escolha dos itinerários. 

A alocação do tráfego para o empreendimento seguiu uma distribuição dos pesos 

conforme as linhas de fluxos de viagens de transporte motorizado individual entre todas as 
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regiões da Macro-zona do Aglomerado Urbano Cuiabá - Várzea Grande, obtidas segundo a 

Matriz O/D elaborada pela COOPE/UNISELVA em 2005, ilustradas nas Figuras 12 e 13 a 

seguir: 

Figura 11 - Mapa das Zonas de Tráfego do Aglomerado Urbano Cuiabá – Várzea Grande 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
Fonte: Matriz Origem/Destino (COOPE/UNISELVA – 2005) 

Figura 12 - Linhas de fluxo de viagens de transporte motorizado individual entre todas as macrozonas 
do Aglomerado Urbano (exceto a Macrozona do Centro de Cuiabá) no pico da manhã. 
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Fonte: Plano de mobilidade Urbana da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, 2010 

Os fatores de demandas atribuídos às rotas de acesso/egresso ao 

empreendimento são obtidos a partir da somatória das viagens atraídas e produzidas pela 

Zona de Tráfego na qual área do empreendimento encontra-se inserida em relação às 

demais Zonas definidas na Matriz Origem/Destino do Aglomerado Urbano Cuiabá – Várzea 

Grande. 

Admitindo-se os princípios definidos por CYBIS et al., (2002) e MOREIRA, (2005) e 

as linhas de fluxo de viagens por transporte motorizado individual tendo a Zona 282 como 

a origem e o destino das viagens produzidas pelas demais zonas, verificou-se o que segue 

nas Tabelas 22 e 23, a seguir: 

Tabela 22 - Alocação do tráfego para viagens atraídas pelo empreendimento (Chegada) 

ROTA ORIGEM DA DEMANDA 

COEFICIENTE  

DISTRIBUIÇÃO 

Rota 1 Demanda de tráfego proveniente da Região Central e Norte de Cuiabá (via Ponte Júlio Muller) 0,05 

Rota 2 
Demanda de tráfego proveniente da Região Norte e Centro da cidade e Oeste da vizinha cidade 
de Cuiabá (através da ponte da Av. Ciríaco Cândia / Rodovia Mário Andreazza) 

0,40 

Rota 3 Demanda de tráfego proveniente das Regiões Sul e Leste da cidade 0,25 

Rota 4 
Demanda de tráfego proveniente das Regiões Leste e Sul da vizinha cidade de Cuiabá, através 
da Ponte Sérgio Motta e da Região Leste da cidade. 

0,30 

 

Tabela 23 - Alocação do tráfego para viagens produzidas pelo empreendimento (Saída) 

ROTA ORIGEM DA DEMANDA 

COEFICIENTE  

DISTRIBUIÇÃO 

Rota 1 
Demanda de tráfego para as Regiões Central e Norte da vizinha cidade de Cuiabá (via Ponte 
Júlio Muller) 

0,46 

Rota 2 
Demanda de tráfego para a Região Norte e Central da cidade e para a Região Oeste da vizinha 
cidade de Cuiabá. 

0,13 

Rota 3 Demanda de tráfego para as Regiões Oeste e Sul da cidade 0,14 

Rota 3 
Demanda de tráfego para as Regiões Leste e Sul da vizinha cidade de Cuiabá, através da Ponte 
Sérgio Motta e da Região Leste da cidade. 

0,27 
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Considerando os dados obtidos nas tabelas acima, foi quantificado o número de 

Veículos Equivalentes (Veq) por hora, somando-se automóveis e motocicletas para fins de 

carregamento dos movimentos nos cruzamentos, identificados na Tabela 26. 

Tabela 24 - Número de Veq /hora geradas pelos Condomínios para carro e moto 

 

Em seguida as viagens foram distribuídas nas quatro rotas descritas no item 7.4.1, 

seguindo os coeficientes de distribuição admitidos para cada rota conforme as linhas de 

viagens apresentadas na Matriz Origem/Destino da RMVRC (2005), cujos volumes estão 

discriminados na Tabela 25 a seguir: 

Tabela 25 - Distribuição das viagens nas rotas de acesso ao empreendimento 
Rotas 

 

 

Coeficiente de 

distribuição 
Veq  PM Veq  PT 

Produzidas Atraídas Produzidas Atraídas Produzidas Atraídas 

Rota 1 0,46 0,05 291 23 224 24 

Rota 2 0,13 0,40 82 184 64 194 

Rota 3 0,14 0,25 88 115 68 121 

Rota 4 0,27 0,30 171 138 132 145 

TOTAL 1,00 1,00 632 460 488 484 

Total Veq (veic./h) 1092 972 

 

Hora-
pico 

Total Veq (viagens/hora) Carro (viagens equivalentes /hora) Moto (viagens equivalentes / hora) 

Geradas Produzidas Atraídas Geradas Produzidas Atraídas Geradas Produzidas Atraídas 

PM 1092 632 460   1058 622 436   34   10    24 

PT 972 488 484   938 464   474 34    24     10 
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7.5  Acessibilidade ao empreendimento 

7.5.1 Área de Influência  

A delimitação da área de influência e vizinhança do empreendimento é a tarefa 

mais árdua do Estudo de Impacto de Vizinhança, uma vez que há necessidade de se 

considerar o impacto sobre todos os aspectos. 

Segundo Moreira (1992), a vizinhança a considerar compreende todo o território 

que sofre significativo impacto do empreendimento, desde a vizinhança imediata, 

compreendendo os imóveis confrontantes e opostos em relação à via pública, até a área de 

influência do empreendimento, peculiar a cada empreendimento, e que poderá ser 

diferente para cada elemento do ambiente e da infraestrutura urbana. 

De acordo com Sant´anna (2007), a área de influência deverá ser identificada 

como provável para o alcance de impactos significativos, a partir da intersecção das áreas 

de influência de cada um dos aspectos considerados. Lollo (2006), citando a utilização de 

Sistema de Informações Geográficas e aplicando tal consideração em sua pesquisa, definiu 

essas áreas de influência como “buffers” de forma circular, sendo o local de instalação da 

empresa o centro desta área circular. 

Desta forma, para o empreendimento em questão, serão consideradas duas áreas 

de influência, a direta (entorno imediato); e a indireta (entorno expandido). 

A AII – Área de influência indireta em geral é área de abrangência regional onde as 

ações incidem de forma secundária e terciária (indireta) durante a fase de operação do 

empreendimento. 

A AID _ Área de influência direta é a área geográfica onde incidirão diretamente e 

de forma primária sobre o meio, os impactos decorrentes das fases de planejamento, 

implantação e operação do empreendimento e corresponde ao espaço territorial contíguo 

e ampliado da área diretamente afetada, e, como esta sofrerá impactos tanto positivos 

quanto negativos. 
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O Termo de Referência emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano, Econômico e Turismo de Várzea Grande determina como influência indireta, para 

fins deste Estudo, a área compreendida num círculo de raio igual a 3,0 Km, e de influência 

direta o raio de 1,5 Km, medido a partir do centro do lote. 

Assim, foi considerado para análise o entorno imediato do lote que está 

compreendido em círculo com raio de 1.500,00 m. 

Figura 13 - Mapa de identificação da localização da área de estudo e áreas de influência do 

empreendimento 

Fonte: Google Earth - editado 
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7.5.1.1  Caracterização física e operacional das vias de acesso à região e ao 

empreendimento 

Os sistemas viários das cidades são hierarquizados de acordo com as condições de 

serviços que as vias oferecem. Na hierarquização viária da cidade de Várzea Grande, 

constante na Lei do Sistema Viário, as vias são classificadas em: Via Regional, Via 

Perimetral, Via Arterial, Via Radial, Via Coletora, Via Parque Via Local, Vias Rurais e Ciclovia. 

7.5.2.1 Classificação viária do Município de Várzea Grande 
Tabela 26 - Classificação hierárquica e dimensionamento das vias   

CLASSE 

DA VIA 

DIMENSÕES MÍNIMAS 

Caixa da 

via (a) 

Faixa de 

rolamento 
Faixa de circulação 

Faixa de Estacionamento 

Paralelo à via 
Passeio 

Ciclovia 

bidirecional 

Via Regional _ _ _ _ _ 2,50 

Via Perimetral 
38,00m  ( via com quatro faixas de Tráfego,
duas marginais com, no mínimo, 15,00m de 
largura cada) 

_ 3,50m 2,50m 3,00m 2,50m 

Via Arterial 

24,00m  (via com duas Faixas de tráfego) 12,00m

3,50m 2,50m 6,00m 2,50m 
36,00m  (quatro faixas de Tráfego e canteiro 
central com, no mínimo, 5,00m de largura ) 

9,50m 

Via Radial 

22,00m  (via com duas faixas de tráfego) 12,00 

3,50m 2,50m 5,00m 2,50m 32,00m  (via com quatro faixas de Tráfego e 
canteiro central com, no mínimo, 3,00m de 
largura ) 

9,50m 

Via Coletora 18,00m 12,00m 3,50m 2,50m 3,00m 2,50m 

Via Local 13,00m 9,00m 3,30m 2,40m 2,00m _ 

Via Parque ** * ** ** ** 2,50m 

Via Rural *** * *** *** *** _ 

*Parâmetros a serem estabelecidos de acordo com as Classes de projeto do DNIT e do DER/MT 

**Parâmetros a serem estabelecidos de acordo com o Projeto Urbanístico 

*** Parâmetros a serem estabelecidos de acordo com as Classes de Projeto do DER/MT 

Fonte: Plano Diretor da Cidade de Várzea Grande, 2007 
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Figura 14 - Mapa de Hierarquização Viária da ÁII do empreendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo nº 3.727/2012 

 

7.5.2.2 Descrição e características das vias estudadas 

A avaliação dos impactos na área de trânsito e de transporte ocorreu sobre o 

sistema viário de acesso ao empreendimento, enquadrado, segundo a hierarquização 

viária, nas categorias perimetral, arterial e radial planejada, com referência a algumas vias 

locais que possuem características diferenciadas e que são de extrema importância na 

circulação do entorno do empreendimento. 
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Em atenção ao Termo de Referência foi considerada uma área inscrita em um 

círculo com raio de 1,5 Km, medido a partir do centro do lote do empreendimento. 

Assim, consta deste item a análise das seguintes vias: 

• Avenida Gov. João Ponce de Arruda; 

• Avenida Gov. Filinto Muller; 

• Avenida Pres. Arthur Bernardes; 

• Rua Manoel de Paula; 

• Rua Joaquim Tavares; 

• Avenida 31 de Março. 

As informações técnicas e condições existentes necessárias à formulação deste 

Relatório, na fase de diagnóstico foram coletadas através de observações, efetuando-se 

medições em campo e consultas a órgãos específicos de trânsito. 

Entre as condições existentes estão as características e composição do tráfego 

atual, as características geométricas da via, o número e largura das faixas de tráfego, as 

condições de superfície do pavimento, entre outros. 

Os levantamentos feitos preliminarmente foram coletados quando das visitas 

realizadas no mês de julho do corrente ano, nos horários de pico da manhã e da tarde. 

Esses levantamentos se referem basicamente à caracterização da região inserida na área 

de abrangência contendo perfil das vias e infraestrutura básica existente. As pesquisas de 

contagem volumétrica também foram efetuadas no mesmo período.  

Foram capturadas imagens fotográficas dos locais de importância para a avaliação 

da mobilidade viária. 

A figura 19, a seguir apresenta o mapa dos corredores de tráfego estudados neste 

item. 
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Figura 15 - Mapa de Localização das vias analisadas 
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande, 2013 - editado 

 

Na sequência estão apresentadas as informações coletadas nos levantamentos em 

campo anteriormente referidas. 

 

Eixo Viário da Avenida Gov. João Ponce de Arruda 

 

Via de grande importância no contexto do empreendimento e atualmente um dos 

principais corredores de tráfego da cidade. Constitui o prolongamento da Av. da FEB e 

caracteriza-se como a principal via de acesso ao Aeroporto Marechal Rondon, 

principalmente para quem origina da porção leste do município de Várzea Grande e da 

cidade de Cuiabá. 
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Conforme com a Hierarquização Viária do município de Várzea Grande, a Av. Gov. 

João Ponce de Arruda está classificada na categoria de Vias Arteriais e de acordo com o 

Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade das vias arteriais, onde não existe sinalização 

regulamentadora é de, no máximo, 60Km/h. 

A avenida apresenta comportamento de tráfego constante e bastante heterogêneo, 

absorvendo grande demanda veicular, tanto do trânsito local como o de passagem.  

Sua configuração se mantém uniforme, com caixa viária de 30,00 metros, em 

média, formada por duas pistas de rolamento divididas por canteiro central. Cada pista 

contém duas faixas de fluxo com sinalização viária em bom estado de conservação. Sua 

extensão total é de aproximadamente 1.600,00m, iniciando-se na interseção com a Av. 31 

de Março / Av. da FEB e Av. Ulisses Pompeo de Campos e terminando na interseção das 

Avenidas Pres. Arthur Bernardes e Sen. Filinto Muller. 

Esta via é uma das avenidas contempladas com a implantação de corredor de VLT – 

Veículos Leves sobre Trilhos e hoje encontra-se com as obras inacabadas para implantação 

do novo modal de transporte de massa.  

 

Características físicas da via: 

 

a) Possui duas pistas de rolamento, uma por sentido, cada uma delas com duas faixas 

de mesmo sentido de fluxo com largura total de 6,00metros.  As pistas são divididas 

por canteiro central de largura variável de 1,50 a 13,00metros que somados à pista 

de rolamento e às calçadas laterais resultam em uma caixa viária bastante variável; 

b) A avenida possui calçadas de dimensões e revestimentos variáveis, que estão em 

condições razoáveis de utilização; 

c) A drenagem superficial é constituída de sarjetas e de meio-fio, que se apresentam 

em bom estado de conservação em quase toda extensão; 

d) As vias transversais possuem caixa viária em torno de 10,00 metros e sofrem 

interrupção ao cruzarem com a avenida, auxiliando a velocidade de fluxo livre na 

avenida; 

e) Há redutor de velocidade, tipo faixa elevada;   
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f) Sinalização viária necessitando de revitalização (à exceção das aproximações das 

rotatórias), e iluminação pública deficitária; 

g) Pontos de parada de transporte coletivo normalmente sem abrigo, sem sinalização, 

sem comunicação visual e sem sinalização e acesso à deficientes; 

h) Existe apenas uma baia específica para a parada de veículos de transporte coletivo. 

 

 

            Figura 16 - Seção transversal esquemática da Avenida João Ponce de Arruda (trecho analisado) 

 

 

Características operacionais da via: 

 

Foram encontrados os seguintes índices relativos ao Nível de serviço (NS), fluxo 

contínuo, da Av. Gov. João Ponce de Arruda (trecho analisado), fluxo contínuo, nos horários 

- pico manhã e tarde: 

1) Período matutino e sentido Av. FEB – NS “C”;  

2) Período matutino e sentido Av. Arthur Bernardes – NS “F”; 

3) Período vespertino e sentido Av. FEB – NS “D”;  

4) Período vespertino e sentido Av. Arthur Bernardes  – NS “D”;  
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Registros Fotográficos: 

Figura 17 - Avenida Gov. João Ponce (sentido Av. Pres. Arthur Bernardes) – aproximação da rotatória da 
interseção com a Av. Sen. Filinto Muller (no entre pico da tarde) onde pode ser visualizado o 
viaduto para circulação do futuro VLT (caso seja realmente implantado). 

                                                                           Fonte: Google Earth Pró 
 

 

Figura 18 -  Avenida Gov. João Ponce (próximo à saída do Aeroporto destino Centro da cidade) onde 
pode ser visualizado o conjunto semafórico que disciplina prioridade de passagem, as 
condições do pavimento da via e da calçada e a sinalização viária. 

 

                                                                              Fonte: Google Earth Pró, 2020 
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Eixo Viário da Avenida Sen. Filinto Muller 

 
De acordo com a Hierarquização Viária do município de Várzea Grande, a Av. Sen. 

Filinto Muller está classificada na categoria de Vias Coletoras, caracterizando-se como um 

dos principais corredores de tráfego da cidade e conforme o Código de Trânsito Brasileiro, 

a velocidade das vias coletoras, onde não existe sinalização regulamentadora é de, no 

máximo, 40 Km/h. 

Esta via tem sua origem no cruzamento com a Av. Gov. João Ponce de Arruda e 

termina no encontro com a Rodovia dos Imigrantes e absorve o fluxo de veículos de 

diversos bairros da cidade, a exemplo do Nova Várzea Grande e Marajoara. O trecho de 

estudo se restringiu a 1.150,00 metros de extensão compreendidos entre seu início, até a 

Av. Castelo Branco. 

 No cruzamento da Av. Sen. Filinto Muller com a Av. Pres. Arthur Bernardes e Av. 

Gov. João Ponce de Arruda existe uma rotatória para disciplinar a preferência de passagem 

e ordenar os diversos movimentos de conversão permitidos na interseção.   

 

Características físicas da via: 

 

a) Possui duas pistas de rolamento, uma por sentido, cada uma delas com duas faixas 

de mesmo sentido de fluxo com largura total média de 7,65metros.  As pistas são 

divididas por canteiro central de 2.50m de largura que somados à pista de 

rolamento e às calçadas laterais resultam em uma caixa viária real de 26,60 metros; 

b) A avenida possui calçadas de dimensões e revestimentos variáveis, que estão em 

condições razoáveis de utilização; 

c) A drenagem superficial é constituída de sarjetas, meio-fio e bocas de lobo, que se 

apresentam em médio estado de conservação; 

d)  As vias transversais possuem caixa viária variando de 10,00 a 14,00 metros. Apesar 

de estas vias transversais terem características locais, o grande número de acesso à 

avenida interfere negativamente na velocidade de fluxo livre. Outro problema 
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detectado é a frequente desobediência às leis de trânsito no que se refere a 

estacionamento em locais que dificultam a passagem de outros veículos e até de 

pedestres; 

e) Existem semáforos no trecho analisado; 

f) Há presença de três redutores de velocidade tipo lombada;  

g)  A superfície de rodagem está em razoável estado de conservação; 

h) Existem pontos de parada de veículos de transporte coletivo sinalizados com placas 

e alguns possuem até abrigos, além de baias para a parada de ônibus. 

A seguir, na figura 16, está representada a seção transversal esquemática da via. 

 

Figura 19 - Seção transversal esquemática da Avenida Filinto Muller (trecho analisado) 

 

 

Características operacionais da via: 

 

Foram encontrados os seguintes índices relativos ao Nível de serviço (NS) da Av. 

Sen. Filinto Muller (trecho analisado), fluxo contínuo, nos horários - pico manhã e tarde: 

1) Período matutino e sentido Rua Alziro Santana – NS “A”;   

2) Período matutino e sentido Av. Pres. Arthur Bernardes – NS “B”;  

3) Período vespertino e sentido Rua Alziro Santana – NS “A”;   

4) Período vespertino e sentido Av. Pres. Arthur Bernardes – NS “B”.  
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Registros Fotográficos: 

Figura 20 - Avenida Senador Filinto Muller interseção com a Rua 24 de Maio (sentido Aeroporto) – 
Formação de filas mesmo no entre pico e sinalização viária necessitando de revitalização, 
dificultando o disciplinamento do trânsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 -  Avenida Senador Filinto Muller – Demarcação de pontos de ônibus, sem baias, mas com abrigos, 
um em frente à Escola Estadual Prof. Adalgisa de Barros e outro em frente ao Shopping (sentido 
Centro). 
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 Figura 22 - Interseção das avenidas, Sen. Filinto Muller / Av. Pres. Arthur Bernardes / Gov. João Ponce de 

Arruda, onde visualizamos ao fundo o viaduto que servirá ao VLT (caso seja implantado) e em 

nível encontra-se o dispositivo controlador de preferência de passagem (rotatória).  

                                                                       Fonte: Google Earth Pró 
 

 

 

Figura 23 -  Avenida Sen. Filinto Muller – veículos estacionados sobre a calçada e canteiro central, 
dificultando e até obstruindo a livre circulação de pedestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 
Consultoria e projetos 

120 
Av. Miguel Seror 567, Santa Rosa em Cuiabá MT, 

Telefones para contato: 65.98114.1308 
e-mail: manoelarondon@hotmail.com 

 

 

Eixo Viário da Avenida Pres. Arthur Bernardes 

 

De acordo com a Hierarquização Viária do município de Várzea Grande, a Av. Pres. 

Arthur Bernardes está classificada na categoria de Vias Locais e conforme o Código de 

Trânsito Brasileiro, a velocidade das vias locais, onde não existe sinalização 

regulamentadora é de, no máximo, 30 Km/h. 

Em que pese a sua classificação de via local, a avenida tem caixa viária e função de 

via coletora, absorvendo um grande fluxo de veículos dos bairros no entorno. A via inicia 

no cruzamento com a Av. Filinto Muller e termina no encontro com a Rua Presidente 

Epitácio Pessoa, totalizando a extensão de aproximadamente 1.550,00 metros.  

A avenida foi analisada até a Rua Pres. Eurico Gaspar Dutra (acesso direto à Rua 

Joaquim Tavares – Estrada do Engordador. Essa avenida absorve parte do fluxo alocado na 

Av. Gov. João Ponce de Arruda, sentido estrada de Praia Grande e Bonsucesso. 

 

Características físicas da via: 

 

a) Possui duas pistas de rolamento, uma por sentido, no primeiro trecho, entre a Av. 

Sen. Filinto Muller e a Av. Fuad Auad, cada uma delas com duas faixas de mesmo 

sentido de fluxo com largura total variando de 7,20 a 7,30metros, e no segundo 

trecho entre a Av. Fuad Auad e a Rua Manoel de Paula, com uma faixa de 

rolamento e uma faixa de estacionamento contigua ao meio fio.  As pistas são 

divididas por canteiro central de 1,50m de largura que somados à pista de 

rolamento e às calçadas laterais resultam em uma caixa viária real de 21,00 metros; 

b) A avenida possui calçadas de dimensões (2,30m a 2,70m) e revestimentos variáveis, 

que estão em condições razoáveis de utilização; 

c) A drenagem superficial é constituída de sarjetas e de meio-fio, que se apresentam 

em bom estado de conservação; 
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d)  As vias transversais possuem caixa viária em torno de 10,00 metros e muitas delas 

sofrem interrupção ao cruzarem com a avenida, auxiliando a velocidade de fluxo 

livre na avenida,  

e) Há presença de redutores de velocidade;   

f) A superfície de rodagem está em bom estado de conservação; 

g) Existem pontos de parada de veículos de transporte coletivo sinalizados com placas e 

alguns possuem até abrigos, porém não há existência de baias específicas para parada 

desse tipo de veículo. 

A seguir, na figura 18, está representada a seção transversal esquemática da via. 

 

 

Figura 24 - Seção transversal esquemática da Avenida Pres. Arthur Bernardes (trecho estudado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características operacionais da via: 

 

Foram encontrados os seguintes índices relativos ao Nível de serviço (NS) da Av. 

Arthur Bernardes (trecho analisado), fluxo contínuo, nos horários - pico manhã e tarde: 

1) Período matutino e sentido Rua Epitácio Pessoa – NS “A”;   

2) Período matutino e sentido Av. João Ponce – NS “B”;  

3) Período vespertino e sentido Rua Epitácio Pessoa – NS “B”;   

4) Período vespertino e sentido Av. João Ponce – NS “B”. 
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Registros Fotográficos: 

Figuras 25  e 30 - Avenida Pres. Arthur Bernardes – trechos onde a sinalização permite estacionamento do 
lado direito de circulação da via e uma faixa de circulação do tráfego 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 26  - Avenida Pres. Arthur Bernardes – trecho onde a sinalização determina duas faixas de 
circulação e proibição de estacionar e parar no lado direito da via. 
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                                                                                                                                            Fonte: Google Earth Pró 
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Eixo Viário da Rua Manoel de Paula 

 

De acordo com a Hierarquização Viária do município de Várzea Grande, a Rua 

Manoel de Paula está classificada na categoria de Vias Locais, caracterizando-se, como um 

importante corredor de tráfego e rota de fuga para condutores veiculares cujos destinos 

sejam o Bairro Cristo Rei e a Cidade de Cuiabá, e não queiram passar por vias do centro que 

tenham carregamento veicular expressivo ou estejam congestionadas. 

Essa avenida funciona como prolongamento da Estrada do Engordador unindo a Av. 

Pres. Arthur Bernardes, no bairro Ipase à Rua Engordador e posteriormente a Av. 31 de 

Março. 

A Rua Manoel de Paula possui 1,20 Km de extensão, com caixa viária variando de 

14,40 a 23,55m. 

 

Características físicas da via: 

 

a) Possui pista simples de rolamento, com sentido duplo de circulação - uma por 

sentido, com largura total de7,80 a 8,40metros. 

b) A rua possui calçadas em determinados trechos e possui largura variando de 7,45 a 

8,30m, sentido Rua Engordador e largura de 3,00m, sentido Centro; 

c) Nos trechos providos de calçada, possui meio fio drenagem superficial; 

d) A superfície de rodagem está em regular estado de conservação e as vias 

transversais também possuem pavimentação; 

e) Os pontos de parada de veículos de transporte coletivo não se encontram 

sinalizados, à exceção de um ponto que possui abrigo (improvisado), nas 

proximidades da Av. Mal Rondon; há presença de redutores se velocidade na via. 

 

A seguir, nas figuras 31 e 32, estão representadas as seções transversais 
esquemáticas da via. 
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Figura 27 - Seção transversal esquemática da Rua Manoel de Paula (trecho entre a Av. Arthur Bernardes e 
Rua Engordador) 

 

Figura 28 - Seção transversal esquemática da Rua Manoel de Paula (trecho entre a Av. Arthur Bernardes e 
Centro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características operacionais da via: 

 

Foram encontrados os seguintes índices relativos ao Nível de serviço (NS) da Rua 

Manoel de Paula (trecho analisado), fluxo contínuo, nos horários - pico manhã e tarde: 

1) Período matutino e sentido Av. Pres. Arthur Bernardes – NS “B”;   

2) Período matutino e sentido Av. Pedro Pedrossian – NS “A”;  
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3) Período vespertino e sentido Av. Dr. Agrícola Paes de Barros – NS “B”;   

4) Período vespertino e sentido Av. Dr. Agrícola Paes de Barros – NS “B”. 

Registros Fotográficos: 

Figura 29 - Rua Manoel de Paula (sentido Av. Pres. Arthur Bernardes) – sentido duplo de circulação 
necessitando de revitalização da sinalização. 

                                           
Fonte: 

Google Earth Pró 
 

Figura 30 - Rua Manoel de Paula  – interseção com a Av. Pres. Arthur Bernardes 

                                                                            

Fonte: Google Earth Pró 
 

Figura 31 - Rua Manoel de Paula  – interseção com a Av. Dr. Agrícola Paes de Barros 
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Rua Joaquim Tavares (antiga Estrada do Engordador) 
 

De acordo com a Hierarquização Viária do município de Várzea Grande, a Rua 

Joaquim Tavares está classificada na categoria de Vias Locais, caracterizando-se como uma 

alternativa de ligação entre a Área Central e o Bairro Cristo Rei / Ponte Sergio Motta para 

acessar a Região Leste e Sul da vizinha cidade de Cuiabá e conforme o Código de Trânsito 

Brasileiro, a velocidade das vias coletoras, onde não existe sinalização regulamentadora é 

de, no máximo, 40 Km/h. 

Esta via tem sua origem no cruzamento com a Rua Engordador e termina no 

encontro com a Av. Dr. Agrícola Paes de Barros. O estudo foi realizado em toda a sua 

extensão. 

  

Características físicas da via: 

 

a) Possui pista simples de rolamento, com sentido duplo de circulação - uma por 

sentido, com largura total de 7,80 metros.   

b) A via possui calçadas apenas no lado que faz divisa com o Aeroporto Marechal 

Rondon, com largura de 1,50m e encontra-se coberta por vegetação; 

c) A drenagem superficial é constituída de sarjetas e meio-fio; 

d)  As vias transversais não são pavimentadas; 

e) A superfície de rodagem está em regular estado de conservação; 

f) Existe um abrigo (improvisado) de parada de veículos de transporte coletivo;  

g) Não possui sinalização e nem iluminação pública. 

h) Quanto à geometria pode-se dizer que a via possui alguns pontos com sinuosidade. 

 

Características operacionais da via: 

 

Opera com NS “A”, em ambos os sentidos e Horas pico, trabalha com baixa Taxa 

de Ocupação em toda a sua extensão e com equilíbrio operacional estável.  
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Figura 32 - Seção transversal esquemática da Rua Joaquim Tavares (em frente ao muro do  aeroporto)  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Registros Fotográficos: 

Figura 33 - Rua Joaquim Tavares (sentido Rua São Gonçalo)  

 

Figura 34 - Rua Joaquim Tavares (sentido Rua São Gonçalo) – à esquerda está o muro do aeroporto 

                                                                          Fonte: Google Earth Pró 
Eixo Viário da Avenida 31 de Março 
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De acordo com a Hierarquização Viária do município de Várzea Grande, a Av. 31 de 

Março está classificada na categoria de Vias Arteriais, caracterizando-se como um dos 

principais corredores de tráfego da cidade e conforme o Código de Trânsito Brasileiro, a 

velocidade das vias arteriais, onde não existe sinalização regulamentadora é de, no 

máximo, 60 Km/h. 

Esta via tem sua origem no cruzamento com a Av. da FEB e termina no encontro 

com a Rua Engordador (com classificação de Via Arterial), já o seu prolongamento está 

classificado como Via Local, totalizando a extensão de aproximadamente 6.500,00 metros.   

O conjunto Av. 31 de Março e rotatória na interseção da Av. da FEB é um dos mais 

importantes na malha viária da Várzea Grande, pois além de a rotatória estar localizada   

no eixo de corredor de tráfego da Av. da FEB, é aquela que propicia o acesso ao Aeroporto 

internacional Marechal Rondon, além de junto com a Av. 31 de Março exercer outra função 

de ligação, pois dá acesso à ponte Sérgio Motta, sobre o Rio Cuiabá. 

O trecho de estudo se restringiu a 2.000,00 metros de extensão compreendidos 

entre Rua Engordador e a Rua Prof. Isabel Pinto, no bairro Cohab Cristo Rei. 

    

Características físicas da via: 

a) Possui caixa viária bastante confortável, constituída de duas pistas de rolamento 

com duas faixas de tráfego de mesmo sentido, cada uma delas. A pista direita 

(sentido Av. da FEB) tem em média 7,85m e a da esquerda varia de 7,00m a 

10,10m. As pistas são divididas por canteiro central com largura variável entre 

11,30m e 14,60m. É provida de ciclovia na pista direita, sentido Rua Engordador, 

com dimensão transversal variando de 3,00m a 3,50m, e terrapleno variando de 

1,20m a 1,35m possuindo calçadas com largura variando de 2,45m a 2,65m (direita) 

e de 1,40m a 4,80m na pista esquerda (divisa com o Aeroporto) que somados a 

outros elementos já citados resultam em uma caixa viária média de 39,40 metros; 

b) As calçadas possuem revestimento quase na totalidade e estão em boas condições de 

utilização; 
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c) A drenagem superficial é constituída de sarjetas, meio-fio e bocas de lobo, que se 

apresentam em bom estado de conservação; 

d)  As vias transversais possuem caixa viária variando de 10,00 a 14,00 metros. Apesar 

destas vias transversais terem características locais, o grande número de acesso à 

avenida interfere negativamente na velocidade de fluxo livre. Outro problema 

detectado é a frequente desobediência às leis de trânsito no que se refere a 

estacionamento em locais que dificultam a passagem de outros veículos e até de 

pedestres; 

e) Não semáforos no trecho analisado, porém há presença de rotatórias; 

f)  A superfície de rodagem está em bom estado de conservação; 

g) Existem pontos de parada de veículos de transporte coletivo, inclusive com baias no 

lado que divisa com o Aeroporto. 

 
Figura 35 -  Seção transversal esquemática da Avenida 31 de Março (em frente ao muro do 

aeroporto) 
 

 

 

Características operacionais da via: 

 

Opera com NS “A”, em ambos os sentidos e Horas pico, trabalha com baixa Taxa 

de Ocupação em toda a sua extensão e com equilíbrio operacional estável.  
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Registros Fotográficos: 

Figura 36 - Interseção da Av. 31 de Março com a Rua Engordador – fim do  
trecho com classificação de Via Arterial 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37 - Interseção da Av. 31 de Março com a Rua Engordador – início trecho  
com classificação de Via Local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Google Earth Pró 

 Aeroporto  Mªl Rondon 
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7.5.2.3 Resumo das características físicas das vias analisadas 

Tabela 27 - Resumo das características físicas das vias na Área de Influência do empreendimento 

 

A figura 42, a seguir apresenta o Plano de Circulação Viária das vias inseridas na 

Área de Influência Indireta - AID do empreendimento. 

Figura 38 - Plano de Circulação viária inseridas na Área de Influência – AID do empreendimento 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande, 2013 - editado 

Logradouro 
 

Extensão do 
Trecho estudado 

(m) 

Tipo 
de Pista 

Sentido Canteiro 
central 

 
Av. Gov. João Ponce de Arruda 932,40 dupla duplo sim 

 
Av. Sen. Filinto Müller 1.468,09 dupla duplo sim 

 Av. Pres. Artur Bernardes              1.114,58 dupla     duplo         sim 

 Rua Manoel de Paula               654,39 simples     duplo         não 

 
Rua Joaquim Tavares 1.018,00 simples duplo não 

 
Av. 31 de Março 3.400,00 simples único/ 

duplo não 
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7.5 Análise dos parâmetros externos 

7.5.1 Análise da capacidade e do nível de serviço – situação atual 

7.6.1.1 Conceitos 

 O diagnóstico das condições físico-operacionais do sistema viário deve se basear 

no estudo de capacidade de tráfego e do nível de serviço nas interseções semaforizadas ou 

não, das rotas de acesso na área de influência do empreendimento. 

A análise de capacidade viária deve ser realizada a partir de pesquisas de 

contagem volumétrica classificada de veículos na área de influência, na hora pico do 

empreendimento e do sistema viário.  

O conceito de capacidade de uma via pode ser entendido como a máxima vazão 

possível fisicamente que um determinado segmento desta via pode suportar, respeitando 

as condições operacionais, de pavimento, de geometria e ambientais. Usualmente a 

capacidade é expressa em veículos por hora (veic./h) ou mais especificamente em veículos 

equivalentes (Veq/h) por hora, ou seja, na corrente de tráfego transforma-se todo e 

qualquer tipo de veículo em autos, através de ponderação ou equivalência relativa à 

ocupação do espaço físico e condições de deslocamento. 

O HCM define capacidade como a máxima taxa de fluxo horária na qual pessoas 

ou veículos possam atravessar um ponto ou uma seção uniforme de uma faixa ou via, 

durante um dado período de tempo, sob as condições existentes da via, do tráfego e dos 

controles de tráfego. 

O conceito de capacidade é bastante simples, pois se trata do número máximo de 

veículos que pode passar em uma faixa de fluxo, em uma mesma direção (ou em ambas 

para vias de sentidos opostos) durante uma unidade de tempo e nas condições normais de 

tráfego.  

Para o estudo de capacidade existem dados já tabelados que servem como 

norteadores das condições ideais de circulação. Por exemplo: para uma faixa de fluxo de 
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3,6m, velocidade de fluxo livre de 70Km/h, sabe-se que a capacidade máxima comportada 

(fluxo de saturação) em condições ideais é de 1900 veículos por hora /sentido (HCM). 

A tabela 30, transcrita do Capítulo 15 do HCM2000, apresenta os Níveis de Serviço 

para rodovias de múltiplas faixas, tendo como base a velocidade de fluxo livre, taxa 

máxima de volume/capacidade e taxa máxima de fluxo de serviço para cada uma das 

categorias de via. 

Tabela 28 - Níveis de Serviço para Rodovias de Múltiplas Faixas 
VELOCIDADE DE 
FLUXO LIVRE 

CRÍTÉRIO NÍVEL DE SERVIÇO 

100Km/h 

A B C D E 

Densidade máxima (Veículo/Km/faixa) 

 

7 11 16 22 25 

Velocidade média  (Km/h) 100,00 100,00 98,4 91,5 88 

Taxa máxima volume/capacidade (v/c) 0,32 0,50 0,72 0,92 1,00 

Taxa máxima de fluxo de fluxo de 
serviço (veículos/h/faixa) 

700 1100 1575 2015 2200 

90Km/h 

Densidade máxima (Veículo/Km/faixa) 7 11 16 22 26 

Velocidade média (Km/h) 90,0 90,00 89,8 84,7 80,8 

Taxa máxima volume/capacidade (v/c) 0,30 0,47 0,68 0,89 1,00 

Taxa máxima de fluxo de fluxo de 
serviço (veículos/h/faixa) 

630 990 1435 1860 2100 

80Km/h 

Densidade máxima (Veículo/Km/faixa) 7 11 16 22 27 

Velocidade média (Km/h) 80,0 80 80 77,6 74,1 

Taxa máxima volume/capacidade (v/c) 0,28 0,44 0,64 0,85 1,00 

Taxa máxima de fluxo de fluxo de 
serviço (veículos/h/faixa) 

560 880 1280 1705 2000 

70Km/h 

Densidade máxima (Veículo/Km/faixa) 7 11 16 22 28 

Velocidade média (Km/h) 70,0 70,00 70,00 69,6 67,9 

Taxa máxima volume/capacidade (v/c) 0,26 0,41 0,59 0,81 1,00 

Taxa máxima de fluxo de fluxo de 
serviço (veículos/h/faixa) 

490 770 1120 1530 1900 

Fonte: HCM,2000 
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A Prefeitura de São José dos Campos adota outros parâmetros para a análise das 

condições do nível de serviço para tráfego de veículos em condição de fluxo contínuo, a 

partir da relação Fluxo / Capacidade, considerando como satisfatório os Níveis A, B, C, ou 

D, reproduzido conforme tabela 15, a seguir: 

Tabela 29 - Níveis de Serviço para Fluxo Contínuo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Manual Técnico de Procedimentos e Parâmetros para elaboração de RIT – Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos - SP 

 

Na análise das capacidades viárias, o recurso do NS (Nível de Serviço) é uma 

ferramenta interessante, pois indica as condições operacionais dentro da corrente de fluxo 

que o motorista experimenta enquanto trafega. É um parâmetro utilizado para avaliar as 

condições operacionais de tráfego, podendo ser determinado para trechos de vias ou 

aproximações de interseções e classificados em seis categorias: A,B,C,D,E F.É uma medida 

qualitativa do serviço oferecido ao motorista que percorre uma via, considerando o efeito 

de vários fatores, tais como: velocidade, tempo de viagem, interrupções no tráfego, 

liberdade de movimentos, conforto e conveniência do motorista e indiretamente, 

segurança e custos operacionais.   

Basicamente pode-se definir os Níveis de Serviço conforme abaixo descrito: 

Nível de Serviço A – indica escoamento livre; baixos fluxos; altas velocidades; baixa 

densidade; não há restrições devido à presença de outros veículos. 

Nível de Serviço (NS) Volume / Capacidade (V/C) 

A 0,00 < V/C < 0,20 

B 0,21< V/C < 0,50 

C 0,51< V/C < 0,65 

D 0,66< V/C < 0,80 

E 0,80< V/C < 0,91 

F V/C < 0,91 
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Nível de Serviço B _ indica fluxo estável; velocidade de operação começando a ser 

restringida pelas condições de tráfego; condutores possuem razoáveis condições de 

liberdade para escolher a velocidade e faixa para circulação. 

Nível de Serviço C _ indica fluxo estável; velocidade e liberdade de movimento são 

controladas pelas condições de tráfego; existem restrições de passagem; velocidade de 

operação satisfatória. 

 Nível de Serviço D _ próximo à zona de fluxo instável; velocidade de operação 

afetada pelas condições de tráfego; flutuações no fluxo e restrições temporárias podem 

causar quedas substanciais na velocidade de operação. 

Nível de Serviço E _ indica fluxo instável; fluxos próximos à capacidade da via; 

paradas de duração momentânea. 

Nível de Serviço F _ indica fluxo instável; fluxos muito próximos à capacidade da 

via; elevado volume de tráfego atrasos elevados, paradas de duração prolongada e 

formação de filas extensas e formadas rapidamente. 

Figura 39 - Classificação do Nível de Serviço (relação entre Fluxo x Velocidade) 
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Um dos principais fatores abordados na análise de capacidade é o atraso que os 

veículos sofrem quando estão na corrente de fluxo, significando que há redução de 

velocidade ou parada efetiva na corrente de tráfego e deve ser interpretado como uma 

comparação em uma situação não controlada. 

Para interseções controladas por regra de prioridade o nível de serviço está 

relacionado ao tempo de espera a que estão sujeitos os veículos durante as manobras de 

cruzamento. A espera média de um veículo em uma interseção é definida pelo HCM como 

o intervalo de tempo entre o instante de sua chegada até o momento em que o veículo 

inicia a manobra de cruzamento. Caso já exista uma fila de veículos na interseção o 

instante de chegada corresponde ao instante em que o veículo se junta ao final da fila; caso 

contrário ele corresponde ao instante em que o veículo se posiciona na linha de retenção 

da interseção e decide-se se deve ou não realizar o cruzamento. 

Os valores considerados para cada um dos Níveis de Serviço – NS variam 

dependendo do tipo de controle na interseção. Neste Relatório veremos as controladas por 

regra de prioridade. 

Tabela 30 - Níveis de Serviço para interseções controladas por regra de prioridade 
Nível de Serviço Atraso Médio Total (seg/veíc.) 

A ≤ 10 

B >10 ≤ 15 

C >15 ≤ 25 

D >25 ≤ 35 

E >35 ≤ 50 

F >50 

Fonte: HCM,2000 

 

Volume de Tráfego (V) 
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Os volumes são coletados em campo para cada movimento distinto num 

cruzamento, seja este operado por qualquer forma de controle de passagem (parada 

obrigatória, controle semafórico, rotatória). 

Essa contagem de tráfego deve levar em consideração a equivalência entre os 

diversos tipos veiculares e a esse levantamento dá-se o nome de contagem classificada de 

veículos. 

No que se refere à unidade de carros (UPC), o HCM – Highway  Capacity Manual, 

manual publicado pela Transportation Research Board (TRB) que apresenta técnicas para o 

cálculo da capacidade e a determinação do nível de serviço para as diversas facilidades de 

transporte, recomenda valores diversos em função das características da via e, sobretudo 

em função das características do tráfego. 

 Considerando que o tráfego das vias analisadas é típico de malha urbana, em 

nível e que os ônibus que trafegam no sistema viário são do tipo urbano, com larga 

predominância para os veículos médios, a UPC adotada para os trechos foi de: 

   AT-1,0               MT=0,25                             ON=2,0                                                      ON=3,0                                                  
(automóvel)             (motos)                 (ônibus/caminhão 2 eixos)                    (ônibus/caminhão 2 eixos) 
                                                             p/ trechos c/ pouca inclinação                     p/ inclinação acentuada 

 

Na realização deste estudo, nas vias analisadas foram realizadas contagens 

volumétricas classificadas de sentido com totalizações a cada 15 minutos. Os trabalhos 

foram realizados nos períodos de pico da manhã (6:30 às 9:30) e da tarde (16:30 às 19:30) 

e para efeito do fluxo de saturação nas aproximações, o valor de 1650 veículos/hora foi 

adotado como base para movimentos em frente e o valor de 1350 veículos/hora para 

movimentos de conversão (valores adotados pela Oficina Consultores Associados, nas 

situações mais desfavoráveis, por ocasião dos estudos realizados para elaboração do Plano 

de Mobilidade Urbana do Vale do Rio Cuiabá, contratado pela SECOPA).Tendo o número de 

faixas de cada aproximação determina-se o Fluxo de Saturação em cada uma delas, dada 

certa interseção. 

 



                                                                               

 
Consultoria e projetos 

138 
Av. Miguel Seror 567, Santa Rosa em Cuiabá MT, 

Telefones para contato: 65.98114.1308 
e-mail: manoelarondon@hotmail.com 

Taxa de Ocupação (TO) 

Foi calculada a Taxa de Ocupação de cada aproximação das interseções que é a 

razão entre a quantidade de fluxo, ou seja, o volume de tráfego em Veículos Equivalentes,  

 pelo Fluxo de Saturação, conforme indica a equação a seguir. 

 

Equilíbrio Operacional 

Na análise operacional em relação às condições de estabilidade de controle foram 

considerados valores da TO, na condição R1 e movimentos prioritários e livres que indicam 

condições estáveis quando esta taxa não ultrapassa o valor de 70% de ocupação da via. 

Entre 70 e 100% foi considerado como equilíbrio instável, significando que qualquer tipo de 

perturbação poderá gerar filas e atrasos maiores que os esperados usualmente. Para 

valores superiores a 100% foi considerada uma situação operacional de saturação. 

Tabela 31 - Índices para definição do Equilíbrio Operacional em interseções sem controle de semáforo    
 

 

 

 

 

 

 

7.5.2 Análise do volume de tráfego, nível de serviço e equilíbrio operacional  

A avaliação dos impactos na área de trânsito e de transporte ocorreu sobre o 

sistema viário de acesso direto ao empreendimento, enquadrado, segundo a 

hierarquização viária, nas categorias Arteriais, Coletoras e Locais. 

Equilíbrio Operacional Taxa de Ocupação na Aproximação sem 

Controle Semafórico 

Estável < 0,70 

Instável entre 0,70 e 1,00 

Saturado > 1,00 
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São elas:  

- Avenida João Ponce de Arruda  – cruzamento com a Av. Sen. Filinto Muller  e Av. 

Pres. Arthur Bernardes; 

- Avenida Pres. Arthur Bernardes – cruzamento com a Rua Manoel de Paula; 

- Avenida 31 de Março – cruzamento com a Rua São Gonçalo; 

A seguir, a figura 44 apresenta os pontos de contagem de veículos e atrasos, nas 

vias analisadas. 

Figura 40 - Pontos de Contagem de Volume e Atraso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande, 2003 - editado 
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Avenida Gov. João Ponce de Arruda  x Av. Sen. Filinto Muller x Av. Pres. Arthur Bernardes 
Figura 41 - Contagem de veículos na interseção da Av. Gov. João P. Arruda.  x  Av. Sen. Filinto Muller x Pres. 

Arthur Bernardes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 32 - Volumes de tráfego por movimento na interseção da Av. Gov. João P. Arruda.  x  Av. Sen. Filinto 
Muller x Pres. Arthur Bernardes  – Resumo (PM e PT) 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento PM PT 

Volume TO Volume TO 

1 134 0,10 144 0,11 

2 489 0,15 799 0,24 

3 338 0,25 347 0,26 

4 136 0,10 241 0,18 

5 62 0,05 95 0,07 

6 52 0,04 23 0,02 

7 934 0,28 744 0,22 

8 14 0,01 23 0,02 

9 676 0,20 815 0,25 

10 31 0,02 47 0,03 

11 3 - 31 0,02 

Total 2.869  3.309  
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FLUXOS VEICULARES NOS CRUZAMENTOS 

 

HORÁRIO DE PICO DA MANHÃ (PM)      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HORÁRIO DE PICO DA TARDE (PT) 
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Tabela 33 - Valores de Fluxo de saturação, capacidade, volume atual de veículos na hora pico, atraso médio, equilíbrio 
operacional e NS na interseção da Av. Gov. João Ponce de Arruda x Av. Sen. Filinto Muller x Pres. Arthur 
Bernardes. 

OBS: No NS quando houver a simbologia X /Y, o primeiro nível se refere ao NS obtido por TO e o segundo obtido por 

Atraso Médio 

 

Trata-se de cruzamento em nível com movimentos prioritários oriundos das 

conversões à esquerda (rotatória), cujo equilíbrio operacional encontra-se estável para todos 

os movimentos se analisados sob a ótica de capacidade viária que é máxima vazão possível 

fisicamente que um determinado segmento da via pode suportar, sob as condições existentes 

da via, do tráfego, de pavimento, de geometria e dos controles de tráfego. Nesse contexto a 

capacidade viária do dispositivo trabalha com TO variando de 0,02 a 0,28 e NS variando de 

“A a “B”.  

O tempo de espera a que estão sujeitos os veículos durante as manobras de 

cruzamento variam de 120 seg/veíc. a 170 seg/ veíc. para os Mov. 5,6,7,8,9,10 e 11 

apontando que o dispositivo opera, para estes movimentos, com NS=”F” indicando fluxo 

instável; fluxos muito próximos à capacidade da via; atrasos elevados, paradas de duração 

prolongada e formação de filas extensas e formadas rapidamente. 
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2 3300 489 799 1 PREF. 
0,15 0,24 

09 13   A  A / B

3 1350 338 347 2 PREF. 
0,25 0,26 

09 13   B   B 

4 1350 136 241 1 PREF. 
0,10 0,18 

09 13   A A / B 

5 1350 62 95 1 PREF. 
0,05 0,07 

90 120 A / F A / F 

6 1350 52 23 1 PREF. 
0,04 0,02 

90 120 A / F A / F 

7 3300 934 744 2 PREF. 
0,28 0,22 

90 120 B / F B / F 

8 1350 14 23 1 PREF. 
0,01 0,02 

170 150 A / F A / F 

9 3300 676 815 2 PREF. 
0,20 0,25 

170 150 A / F B / F 

10 1350 31 47 1 PREF. 
0,02 0,03 

170 150 A / F A / F 

11 1350 3 31 1 PREF. 
- 0,02 

170 150 A / F A / F 
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Avenida Pres. Arthur Bernardes x Rua Manoel de Paula 

Figura 42 - Contagem de veículos na interseção da Av. Pres. Arthur Bernardes x Rua Manoel de Paula 

 
 

 
Tabela 34 - Volumes de tráfego por movimento na interseção da Av. Pres. Arthur Bernardes x Rua 

Manoel de Paula - Resumo (PM e PT) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento PM PT 

Volume TO Volume TO 

1 76 0,06 186 0,14 

2 66 0,04 35 0,02 

3 254 0,19 226 0,19 

4 45 0,03 41 0,03 

Total geral 441  488  
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FLUXOS VEICULARES NOS CRUZAMENTOS 

HORÁRIO DE PICO DA MANHÃ (PM)                                HORÁRIO DE PICO DA TARDE (PT)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Tabela 35 - Valores de Fluxo de saturação, capacidade, volume atual de veículos na hora pico, atraso 
médio, equilíbrio operacional e NS da Rod. Mário Andreazza x Av. Tiradentes x Av. Chile 

* Nível de Serviço alterado quando o movimento é analisado sob o ponto de vista dos atrasos médios 

 

Esta interseção operada por dispositivo de controle de preferência de passagem, 

tipo rotatória, que apesar de geometricamente não possuir dimensões de grande 

proporção, apresenta a TO máxima = 19% da capacidade das vias e em equilíbrio estável a 

qualquer hora do dia porém se analisado sob a ótica dos atrasos médios o cruzamento 

sofre um decréscimo no seu nível de serviço passando do NS=A para o NS=C, o que significa 
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1 1350 76 185 01 PREF. 0,06 0,14 23 25 
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A / *C A / *C 

2 1650 66 35 01 PREF. 0,04 0,02 23 25 A / *C A / *C 

3 1350 254 226 01 PREF. 0,19 0,17 28 27 A / *C A / *C 

4 1650 45 41 01 PREF. 0,03 0,03 28 27 A / *C A / *C 
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dizer que a rotatória opera com fluxo estável, porém a velocidade e liberdade de 

movimento são controladas pelas condições de tráfego. 

Avenida 31 de Março x Rua São Gonçalo (antiga Rua Engordador) 

Figura 43 - Contagem de veículos na interseção da Av. 31 de Março x Rua São Gonçalo 

 
 

 
Tabela 36 - Volumes de tráfego por movimento na interseção da Av.31 de Março x Rua São Gonçalo 

(antiga Rua Engordador) - Resumo (PM e PT) 
 

 

 

 

 

 

 

Movimento PM PT 

Volume TO Volume TO 

1 190 0,14 202 0,15 

2 251 0,95 152 0,11 

Total geral 450  354  
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FLUXOS VEICULARES NOS CRUZAMENTOS 

HORÁRIO DE PICO DA MANHÃ (PM)                                HORÁRIO DE PICO DA TARDE (PT)  

 

 
 

Tabela 37 - Valores de Fluxo de saturação, capacidade, volume atual de veículos na hora pico, atraso 
médio, equilíbrio operacional e NS da Rod. Mário Andreazza x Av. Tiradentes x Av. Chile 

* Nível de Serviço alterado quando o movimento é analisado sob o ponto de vista dos atrasos médios 

 

A interseção apresenta capacidade ociosa de operação nos dois movimentos. Este 

cruzamento tem uma peculiaridade, pois apesar de não possuir grande fluxo veicular, a 

composição do tráfego é de grande número de caminhões devido à proximidade com o Rio 

Cuiabá (dragas e olaria) que resultam em um trânsito mais lento.  
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2 1350 251 152 01 PARE 0,19 0,11 10 08 A  A  
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7.7 Determinação do tráfego gerado segundo a distribuição modal e definição do 

nível de serviço futuro 

Os estudos de demanda de tráfego envolvem quatro etapas principais: geração, 

distribuição das viagens, divisão modal e alocação das viagens (ver itens acima), que 

cumprem as funções de estimar a demanda de tráfego produzida / atraída e distribuí-la nas 

rotas de acesso ao empreendimento.  

Na ocupação plena do empreendimento estima-se que o mesmo irá produzir 

viagens conforme tabela abaixo, já transcrita acima (tabela 39) – Alocação do tráfego. 

Tabela 38 – Alocação do tráfego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir, a definição do Nível de Serviço futuro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotas 

 

 

Coeficiente de distribuição Veq  PM Veq  PT 

Produzidas Atraídas Produzidas Atraídas Produzidas Atraídas 

Rota 1 0,46 0,05 291 23 224 24 

Rota 2 0,13 0,40 82 184 64 194 

Rota 3 0,14 0,25 88 115 68 121 

Rota 4 0,27 0,30 171 138 132 145 

TOTAL 1,00 1,00 632 460 488 484 

Total Veq (veic./h) 1092 972 
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Tabela 39 - Valores comparativos do Nível de Serviço com o empreendimento para hora pico na 
interseção da Av. Gov. João Ponce de Arruda x Avenida Pres. Arthur Bernardes x Av. Sen. Filinto Muller 

*Volume atraído Rota 1 (Mov. 2)  e Rota 2 (Mov. 5)              º Volume produzido Rota 1 (Mov.9) e Rota 2 (Mov. 10)     

 

Tabela 40 - Valores comparativos do Nível de Serviço com o empreendimento para hora pico na 
interseção Avenida Pres. Arthur Bernardes x Rua Manoel de Paula 

*Volume atraído Rotas 1 e  2 (Mov. 1)  e Rota 3 (Mov.2)    º Volume produzido Rotas 1 e 2 (Mov3) e Rota 3 (Mov. 4)     

 

Tabela 41 - Valores comparativos do Nível de Serviço com o empreendimento para hora pico na 
interseção Avenida 31 de Março x Rua São Gonçalo 

 *Volume atraído Rota 4 (Mov. 1)        º Volume produzido Rota 4 (Mov2)                                # = LIVRE               ## = PARE                                           

P
on

to
 

R
ot

a 
/ M

ov
. 

F
lu

xo
 d

e 
S

at
u

ra
çã

o 
(V

ph
) 

         Volume futuro de veículos 

(Veq/h) 

N
º 

d
e 

fa
ix

as
 

T
ip

o 
d

e 
co

n
tr

ol
e Taxa de 

 Ocupação 

 (%) 

Atraso  

Médio 

(seg/vec) 

E
q

u
il

. O
p

er
. 

Nível de 

Serviço (NS) 

comparado 

 PM PT PM PT PM PT PM PT 

1 

1 / 2 3300 489 + *23= 512 799 + *24 = 823 2 

PR
E

FE
R

E
N

C
IA

L
. 

0,16 0,24 09 13 

   
   

   
 I

N
ST

Á
V

E
L

 

A / B B / B 

2 / 5 1350 62 + *184 = 246 95 + *194 = 289 1 0,05 0,07 90 120 F / F F / F 

1 / 9 3300 676+ º291= 967 815 + º224= 1039 2 0,20 0,25 170 150 F / F F / F 

2 / 10 1350 31 + º171= 202 47+ º132= 179 1 0,02 0,03 170 150 F / F F / F 

P
on

to
 

R
ot

a 
/ M

ov
. 

F
lu

xo
 d

e 
S

at
u

ra
çã

o 
(V

ph
) 

         Volume futuro de veículos(Veq/h) 

N
º 

d
e 

fa
ix

as
 

T
ip

o 
d

e 
co

n
tr

ol
e Taxa de 

 Ocupação 

 (%) 

Atraso  

Médio 

(seg/vec) 

E
q

u
il

. O
p

er
. 

Nível de 

Serviço (NS) 

comparado 

 PM PT PM PT PM PT PM PT 

2 

1 e 2 
 / 1 

1350 76 + *23 + 184 = 

283 

185 + *24 + *194 = 

403 
2 

   
 P

R
E

FE
R

E
N

C
IA

L
. 

0,21 0,30 23 25 
   

   
  E

ST
.Á

V
E

L
 

 C   C 

3 / 2 1650 66+ *115= 191 35 + *121= 156 2 0,11 0,09 23 25  C   C 

1 e 2 / 
 3 

1350 254 + º291 + º82 = 

627 

226 +  º224 + 64 = 514 
1 

0,47 0,38 
28 27 

 C   C 

3 / 4 1650 45 + º88= 133 41+ º68= 109 1 0,08 0,07 28 27  C   C 

P
on

to
 

R
ot

a 
/ M

ov
. 

F
lu

xo
 d

e 
S

at
u

ra
çã

o 
(V

ph
) 

         Volume futuro de veículos(Veq/h) 

N
º 

d
e 

fa
ix

as
 

T
ip

o 
d

e 
co

n
tr

ol
e Taxa de 

 Ocupação 

 (%) 

Atraso  

Médio 

(seg/vec) 

E
q

u
il

. O
p

er
. 

Nível de 

Serviço (NS) 

comparado 

 PM PT PM PT PM PT PM PT 

3 
4  / 1 

1350 190 + *138  = 328 202 + *145 = 347 1 

# 

0,24 0,26 - - 

   
   

  

E
ST

.Á
V

E
L

 

A / B A / B 

4 / 2 1350 251 + º171 = 422 152 +  º224  = 376 
1 

## 0,31 0,28 10 08 A / B A / B 



                                                                               

 
Consultoria e projetos 

149 
Av. Miguel Seror 567, Santa Rosa em Cuiabá MT, 

Telefones para contato: 65.98114.1308 
e-mail: manoelarondon@hotmail.com 

Após os carregamentos das viagens produzidas e atraídas pelos residenciais, para 

as horas pico (PM e PT), a partir da ocupação plena dos empreendimentos, as simulações 

de capacidade demonstram pouca variação na Taxa de Ocupação e atrasos médios, ora 

nenhuma desqualificação, ora uma baixa desqualificação dos Níveis de Serviço dos 

cruzamentos inseridos na área de abrangência do empreendimento quando comparados à 

situação atual. 

A condição mais crítica encontrada foi na interseção da Avenida Gov. João Ponce 

de Arruda x Av. Pres. Arthur Bernardes x Av. Sen. Filinto Muller, onde a plena ocupação do 

empreendimento não interferirá na condição do NS atual que já está nos níveis de 

saturação em função dos atrasos médios provocados pela espera na execução dos diversos 

movimentos de circulação. 

Observa-se uma situação curiosa na interseção da Av. Pres. Arthur Bernardes com 

a Rua Manoel de Paula onde o Nível de Serviço não se altera apesar de haver um acréscimo 

significativo no volume veicular que se utiliza da rotatória da interseção, após projeção do 

carregamento oriundo da implantação dos residenciais. Isto ocorre porque o dispositivo 

atualmente já opera com NS= C em função dos atrasos médios independente do acréscimo 

de volume estimado. 

Registra-se também um pequeno decréscimo no nível de serviço no Mov. 1 e Mov. 

2 da Rota 4 (acessando e saindo da Rua São Gonçalo) em ambos os picos, passando do 

NS=A para o NS=B. 

De modo geral, as perturbações detectadas já são uma realidade independente da 

implantação dos Residenciais, portanto o empreendimento a partir da sua ocupação total 

não gera alto impacto sobre o sistema viário de acesso dentro da área de influência direta. 
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7.7  Avaliação dos impactos no sistema viário e de transporte 

De acordo com o Relatório Final do Plano de Mobilidade Urbana da Região 

Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá – PlanMob RMVRC, o serviço de transporte coletivo 

que atende à aglomeração urbana formada por Cuiabá e Várzea Grande está estruturado 

em três sub-sistemas: 

• Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Cuiabá; 

• Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Várzea Grande; 

• Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal Cuiabá – Várzea Grande 

A rede de transporte do município de Várzea Grande tem sua ligação estabelecida 

com Cuiabá através da Av. da FEB. A partir dela e de sua continuação, a Av. Couto 

Magalhães estabelece-se uma “árvore” de ligações em duas regiões: além do Centro de 

Várzea Grande e do Cristo Rei. Na região além centro, estabelecem-se várias ligações 

estruturadas em corredores de penetração, para onde convergem as vias de acesso aos 

bairros. São elas:  

• Av. Filinto Muller ligando a Área Central à Região Sul; 

• Av. Júlio Campos, continuação da Av. Couto Magalhães e principal ligação 

com a Região Oeste da cidade; 

• Av. Alzira Santana, que estabelece ligação com a Região Sul; 

• Estrada do Capão Grande, que também estabelece a ligação com a Região 

Sul do Município, com características rurais e com áreas de preservação permanente. 

Evidencia-se, portanto, a característica de um leque de vias convergindo para o 

Centro de Várzea Grande, daí conectando-se com a ligação com Cuiabá.  

Em razão desta configuração, foi implantado no final dos anos 90 um terminal de 

integração – Terminal André Maggi – nas proximidades do centro, no qual foram 
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integradas todas as linhas de bairro do Município e do qual partem as linhas 

intermunicipais, de característica troncal, na ligação com Cuiabá.  

A região do Cristo Rei apresenta uma característica urbana peculiar dada pela 

descontinuidade urbana em que se insere. Isolada entre o Aeroporto e o Rio Cuiabá, a 

região é servida por linhas intermunicipais de característica radial com destino ao centro de 

Cuiabá usando vias coletoras internas e a Avenida 31 de Março. 

 Na figura 48 evidencia-se espacialmente toda a rede de transporte integrada da 

cidade, interligada com a capital do Estado. 

Figura 44 - Cobertura espacial da rede de transporte coletivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: PlanMob RMVRC,2011 

 

Atualmente o acesso por transporte coletivo a área do entorno ao 

empreendimento ocorre por Linhas do sistema de Várzea Grande e Linha intermunicipal, 
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com frequência média 04 ônibus/hora no trecho em estudo, originadas das outras Regiões 

da cidade e de Cuiabá cujo destino é a Região Norte e vice-versa. 

O transporte coletivo do município é, na sua totalidade, temporalmente integrado 

através de bilhetagem eletrônica, o que significa dizer que é possível atingir todas as 

regiões da cidade e de Cuiabá com uma única passagem, desde que a integração ocorra 

conforme Matriz de Integração e dentro do período de tempo estipulado pelo Sistema de 

Transporte Urbano. 

Com a efetiva implantação do empreendimento objeto deste estudo e a previsão 

de demanda pelo serviço de transporte coletivo na ordem de 300 passageiros no pico da 

manhã, possivelmente haverá necessidade de ampliar a oferta com aumento da frota que 

serve a região de localização dos residenciais e seu entorno imediato. 

Com disponibilidade de serviços de Rádio Táxi e de Uber na cidade, conclui-se que 

o acesso por transporte individual de passageiros ao empreendimento é considerado 

satisfatório. 

Figura 45 - Itinerário das linhas de transportes coletivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande, 2013 – editado 



                                                                               

 
Consultoria e projetos 

153 
Av. Miguel Seror 567, Santa Rosa em Cuiabá MT, 

Telefones para contato: 65.98114.1308 
e-mail: manoelarondon@hotmail.com 

7.8  Dimensionamento e localização de áreas de estacionamento, de carga e descarga de 
mercadorias e valores, embarque e desembarque, indicações de locais para acesso de 
veículos de emergência, acesso de veículos e pedestres, etc, na atividade ou 
empreendimento 
 

O empreendimento objeto deste Relatório é residencial que será edificado em 

terreno com área de 49.522.91 m² e área a ser construída de 39.926,18 m², composta de 

1024 Unidades Habitacionais – UH distribuídas em dois Condomínios: Chapada das 

Cerejeiras e Chapa das Mangabeiras que juntos possuem 63 blocos de 04 pavimentos 

(térreo + 03), bem como de reserva de áreas verdes, área viária, sistemas de lazer. Para 

absorver a demanda veicular dos moradores e visitantes, a atual Legislação Municipal de 

Uso Ocupação e Urbanização do Solo preconiza que para cada UH construída o residencial 

deverá ter reserva de espaço para uma vaga de veículo. O TR solicita vagas de 

estacionamento para visitantes, porém não determina a quantidade. 

Assim, para os residenciais foram destinadas 1004 (hum mil e quatro) vagas para 

automóveis, acrescidas 12 (doze) vagas a extras que poderão ser utilizadas por visitantes, 

conforme tabelas, abaixo: 

Figura 46 - Quadro Resumo de Vagas Veiculares para o Chapada das Mangabeiras 
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Tabela 47 - Quadro Resumo de Vagas Veiculares para o Chapada das Cerejeira 
 

 

 

 

 

 

Ainda com relação ao dimensionamento de áreas, 

Observa-se: 

a) As unidades residenciais possuem espaço para vagas padrão com dimensão 

de 2,40m x 5,00m (simples) e as especiais de 3,70m x 5,00m; 

b) Veículos de moradores e visitantes terão acesso aos residenciais pela 

portaria principal; 

c) São dois os acessos para as áreas de estacionamento, sendo uma para 

entrada e outro para a saída e estão localizados na Avenida Dr. Agrícola Paes de Barros, 

ambas com dimensão de acesso de 5,00m de largura cada permitindo os movimentos de 

acesso e egresso ao empreendimento;  

f) A implantação de áreas internas antes do controle (na guarita) para adentrar 

o empreendimento, significa dizer que o fluxo veicular gerado pelos residenciais 

dificilmente interferirá no viário da micro acessibilidade, a saber:  Chapada das 

Mangabeiras com 37,00m de extensão e capacidade de armazenamento para 7 veículos e 

Chapada das Cerejeiras com 32,00m de extensão e capacidade de armazenamento para 6 

veículos; 
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g) Implantação da calçada para pedestre obedecendo a legislação urbanística 

em função da classificação das vias (calçadas da Avenida com 3,00m de largura); 

h) O acesso a veículos de emergência e de serviço será feito pela Avenida Dr. 

Agrícola Paes de Barros; 

i) A localização das docas (depósito dos containers para resíduos sólidos) 

favorece o acesso dos caminhões de coleta e está localizada na Avenida Dr. Agrícola Paes 

de Barros. 
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8 ASPECTOS AMBIENTAIS DA ÁREA 

8.1 Características do meio físico 

O local onde será instalado o residencial, tem na sua maioria, vizinhança dotada 

de casas residenciais e vazios urbanos.  

O solo do Município de Várzea Grande conforme o levantamento no Projeto 

RADAMBRASIL, folha SD 21, apresenta um Solo Concrecionários Distróficos, sendo que 

nesta classe estão incluídos solos que apresentam em sua constituição mais de 50% em 

volume em concreções ferruginosas, à exceção daqueles que possuem sequência de 

horizonte do tipo A, e C com profundidade inferior a 50cm. 

Apresentam horizonte A do tipo moderado com raros casos do tipo proeminente, 

assente sobre vários tipos de horizontes B, mais comumente B latossólico, B textual e B 

câmbico, assim como sobre o horizonte C. 

A quantidade elevada de concreções ferruginosas no solo, em tamanhos variados, 

chegando a calhaus, em muitos casos, dificulta a caracterização dos horizontes e constitui 

um forte impedimento à mecanização e desenvolvimento de raízes. 

O clima predominante é o Aw, ou seja, Tropical Semi-Úmido, de acordo com a 

classificação de KOPPEN. Caracteriza-se como úmido com quatro a cinco meses secos e 

duas estações bem definidas: uma seca (outono-inverno) e outra chuvosa (primavera-

verão). A precipitação anual gira em torno de 1.750 mm, com maior intensidade no 

período que vai de dezembro a fevereiro (estação chuvosa). A temperatura média anual é 

de 26,5ºC. Os ventos predominantes durante a estação seca são os provenientes do sul e 

sudeste, enquanto na estação chuvosa são os provenientes do norte e noroeste. 

A cidade de Várzea Grande está situada no relevo da Baixada do Rio Paraguai e 

calha do Rio Cuiabá, topograficamente, aos 185m de altitude. 

A compartimentação, segundo o modelo do relevo, na área urbana e seu entorno, 

assinala sete unidades distintas: canal fluvial, dique marginal, planície de inundação, área 
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alagadiça, área aplainada, colinas e morrotes, que apresentam características próprias e 

comportamento específico quanto às diversas formas de uso e ocupação do solo. 

Conforme o Mapa do PROJETO RADAMBRASIL folha SD 21, foi definida por ROSS & 

SANTOS (1982), como uma unidade da Depressão do Rio Paraguai, sedo que, 

anteriormente, Almeida (1964) definiu a unidade como Baixada Cuiabana. 

A unidade Depressão Cuiabana refere-se à área topograficamente rebaixada, com 

altitudes entre 200 a 450m, delimitada pela Província Serrana de Norte a oeste, pela 

Chapada dos Guimarães, Planalto Arruda- Mutum e São Vicente- São Jerônimo a leste, e 

pelo Pantanal ao Sul. São encontradas nestas unidades as cidades de Nova Brasilândia, 

Rosário d’Oeste, Jangada, Cuiabá, Várzea Grande, Ribeirão dos Cocais, Santo Antônio do 

Leverger e Poconé. Caracteriza-se como uma superfície em rampa inclinada, com caimento 

de norte a sul, elaborada em litologias do Grupo Cuiabá. 

Nesta área ocorre de modo generalizado, um pavimento detrítico constituído por 

blocos angulosos de quartzo e quartzito, originando solos do tipo Litólico Distróficos. 

O terreno se encontra em declive, a cota mais elevada começa em 176,50 que 

também é o ponto mais alto do terreno e ele tem declive com cota de 170, como a área é 

extensa esse desnível é bem suave, sendo sua acomodação bem fácil. 

O principal rio do Município de Várzea Grande é o Rio Cuiabá, situados no extremo 

leste do seu território. 

As drenagens do Município fazem parte da Bacia Hidrográfica do Rio Cuiabá, que 

corre no sentido Sul, em direção ao Rio Paraguai, e compõe a Bacia do Pantanal Mato-

Grossense. 

Os principais afluentes do Rio Cuiabá, que drenam o Município de Várzea Grande 

são os Córrego do General, Córrego laranjinha, Rio Pari, Córrego Formigueiro, Córrego 

Sapateiro, Córrego Rodeio, além dos inúmeros corpos menores que alimentam cada um 

deles. Imediato à área não tem nenhum córrego que será afetado pelo empreendimento. 
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8.3 Impactos ambientais 

 A resolução CONAMA n.º 001 de 1986, define impacto ambiental como qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afete a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades 

sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a 

qualidade dos recursos ambientais.  Dessa forma, os impactos ambientais provocados pelo 

empreendimento podem ser tanto positivos quanto negativos. Segue abaixo a lista dos 

dois tipos impactos. 

8.4 Impactos Ambientais Positivos 

 Geração de emprego e renda;  

 O empreendimento atrairá novos interesses para o setor comercial como 
mercados, padarias, mercearias, assim aumentando do crescimento econômico. 

8.5 Impactos Ambientais Negativos 

 Geração de efluentes; 

 Mudança na paisagem; 

 Consumo de matéria-prima; 

 Geração de resíduos; 

 Geração de poluentes atmosféricos; e 

 Ruído e vibrações. 

8.6 Medidas mitigadoras 

 Gerenciamento de resíduos Sólidos; 

 Conscientização dos funcionários e comunidade; 

 Controlar e reduzir riscos ao meio ambiente; 
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 Tratamento do efluente gerado; 

 Comercialização dos resíduos recicláveis; 

 Utilizar sempre que possíveis produtos recicláveis e/ou menos ofensivos ao 
meio ambiente; 

 Sinalização das vias de acesso; 

 Aspersão contínua de água nos acessos e obra; e 

 Utilizar caminhões com catalisadores onde evitando a dispersando 
monóxidos na atmosfera. 

8.7 Abastecimento de Água 

Conforme consulta de Disponibilidade de Abastecimento de Água (DPA) ao órgão 

responsável (Departamento de Água e Esgoto – DAE), a água necessária ao abastecimento 

do condomínio será fornecida pelo DAE havendo a necessidade do Empreendedor em 

executar uma subadutora saindo da rede de 200mm na Avenida Filinto Muller, conforme 

projeto desenvolvido pela concessionária em apêndice. 

8.8 Esgotamento Sanitário 

Em relação ao esgotamento sanitário, foi realizado um pedido de Disponibilidade 

de Esgotamento (DPE) ao órgão responsável (Departamento de Água e Esgoto – DAE). Foi 

inviabilizada a disponibilidade do abastecimento devido a região não possuir rede de 

esgoto e estação de tratamento de esgoto, dessa forma ficou estabelecido que o 

empreendedor deverá construir um Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto – STE 

independente, suficiente a atender com eficiência toda a demanda do empreendimento. 

8.9 Drenagem 

O sistema de drenagem de águas pluviais tem como principal objetivo tão 

somente em direcionar as águas pluviais concentradas na cobertura e na área interna 

evitando assim alagamentos.  Ficará a cargo do empreendedor, a contratação do 

responsável pela elaboração do projeto. 
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  8.10 Processos erosivos 

De forma a manter a manutenção preventiva e corretiva de modo que seja 

possível evitar a deflagração de processos, deverá ser elaborado um programa de 

processos erosivos, no caso de ocorrência do mesmo. 

8.11 Resíduos Sólidos 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o empreendimento deve 

elaborar e implantar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). Para tanto, 

este plano foi apresentado no projeto de licenciamento ambiental, o qual segue em anexo 

a este projeto. O plano foi elaborado seguindo as orientações propostas por este órgão 

ambiental, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural Sustentável – 

SEMMADRS. 

8.12 Resíduos da Construção Civil 

Tendo em vista que o empreendimento ainda será construído, foi elaborado um 

Plano de Resíduos da Construção Civil, o qual segue em anexo a este projeto.  

8.13 Controle de Ruídos e Vibrações 

O monitoramento deve contemplar também os ruídos externos gerados pelas 

atividades e serviços do empreendimento, seguindo a norma NBR 10151 (Acústica – 

Avaliação do ruído em Áreas Habitadas), visando o conforto dos trabalhadores. Em 

complemento, deve-se registrar e tratar as reclamações recebidas por partes interessadas 

oriundas de poluição (atmosférica e/ou sonora). 

8.14 Controle de poluição do ar 

Recomenda-se que o controle de poluição contemple algumas medidas de forma a 

minimizar e controlar a poluição do ar. Dentre as ações, recomenda-se a aspersão contínua 

de água nos acessos e na obra, devido a produção de poeira excessiva, decorrente da 
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terraplanagem. Além disso, recomenda-se realizar inspeção visual: veículos, os quais não 

devem emitir fumaça preta durante suas atividades. 

8.15 Controle de acidentes 

O controle de acidentes deverá atender aos requisitos do manual de segurança do 

trabalho, assim como do programa do de prevenção de acidentes ambientais (PPRA), 

elaborados por um profissional habilitados e a cargo do contratante. 

8.16 Caracterização da Vegetação – Fitofisionomia 

A vegetação da cidade de Várzea Grande é classificada como Savana Arbórea 

Aberta, essa formação de vegetação campestre, povoada por arvoretas no Centro Oeste é 

chamado popularmente de “Campo Cerrado” é caracterizada por um tapete gramíneo-

lenhoso contínuo, entremeado de árvores gregárias, geralmente raquíticas, e palmeiras 

anãs.  A área do empreendimento se encontra limpa, conforme imagem abaixo.  
Figura 48 - Vista da vegetação do empreendimento 

 

 
                 8.17 Indicação da Fauna Existente 

Como o empreendimento encontra-se na zona urbana, existe pouca diversidade 

da fauna, conforme observações nas áreas remanescentes de vegetação nativa foram 

observadas as seguintes espécies:  
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8.17.1 Anfíbios 

Tabela 42 - Anfíbios 
Ordem Nome Popular 

Anura Sapo, perereca e rãs 

 

8.17.2 Aves 

Tabela 43 – Aves 
Nome Científico Nome Popular 

Colibri serriostris Beija-flor 

Columbina minuta Rolinha 

Crotophaga ani Anu-preto 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi 

Passer domesticus Pardal 

 
 

8.17.3 Insetos 

Tabela 44 – Insetos 
Ordem Nome Popular 

Orthoptera Grilos, Gafanhotos 

Blattodea Barata 

Diptera Mosca, Mosquitos 

Isoptera Cupim 

Hymenopteras Abelha 

Hemiptera Barbeiro 

Lepidoptera Borboleta, Mariposa 

Coleopera Besouros 

 

8.17.4 Mamíferos 

Tabela 45 – Mamíferos 
Nome Científico Nome Popular 

Carollia perspicillata Morcego 
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Didelphis albiventris Gambá 

Cavia aperea Préa 

 

 

8.17.5 Répteis 

Tabela 46 – Répteis 
Nome Científico Nome Popular 

Cnemidophorus ocellifer Calango 

Tupinambis merianae Teiu 

 

8.18 VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

 

A verificação das condições naturais nas cidades com estudos em modelos auxilia 

na elaboração de projetos arquitetônicos ou de planejamento, possibilitando maior 

precisão na avaliação da ventilação de ambientes internos e externos, a partir de um 

melhor conhecimento das condições do entorno. 

Devido ao processo de crescimento das cidades, é notável que preocupações 

relacionadas ao desenvolvimento destas sejam foco de estudos e interesses de 

pesquisadores, inclusive com exigibilidade aos Empreendedores que intencionam edificar 

determinada região no Município e que dependem do instrumento do Estudo de Impacto 

de Vizinhança para que a construção seja avaliada considerando o entorno. 

Alterações no tecido urbano podem contribuir para aumentar, ou minimizar, 

impactos na qualidade do clima de nossas cidades.  

Quanto à ventilação natural, a direção dos ventos na região Cuiabá e Várzea 

Grande é no sentido Norte e Noroeste. 
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Figura 49 – Perfil topográfico de Mato Grosso 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Moreno et al., 2005 

 

Figura 50 – Ventos dominantes na região 

 
 

Percebe-se que no entorno não há edificações verticais o que contribui para que 

não haja um aumento na temperatura e nem sombreamento. 

O empreendimento possui a implantação dos blocos bem distribuída no terreno 

de forma espaçada, assim não fará uma barreira em relação a ventilação permitindo a 

circulação do vento como podemos obsevar na imagem abaixo. 
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8.19  Ruído 

Quanto a questão do ruído, no momento da implantação haverá um aumento 

devido ao maquinário a ser utilizado para a construção, mas será temporário tal impacto. 

Ressalta-se ainda que na operação, em nada alterará o quadro hoje existente, uma 

vez que não há ruídos importantes e, os existentes, permanecem somente no período 

diurno. 
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9 DOS IMPACTOS 

 

A avaliação de impactos urbanísticos ambientais tem por objetivo identificar, 

prever, interpretar informar a respeito dos efeitos de uma ação ou atividade sobre a saúde 

e o bem estar humanos, respeitando a integridade dos ecossistemas naturais e urbanos. 

Dentre outros objetivos da análise e avaliação dos impactos 

urbanísticos/ambientais, destacam-se:  

• Verificar a correlação – positiva e negativa – existente entre as diversas 

atividades e ações inerentes à implantação do empreendimento e o ambiente (natural e 

antrópico);  

• Avaliar sua viabilidade urbanística ambiental;  

• Subsidiar a indicação das medidas mitigadoras pertinentes; 

• Apresentar, de forma adequada, os resultados do Estudo de Impacto 

Vizinhança/Relatório de Impacto de Vizinhança ao público e aos responsáveis pela tomada 

de decisão.  

 

9.1 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 

 

Para a identificação dos impactos foram tratados de forma sintética a 

apresentação e dimensionamento dos impactos identificados no levantamento realizado, 

com o objetivo de permitir uma compreensão das alterações impostas no meio ambiente 

natural e artificial segundo uma visão global, abrangendo as inter-relações dos vários 

aspectos estudados, as consequências impactantes e as medidas para compensá-las ou 

mitigá-las. 

Desta forma, analisou-se as ações sobre o ambiente e os fatores de impactos 

foram determinados em conformidade com as etapas urbanísticas do empreendimento 

conforme seguem: 

• Planejamento: etapa em que se desenvolvem as ações iniciais de estudos 

preliminares de mercado; concepção do empreendimento e divulgação de sua 

implantação;  



                                                                               

 
Consultoria e projetos 

167 
Av. Miguel Seror 567, Santa Rosa em Cuiabá MT, 

Telefones para contato: 65.98114.1308 
e-mail: manoelarondon@hotmail.com 

• Implantação: etapa de realização das intervenções físicas na área do 

empreendimento para fornecer as condições necessárias para sua ocupação e 

funcionamento;  

• Operação: etapa em que o empreendimento passa a exercer suas funções. 

As alterações foram consideradas de acordo com os impactos decorrentes citados 

a seguir: 

Impactos no Meio Físico: na água, em solos e rochas, no relevo, em paisagens 

naturais, uso e ocupação do solo.  

Impactos Urbanísticos: adensamento populacional, valorização imobiliária, 

ventilação e iluminação, paisagem urbana, patrimônio cultural e transformações 

urbanísticas.  

Impactos na Infraestrutura: equipamentos urbanos e comunitários, geração de 

tráfego, demanda por transporte público.  

Impactos na Qualidade de Vida: emissões de ruídos, emissões de substâncias - 

efluentes sólidos, líquidos e gasosos. 

 

9.1.1  Fase de planejamento e implantação 

 

Tabela 47 – Fase de Planejamento e Implantação 
ATIVIDADE/IMPACTO MEDIDA METIGADORA 

Remoção da cobertura vegetal Replantio de mudas. 

Limpeza do terreno Destinação adequada dos resíduos. 

Terraplanagem Todo solo retirado será compensado dentro 

do próprio terreno. 

Tráfego de maquinário Limpar pneus muito sujos, forrar áreas de 

manobra com brita e evitar trabalhos em 

dias com solo encharcado. 

Cobrir as carretas carregadas com lona. 

Instalação do canteiro de obras Destinação correta de resíduos. 

Resíduos  Elaboração de Plano de Gerenciamento de 
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Resíduos da Construção Civil e envio dos 

resíduos a empresas licenciadas da região. 

Efluentes Construção de fossa e sumidouro. 

Poluentes atmosféricos Controle da emissão de poeiras nas 

atividades de terraplenagem e movimentação 

de materiais; regulagem de veículos, 

umidificação do canteiro de obras. 

Instalação da Edificação Acompanhamento das obras com foco em 

questões como segurança no trabalho, 

monitoramento da qualidade do ar e níveis 

de ruído. 

Ruído Isolamento das áreas de trabalho e controle 

do horário de funcionamento dos 

equipamentos, com geração de ruídos em 

horário comercial e para os trabalhadores, 

uso obrigatório de equipamentos de 

segurança. 
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9.1.2  Fase de operação 

Tabela 48 – Fase de Operação 
ATIVIDADE/IMPACTO MEDIDA MITIGADORA 

Aumento do Fluxo de veículos Adequação da sinalização horizontal e 

vertical; 

Revitalização dos abrigos de transporte 

coletivo no entorno imediato do 

empreendimento. 

 

Segurança pública Aumento do corpo de funcionários do setor 

de segurança. 

Efluentes Controle e manutenção do sistema de fossa 

e sumidouro. 

Resíduos sólidos Controle e monitoramento do plano de 

resíduos aprovado. 

Geração de empregos Promover a capacitação e contratação de 

mão de obra local. 

Iluminação pública Contribuição na taxa de iluminação pública. 

 

9.2 MATRIZ DE IMPACTOS 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho optou-se pela utilização da matriz de 

impactos de Lollo (2005a) como método para a realização do Estudo de Impacto de 

Vizinhança, entre outros fatores, pela rapidez e facilidade em sua utilização que permitem 

que se alcance a agilidade necessária para o desenvolvimento desse tipo de estudo. Essa 

matriz é advinda da matriz proposta por Leopold (1971), sendo largamente usada quando 

se pretende fazer identificações e avaliações de impactos ambientais de forma ágil.  

A proposta da matriz em questão é composta da atribuição de notas aos 

cruzamentos dos dados que caracterizam os impactos ambientais. Considera-se toda a 
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variedade de aspectos que caracterizam um EIV como o tipo de empreendimento, os 

componentes ambientais estudados e a fase da ocupação avaliada.  

Foram considerados os impactos nos componentes do meio físico, aspectos 

urbanísticos, infraestrutura urbana e saneamento básico e qualidade de vida. Para todos os 

componentes foram descritos os impactos, quando existentes e avaliados os componentes 

de natureza (negativo ou positivo, ou neutro), ordem (direto ou indireto), magnitude (alta, 

média e baixa) e duração (temporário ou permanente), sendo possível também descrever 

medidas mitigadoras quando necessárias. A matriz de impactos referentes às fases de 

planejamento, construção, e operação e foram resumidas com o intuito de ordenar os 

aspectos considerados mais relevantes.  
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Fase do 

empreendimen

to 

Intervenção 

Prevista 

Impacto 

Previsto 

Componentes Avaliados 

 

Medidas Propostas 

Natureza Ordem Magnitude Duração 

Planejamento Socioeconômica 

 

Expectativa da 

comunidade da 

região 

 

+ I A 

 

T Divulgação do 

empreendimento e reuniões de 

esclarecimentos (audiência pública) 

 

Socioeconômica 

 

Valorização 

imobiliária 

+ I A P Desnecessária 

Fase do 

empreendimen

to 

Intervenção 

Prevista 

Impacto 

Previsto 

Componentes Avaliados 

 

Medidas Propostas 

Natureza Ordem Magnitude Duração 

Implantação Meio ambiente Remoção da 

cobertura 

vegetal 

- D A P Desnecessária, são espécies 

de pequeno e rasteira. 

Meio ambiente Demolição da 

edificação 

existente 

- D A T Destinação adequada dos 

resíduos e reaproveitamento de 

materiais. 

Meio ambiente Limpeza do 

terreno 

- D A T Destinação adequada dos 

resíduos. 
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Meio ambiente Terraplanagem - D A T Envio do solo a empresas 

licenciadas da região ou outras obras 

que necessitem de solo para 

terraplanagem. 

Infraestrutura Tráfego de 

maquinário 

- D A T Limpar pneus muito sujos, 

forrar áreas de manobra com brita e 

evitar trabalhos em dias com solo 

encharcado. 

Cobrir as carretas carregadas 

com lona 

Infraestrutura Instalação do 

canteiro de 

obras 

- D B T Desnecessária 

Meio Ambiente Resíduos - D A T Elaboração de Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil e envio dos resíduos 

a empresas licenciadas da região. 

Meio Ambiente Efluentes - D B T Adotar banheiros químicos 

Meio Ambiente Poluentes 

atmosféricos 

- D A T Controle da emissão de 

poeiras nas atividades de 

terraplenagem e movimentação de 

materiais; regulagem de veículos, 



                                                                                                                                                         
Consultoria e projetos 

173 
 

molhar o canteiro de obras. 

Meio Ambiente e 

Social 

Instalação da 

Edificação 

- D A T Acompanhamento das obras 

com foco em questões como segurança 

no trabalho, monitoramento da 

qualidade do ar e níveis de ruído. 

Meio Ambiente Ruído - D A T Isolamento das áreas de 

trabalho e controle do horário de 

funcionamento dos equipamentos, com 

geração de ruídos em horário 

comercial e para os trabalhadores, uso 

obrigatório de equipamentos de 

segurança. 

 Socioeconômica 

 

Geração de 

empregos 

+ D A T Contratação de mão de obra 

local. 

Fase do 

empreendimen

to 

Intervenção 

Prevista 

Impacto 

Previsto 

Componentes Avaliados 

 

Medidas Propostas 

Natureza Ordem Magnitude Duração 

Operação Infraestrutura Aumento do 

fluxo de 

veículos 

- D A T Prever sinalização viária 

adequada, evitando conflitos. 

Infraestrutura Segurança + I A P Aumento do corpo de 



                                                                                                                                                         
Consultoria e projetos 

174 
 

pública funcionários no setor de segurança. 

Meio Ambiente Efluentes - D M P Controle e manutenção do 

sistema de efluentes. 

Meio Ambiente Resíduos 

sólidos 

- D A  P Desenvolver o plano de 

resíduos de forma a separar 

adequadamente os diferentes tipos e 

promover a sua adequada destinação 

final.  

Socioeconômica 

 

Geração de 

empregos 

+ D A P Promover a capacitação e 

contratação de mão de obra local. 

Infraestrutura Contribuição na 

taxa de 

iluminação 

pública 

+ D A P Desnecessária. 

Paisagem urbana 

 

Alteração da 

paisagem e uso 

do solo  

 

+ D A P Desnecessária. 

Socioeconômica 

 

Valorização das 

áreas ao entorno 

do 

empreendimento 

+ I A P Desnecessária. 
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Infraestrutura Demanda de 

estacionamento 

+ D A P Está previsto no projeto 

vagas para visitantes. 

Qualidade de 

vida 

Acessibilidade + D A P Projeto elaborado para 

atender e receber todas as pessoas que 

necessitam necessidades especiais, 

contribuindo para uma cidade 

acessível. 

 Aumento da 

arrecadação de 

IPTU e ISS para 

o município  

 

+ D A P Desnecessária. 

Natureza: positivo (+), negativo (-) ou (N) neutro                                                            Ordem: direto (D) ou indireto (I)            

Magnitude: alta (A), média (M) ou baixa (B)                                                                   Duração: permanente (P) ou temporária (T)  
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Av. Miguel Seror 567, Santa Rosa em Cuiabá MT, 

Telefones para contato: 65.98114.1308 
e-mail: manoelarondon@hotmail.com 

 

10 AVALIAÇÃO DA MATRIZ DE IMPACTOS 

Para demonstrar a abrangência dos prováveis impactos elaborou-se a reunião dos 

impactos verificados nas três fases do empreendimento em uma só tabela, de forma 

quantitativa, com o objetivo de sintetizar para melhor compreensão e demonstração da 

abrangência dos impactos relacionados ao empreendimento estudado. 

 

Fase N° 

Impac

tos 

Perce

ntual 

Componentes Avaliados 

Natureza Ordem Magnitude Duração 

+ - N D I A M B P T 

Planejame

nto 

2 2 0 0 0 2 2 0 0 1 1 

100% 100

% 

0% 0% 0% 100

% 

100

% 

0% 0% 50

% 

50% 

Construçã

o  

11 1 10 1 11 0 9 0 2 1 10 

100% 0,10

% 

99,9

0% 

0,10

% 

100

% 

0% 81,8

1% 

0% 18,1

8% 

0,1

0% 

99,9

0% 

Operação 12 8 3 0 9 2 9 2 0 10 1% 

100% 66,6

6% 

33,3

3% 

0% 83,

33

% 

16,

66

% 

83,3

3% 

16,

66

% 

0% 91,

66

% 

8,33

% 

 

 



                                                                                    

 
Consultoria e projetos 

177 
 

11 BIBLIOGRAFIA 

 

 ALMEIDA, S.P. et al. Cerrado: espécies vegetais úteis. Planaltina: EMBRAPA-

CPAC, 1998, 464 p. 

 ANDRADE, E. P. e PORTUGAL, L. S. (2010) Checkingthevalidityofthe ITE 

TripGenerationModels for brazilian shopping centers. ITE Journal.80 (8), 40 - 44. ISSN 

0162-8178.Institute of Transportation Engineers.Disponível em http://www.ite.org/ 

 BRASIL. Projeto RADAMBRASIL: mapa de vegetação. Cuiabá, Folha sd 21. V.26. 

 BRASIL, Lei Federal n. 5.197/67 - Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras 

providências. 

 BRASIL. Constituição (1988). Lex: legislação federal e marginalia. São Paulo, v. 

59, p. 1966, out./dez. 1995.  

 BRUTON, M. J. (1979 Introdução ao Planejamento dos Transportes. Rio de 

Janeiro: Interciência; São Paulo, Editora Universidade de São Paulo.  

 CAVALCANTE, A.P.H. (2002). Metodologia de previsão de Viagens a Polos 

Geradores de Uso Misto – Estudo de caso para a cidade de Fortaleza Tese de 

Mestrado, COOPE-UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.  

 CET (2000), Boletim Técnico nº 36 – Pólos Geradores de Viagens II. _ 

Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo. Prefeitura de São Paulo, São Paulo 

– SP. 

 DENATRAN (2008). Código de Trânsito Brasileiro: instituído pela Lei nº 9.503, 

de 23-9-2007 , 1ª edição, Brasília-DF. 

 DENATRAN. Manual de procedimentos para o tratamento de polos geradores 

de tráfego. Departamento Nacional de Trânsito. Ministério da Justiça Brasília, Brasília-

DF, 2001.  

 DEMARCH, S. H, LOUREIRO, C. F. G., Setti, J. R. A. (2004) Análise do Método do 

HCM2000 para a Classificação de Vias Urbanas Brasileiras. Anais do XVIII Congresso de 

Ensino e Pesquisa em Transportes, ANPET, Florianópolis- SC. 

 DI SARNO, Daniela Campos Libório. Elementos de Direito Urbanístico. p. 101. 

 FERNANDES, A. “Estudo de Planejamento da Rede de Transporte Coletivo, 

Modelo de Integração, Modelo Operacional e Custos para a Operação do Sistema VLT 

Cuiabá – Várzea Grande”. Relatório Final, Cuiabá-MT, 2013. 



                                                                                    

 
Consultoria e projetos 

178 
 

 FERNANDES, A. “Plano de Mobilidade Urbana da Região Metropolitana do 

Vale do Rio Cuiabá – PlanMob RMVRC”. Relatório Final, Cuiabá-MT, 2010.  

 GONÇALVES NETO, P.S; ROHM, S. A. Estudo de Impacto de Vizinhança por meio 

do Planejamento por Desempenho na Região Central de São Carlos. Universidade 

Federal de São Carlos, São Paulo,2010.  

 GOTTDIENER, Mark. A Produção Social do espaço urbano. São Paulo: Edusp, 

1997, 2ª edição, 310 p. 

 IBGE (2002) Censo demográfico 2000 - Resultados do Universo. site: 

www.ibge.gov.br 

 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2000, disponível em: 

<333.ibge.gov.br>, acesso em: 30 de agos. de 2001.  

 INOCÊNCIO P. E GRANDO, L. G. (2007) Elaboração de Modelos de Geração de 

Viagens Terrestres, Anais do XXI Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes, 

ANPET, Rio de Janeiro. RJ.  

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. 

 ITE. Institute Of Transportation Engineers. Transportation Impact Analyses for 

Site Development. Washington, D.C., U.S., 2005. 

 Lei Complementar 3.727/2012 e a Lei 3.978 de 2013. Dispõe sobre o 

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Várzea Grande e dá 

outras providências. 

 Lei Complementar n. 3.680/2011 – Estabelece a normatização do Estudo 

Impacto Vizinhança e dá outras providências. 

 Lei Complementar n. 1497/94 – Dispõe sobre Código de Defesa de Meio 

Ambiente e Recursos Naturais do Município de Várzea Grande. 

 Lei Complementar n. 3.112/07 – Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano de Várzea Grande e dá outras providências. 

 Lei Federal n. 6938/81 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 10 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências Lei Federal 

n. 10.257/01 – Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 

diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

 Lei Federal n. 12.305/10 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Constituição do Estado de Mato Grosso – Promulgada em 05/10/89. 



                                                                                    

 
Consultoria e projetos 

179 
 

 Lei n. 2846/06 – Dispõe sobre padrões de ruídos e proteção ao bem-estar e ao 

sossego público. 

 LEOPOLD, L. B.; CLARKE, F. E; HANSHAW, B. B.; BAISLEY, J. R. A procedure for 

Evaluating Environmental Impact. Washington: USGS. p.13 (Circular 645). 1971.  

 LIMA, José Dantas de. Gestão de Resíduos Sólidos no Brasil.267p/2001. 

 LOLLO, J. A.; RÖHM, S. A. Proposta de matriz para estudos de impacto de 

vizinhança. HOLOS Environment, v.5, n.2, p.169 – 184. 2005. 

 LORENZI, Harri. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de 

plantas arbóreas do Brasil. Nova odessa: Instituto Plantarum, 2002, 368 p. v. 1 e 2.  

 LORENZI, Harri. Árvores exóticas no Brasil: madeireiras, ornamentais e 

aromáticas. Nova odessa: Instituto Plantarum, 2003, 367 p. 

 LORENZI, Harri. Frutas brasileiras e exóticas cultivadas: de consumo in natura. 

São Paulo: Instituto Plantarum, 2006, 640 p.  

 LUCIANA SAMPAIO Estudo de Impacto de Vizinhança: Sua Pertinência E A 

Delimitação de Sua Abrangência em face de outros estudos ambientais Orientador; 

Carlos Bastide Horbach, Monografia de Especialização Brasília-DF, Abril/2005. 

  NBR 10151/2000. Avaliação de Ruídos em áreas habitadas. ABNT Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro. 2000. 

 NETO, José Costa Marques. Gestão dos Resíduos da Construção e Demolição no 

Brasil/ José da Costa Marques Neto – São Paulo: RIMA,2005. 

 MAGRINI, A. Avaliação de Impactos Ambientais. Meio Ambiente- Aspectos 

Técnicos e Econômicos. Margulis, S.(ed). Rio de janeiro, IPEA: Brasília, IPEA/PNUD, 

1990. 

 MENEGASSI, Jacqueline; OSÓRIO, Leticia Marques. Do estudo de impacto de 

vizinhança.  

 MONTEIRO, C. A. F. Teoria e Clima Urbano. In: Monteiro, C. A. F.; Mendonça, 

Francisco (Orgs.). Clima Urbano. Contexto: São Paulo, 2003. 192p. 

 MOREIRA, Antonio Cláudio M.L. Relatórios de Impacto de vizinhança. Revista 

Sinopses da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, n.18, p.23-25 dezembro 1992. 

 PORTUGAL, L. DA S.; GOLDNER, L. G. Estudo de Polos Geradores de Tráfego e 

de seus Impactos nos Sistemas Viários e de Transportes. 1. ed. São Paulo-SP, 2003. 



                                                                                    

 
Consultoria e projetos 

180 
 

 SOARES, Lucéia Martins, “Estudo de Impacto de Vizinhança”, Estatuto da 

Cidade (Comentários à Lei 10.257/2001), p. 294. 

 SOARES, Lucéia Martins, “Estudo de Impacto de Vizinhança”, Estatuto da 

Cidade (Comentários à Lei Federal 10.257/2001), p. 302.CASTRO, A. Pólos Geradores de 

Tráfego: aplicação e impactos nos empreendimentos residenciais em São Paulo.  

Dissertação de Mestrado apresentado à Universidade Presbiteriana Mackenzie. São 

Paulo-SP, 2010. 

 TRANSPORTATION RESEARCH BOARD.  Highway Capacity Manual.   

 TRB, Nacional Research Council, Washington, D.C., Estados Unidos, 2010. TRB 

(2000) Highway Capacity Manual.Special Report 209.Transportation Research Board, 

National Research Council, Washington, DC, EUA. 4ª ed. Revised. 

 TORQUATO, T. L. L. Modelos de Geração de Viagens para Condomínios 

Residenciais Horizontais. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Urbana da Universidade Federal de São Carlos. São Carlos-

SP, 2013. 

 OLIVEIRA, A.I.A. O Licenciamento Ambiental. São Paulo. Iglu Editora,1999. 

  OLIVEIRA, REGIS Fernandes de Comentários ao Estatuto da Cidade. São Paulo: 

Revista. Plano Diretor Participativo: Guia para a elaboração pelos municípios e 

cidadãos. Brasília: Ministério das Cidades, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    

 
Consultoria e projetos 

181 
 

12 APÊNDICE: 

12.1 PROJETO ARQUITETÔNICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M
1

M
2

M
3
M
4

M
5

M
1

M
2

M
3

M
4

M
5

M
1

M
6 M

4M
7

M
8

M
3

M
2

E

 

5

9

4

.

8

5

0

,

0

0

0

 

m

N

 

8

.

2

6

7

.

1

5

0

,

0

0

0

 

m

N

 

8

.

2

6

7

.

2

0

0

,

0

0

0

 

m

100.5

M1

M2

M3 M4

M8

M9

M10

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M11

PGM - 18,00m

PG
M

 - 1
2,0

0m

PGM - 18,00m

PG
M

 - 
12

,0
0m

CANCELA

CANCELA

PASSA-

VOLUME

PROJ. PORTÃOPROJ. PORTÃO

PASSA-

VOLUME

GÁ
S

AC

ESSO

9

0

x

1

1

0

G

U

A

R

D

A

-C

O

R

P

O

 H

=110 c

m

G

U

A

R

D

A

-

C

O

R

P

O

 
H

=

1

1

0

 
c

m

G

U

A

R

D

A

-

C

O

R

P

O

 
H

=

1

1

0

 
c

m

A

=40,0

0 m

²

P

IS

C

IN

A

 A

D

U

LTO

P

R

O

FU

N

D

ID

A

D

E

 1

20cm

A

=15,0

0 m

²

P

IS

C

IN

A

 IN

F

A

N

T

IL

P

R

O

F

U

N

D

ID

A

D

E

 4

5cm

A

=143,5

2 m

²D

E

C

K

D

U

C

H

A

E

S

C

A

D

A

 D

E

M

A

R

IN

H

E

IR

O

PISCIN
A

CANCELACANCELA

PASSA-

VOLUME

PROJ. PORTÃOPROJ. PORTÃO

PASSA-

VOLUME

GÁS

G

U

A

R

D

A

-C

O

R

P

O

 H

=110 c

m

G

U

A

R

D

A

-

C

O

R

P

O

 
H

=

1

1

0

 
c

m

G

U

A

R

D

A

-

C

O

R

P

O

 
H

=

1

1

0

 
c

m

G

U

A

R

D

A

-C

O

R

P

O

 H

=110 c

m

90x210

B

A

N

C

O

 1

64x60

PE
T 
PL
AC
E

500500

600

600

600

500 500

150

600

6
0

0

ENTRADA
VEÍCULOS

SAÍDA
VEÍCULOSAC

ES
SO

PE
DE

ST
RE

SAÍDA
VEÍCULOS

W

S

W

N

W

N

S

E

N

E

E

S

BICICLETÁRIO - 25 VAGAS

ACESSO

9
0

x
1

1
0

GUARDA-CORPO H=110 cm

G
U

A
R

D
A

-
C

O
R

P
O

 
H

=
1

1
0

 
c
m

G
U

A
R

D
A

-
C

O
R

P
O

 
H

=
1

1
0

 
c
m

A=40,00 m²

PISCINA ADULTO

PROFUNDIDADE 120cm

A=15,00 m²

PISCINA INFANTIL

PROFUNDIDADE 45cm

A=143,52 m²

DECK

DUCHA

ESCADA DE

MARINHEIRO

PISCINA

PET PLACE

150

1
2
0

1
2

0

150

150

1
2

0

1
2

0

150

1
5

0

1
5

0

1
5

0

150

1
5

0

1
5

0

150

1
5

0

6
0

0

6
0

0

6
0

0

6
0

0

600

6
0

0

600

6
0

0

1
5

0

150

1
5

0

1
5

0

150

1
5

0

150

150

150

1
5

0

150

1
5

0

150

300

300

300

150

150

300

150

300

150

300

150

300

300

1
5

0

150

1
5

0

150

300 300

1
5

0

150

1
5

0

G

U

A

R

D

A

-

C

O

R

P

O

 

H

=

1

1

0

 

c

m

GUARDA-CORPO H=110 cm

GUARDA-CORPO H=110 cm

G

U

A

R

D

A

-

C

O

R

P

O

 

H

=

1

1

0

 

c

m

9

0

x

2

1

0

B

A

N

C

O

 

1

6

4

x

6

0

PREV
. A

R

M1

M2

M3

M4
M5

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7M8

M9

9

0

0

2

5

0

5

0

6

0

0

6

0

0

1

5

0

5

0

4

0

0

600

6
0
0

6
0

0
6

0
0

6
0

0
6

0
0

6
0
0

6
0
0

ENTRADA
VEÍCULOS AC

ES
SO

PE
DE

ST
RE

6
0
0

GÁ
S

PREV
. A

R

BICICLETÁRIO - 28 VAGAS

1

7

7

,

0

0

1
7
1
,
0
0

1

7

1

,

5

0

1

7

2

,
0

0

1

7

2

,
5

0

1

7

3

,
0

0

1

7

3

,
5

0

1

7

4

,
0

0

1

7

4

,
5

0

1

7

5

,
0

0

1

7

5

,
5

0

1

7

6

,

0

0

1

7

6

,
5

0

1

7

6

,

0

0

1

7

6

,

0

0

1

7

4

,
0

0

1

7

4

,
0

0

1

7

4

,
5

0

1

7

5

,

0

0

1

7

5

,

0

0

1

7

5

,
0

0

1

7

5

,

5

0

1

7

0

,
5

0

171,00

1

7

1

,
5

0

172,00

1
7
2
,5

0

1

7

3

,

0

0

1

7

3

,

5

0

1

7

4

,

0

0

1

7

4

,

5

0

1

7

5

,

0

0

1

7

5

,

5

0

1

7

0

,
0

0

1
7
0
,
5
0

1
7
1
,
0
0

1
7
2
,
0
0

1

7

2

,
5

0

1

7

3

,
0

0

1

7

3

,

5

0

174,00

1

7

4

,

5

0

IMPLANTAÇÃO - ÁREA BACARAT

DATA

14/07/2020

FOLHA

A3

ELABORADO POR

MATEUS MARTINS

ESCALA

1/1000

FORMATO

01/03

E
S

T
U

D
O

IMPLANTAÇÃO GERAL

ESC. 1:1000

AutoCAD SHX Text
POÇO DE VISITA ÁGUA COTA TAMPA: 175,624 COTA FUNDO: 174,150

AutoCAD SHX Text
POÇO DE VISITA ESGOTO COTA TAMPA: 172,166 COTA FUNDO: 171,054

AutoCAD SHX Text
POÇO DE VISITA ESGOTO COTA TAMPA: 170,106 COTA FUNDO: 169,100

AutoCAD SHX Text
PONTO DE AMARRAÇÃO LT-1 X = 594830.2998     Y = 8267039.3059     Z = 170.5560

AutoCAD SHX Text
PONTO DE AMARRAÇÃO LT-2 X = 594788.5658     Y = 8267198.0034     Z = 173.8870

AutoCAD SHX Text
PONTO DE AMARRAÇÃO LT-3 X = 594800.2982     Y = 8267235.7431     Z = 174.5100

AutoCAD SHX Text
PONTO DE AMARRAÇÃO LT-4 X = 594897.6217     Y = 8267359.5641     Z = 176.3700

AutoCAD SHX Text
PONTO DE AMARRAÇÃO LT-5 X = 595035.0221     Y = 8267221.4809     Z = 173.3650

AutoCAD SHX Text
PONTO DE AMARRAÇÃO LT-6 X = 595070.5283     Y = 8267182.4063     Z = 172.0440

AutoCAD SHX Text
E.T.E. 496,04m²

AutoCAD SHX Text
ESPAÇO GOURMET

AutoCAD SHX Text
35,31m²

AutoCAD SHX Text
I.S. PNE

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
8,45m²

AutoCAD SHX Text
H=0,85m

AutoCAD SHX Text
H=0,85m

AutoCAD SHX Text
H=0,85m

AutoCAD SHX Text
I.S. PNE

AutoCAD SHX Text
3,61m²

AutoCAD SHX Text
3,61m²

AutoCAD SHX Text
SALÃO DE FESTAS

AutoCAD SHX Text
56,23m²

AutoCAD SHX Text
Trocador

AutoCAD SHX Text
H=1,20m

AutoCAD SHX Text
CASA DE BOMBAS  15,12m²

AutoCAD SHX Text
CASTELO  D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
CASTELO  D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
CASA DE BOMBAS  15,12m²

AutoCAD SHX Text
CASTELO  D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
CASTELO  D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
BL.01

AutoCAD SHX Text
BL.02

AutoCAD SHX Text
BL.04

AutoCAD SHX Text
BL.09

AutoCAD SHX Text
BL.10

AutoCAD SHX Text
BL.07

AutoCAD SHX Text
BL.08

AutoCAD SHX Text
BL.05

AutoCAD SHX Text
BL.06

AutoCAD SHX Text
BL.15

AutoCAD SHX Text
BL.16

AutoCAD SHX Text
BL.13

AutoCAD SHX Text
BL.14

AutoCAD SHX Text
BL.11

AutoCAD SHX Text
BL.12

AutoCAD SHX Text
BL.17

AutoCAD SHX Text
BL.18

AutoCAD SHX Text
BL.19

AutoCAD SHX Text
BL.20

AutoCAD SHX Text
BL.31

AutoCAD SHX Text
BL.29

AutoCAD SHX Text
BL.30

AutoCAD SHX Text
BL.27

AutoCAD SHX Text
BL.28

AutoCAD SHX Text
BL.25

AutoCAD SHX Text
BL.26

AutoCAD SHX Text
BL.04

AutoCAD SHX Text
BL.03

AutoCAD SHX Text
BL.02

AutoCAD SHX Text
BL.01

AutoCAD SHX Text
BL.13

AutoCAD SHX Text
BL.12

AutoCAD SHX Text
BL.15

AutoCAD SHX Text
BL.14

AutoCAD SHX Text
BL.17

AutoCAD SHX Text
BL.16

AutoCAD SHX Text
BL.10

AutoCAD SHX Text
BL.09

AutoCAD SHX Text
BL.08

AutoCAD SHX Text
BL.07

AutoCAD SHX Text
BL.32

AutoCAD SHX Text
BL.31

AutoCAD SHX Text
BL.30

AutoCAD SHX Text
BL.29

AutoCAD SHX Text
BL.28

AutoCAD SHX Text
BL.21

AutoCAD SHX Text
BL.22

AutoCAD SHX Text
previsão apoio  técnico  PCD

AutoCAD SHX Text
BL.33

AutoCAD SHX Text
BL.03

AutoCAD SHX Text
RUA JOAQUIM TAVARES

AutoCAD SHX Text
AV. AGRICOLA PAES DE BARROS

AutoCAD SHX Text
RUA ANTÔNIO M. MENDES

AutoCAD SHX Text
BL.21

AutoCAD SHX Text
BL.20

AutoCAD SHX Text
BL.19

AutoCAD SHX Text
BL.18

AutoCAD SHX Text
BL.22

AutoCAD SHX Text
BL.06

AutoCAD SHX Text
BL.05

AutoCAD SHX Text
BL.11

AutoCAD SHX Text
BL.15

AutoCAD SHX Text
BL.16

AutoCAD SHX Text
BL.26

AutoCAD SHX Text
BL.25

AutoCAD SHX Text
BL.24

AutoCAD SHX Text
BL.23

AutoCAD SHX Text
BL.27

AutoCAD SHX Text
COPA  Á.=12,18m² Á.piso=10,50m²

AutoCAD SHX Text
VEST.  PCD MASC. Á.=6,37m² Á.piso=5,12m²

AutoCAD SHX Text
VEST.  PCD FEM. Á.=6,16m² Á.piso=5,12m²

AutoCAD SHX Text
ADMINISTRAÇÃO  Á.=8,82m² Á.piso=7,50m²

AutoCAD SHX Text
TELECOM Á.=5,95m² Á.piso=4,75m²

AutoCAD SHX Text
Rack

AutoCAD SHX Text
Rack

AutoCAD SHX Text
DG-TEL/INT

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 01

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 02

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 03

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 04

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 05

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 06

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 07

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 08

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 09

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 10

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 11

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 12

AutoCAD SHX Text
EIXO DA VIA

AutoCAD SHX Text
VIA MARCADA NO TOPOGRÁFICO

AutoCAD SHX Text
COPA  Á.=12,18m² Á.piso=10,50m²

AutoCAD SHX Text
VEST.  PCD MASC. Á.=6,37m² Á.piso=5,12m²

AutoCAD SHX Text
VEST.  PCD FEM. Á.=6,16m² Á.piso=5,12m²

AutoCAD SHX Text
ADMINISTRAÇÃO  Á.=8,82m² Á.piso=7,50m²

AutoCAD SHX Text
TELECOM Á.=5,95m² Á.piso=4,75m²

AutoCAD SHX Text
Rack

AutoCAD SHX Text
Rack

AutoCAD SHX Text
DG-TEL/INT

AutoCAD SHX Text
ESPAÇO GOURMET

AutoCAD SHX Text
35,31m²

AutoCAD SHX Text
I.S. PNE

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
8,45m²

AutoCAD SHX Text
H=0,85m

AutoCAD SHX Text
H=0,85m

AutoCAD SHX Text
H=0,85m

AutoCAD SHX Text
I.S. PNE

AutoCAD SHX Text
3,61m²

AutoCAD SHX Text
3,61m²

AutoCAD SHX Text
SALÃO DE FESTAS

AutoCAD SHX Text
56,23m²

AutoCAD SHX Text
Trocador

AutoCAD SHX Text
H=1,20m

AutoCAD SHX Text
(A3)



M
1

M
2

M
3
M
4

M
5

M
1

M
2

M
3

M
4

M
5

M
1

M
6 M

4M
7

M
8

N

 

8

.

2

6

7

.

1

5

0

,

0

0

0

 

m

100.5

M1

M2

M3 M4

M8M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

PGM - 18,00m

PG
M

 - 1
2,0

0m

PG
M

 - 
12

,0
0m

CANCELA

CANCELA

PASSA-

VOLUME

PROJ. PORTÃOPROJ. PORTÃO

PASSA-

VOLUME

GÁ
S

A

C

E

S

S

O

9

0

x

1

1

0

G

U

A

R

D

A

-C

O

R

P

O

 H

=

1

1

0

 c

m

G

U

A

R

D

A

-

C

O

R

P

O

 
H

=

1

1

0

 
c

m

G

U

A

R

D

A

-

C

O

R

P

O

 
H

=

1

1

0

 
c

m

A

=

4

0

,0

0

 m

²

P

IS

C

IN

A

 A

D

U

L

T

O

P

R

O

F

U

N

D

ID

A

D

E

 1

2

0

c

m

A

=

1

5

,0

0

 m

²

P

IS

C

IN

A

 I
N

F

A

N

T

IL

P

R

O

F

U

N

D

ID

A

D

E

 4

5

c

m

A

=

1

4

3

,5

2

 m

²

D

E

C

K

D

U

C

H

A

E

S

C

A

D

A

 D

E

M

A

R

IN

H

E

IR

O

PISCIN
A

G

U

A

R

D

A

-C

O

R

P

O

 H

=

1

1

0

 c

m

G

U

A

R

D

A

-

C

O

R

P

O

 
H

=

1

1

0

 
c

m

G

U

A

R

D

A

-

C

O

R

P

O

 
H

=

1

1

0

 
c

m

G

U

A

R

D

A

-C

O

R

P

O

 H

=

1

1

0

 c

m

9

0

x

2

1

0

B

A

N

C

O

 1

6

4

x

6

0

600

500 500

150

600

6
0

0

ENTRADA
VEÍCULOS

SAÍDA
VEÍCULOSAC

ES
SO

PE
DE

ST
RE

W

S

W

N

W

N

S

E

N

E

E

S

BICICLETÁRIO - 25 VAGAS

PET PLACE

150

1
2

0

1
2

0

150

150

1
2

0

1
2

0

150

1
5

0

1
5

0

1
5

0

150

1
5

0

1
5

0

150

1
5

0

6
0

0

6
0

0

6
0

0

6
0

0

600

6
0

0

600

150

150

150

1
5

0

150

1
5

0

300

150

300

150

300

150

300

300

M1

M5

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7M8

M9

9

0

0

2

5

0

5

0

6

0

0

6

0

0

1

5

0

5

0

4

0

0

GÁ
S

PREV
. A

R

1

7

4

,
0

0

1

7

4

,
0

0

1

7

4

,
5

0

1

7

5

,

0

0

1

7

5

,

0

0

1

7

5

,
0

0

1

7

5

,

5

0

171,00

1

7

1

,
5

0

172,00

1
7
2
,5

0

1

7

3

,

0

0

1

7

3

,

5

0

1

7

4

,

0

0

1

7

4

,

5

0

1

7

5

,

0

0

1

7

0

,
0

0

1
7
0
,
5
0

1
7
1
,
0
0

1
7
2
,
0
0

1

7

2

,
5

0

1

7

3

,
0

0

1

7

3

,

5

0

174,00

1

7

4

,

5

0

W

S

W

N

W

N

S

E

N

E

E

S

IMPLANTAÇÃO COND. 01 - ÁREA BACARAT

DATA

14/07/2020

FOLHA

A3

ELABORADO POR

MATEUS MARTINS

ESCALA

INDICADA

FORMATO

02/03

E
S

T
U

D
O

IMPLANTAÇÃO COND. 01

SEM ESCALA

MAPA CHAVE

SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
POÇO DE VISITA ESGOTO COTA TAMPA: 172,166 COTA FUNDO: 171,054

AutoCAD SHX Text
PONTO DE AMARRAÇÃO LT-1 X = 594830.2998     Y = 8267039.3059     Z = 170.5560

AutoCAD SHX Text
PONTO DE AMARRAÇÃO LT-2 X = 594788.5658     Y = 8267198.0034     Z = 173.8870

AutoCAD SHX Text
E.T.E. 496,04m²

AutoCAD SHX Text
ESPAÇO GOURMET

AutoCAD SHX Text
35,31m²

AutoCAD SHX Text
I.S. PNE

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
8,45m²

AutoCAD SHX Text
H=0,85m

AutoCAD SHX Text
H=0,85m

AutoCAD SHX Text
H=0,85m

AutoCAD SHX Text
I.S. PNE

AutoCAD SHX Text
3,61m²

AutoCAD SHX Text
3,61m²

AutoCAD SHX Text
SALÃO DE FESTAS

AutoCAD SHX Text
56,23m²

AutoCAD SHX Text
Trocador

AutoCAD SHX Text
H=1,20m

AutoCAD SHX Text
CASA DE BOMBAS  15,12m²

AutoCAD SHX Text
CASTELO  D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
CASTELO  D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
BL.01

AutoCAD SHX Text
BL.02

AutoCAD SHX Text
BL.04

AutoCAD SHX Text
BL.09

AutoCAD SHX Text
BL.10

AutoCAD SHX Text
BL.07

AutoCAD SHX Text
BL.08

AutoCAD SHX Text
BL.05

AutoCAD SHX Text
BL.06

AutoCAD SHX Text
BL.15

AutoCAD SHX Text
BL.16

AutoCAD SHX Text
BL.13

AutoCAD SHX Text
BL.14

AutoCAD SHX Text
BL.11

AutoCAD SHX Text
BL.12

AutoCAD SHX Text
BL.17

AutoCAD SHX Text
BL.18

AutoCAD SHX Text
BL.19

AutoCAD SHX Text
BL.20

AutoCAD SHX Text
BL.31

AutoCAD SHX Text
BL.29

AutoCAD SHX Text
BL.30

AutoCAD SHX Text
BL.27

AutoCAD SHX Text
BL.28

AutoCAD SHX Text
BL.25

AutoCAD SHX Text
BL.26

AutoCAD SHX Text
BL.21

AutoCAD SHX Text
BL.22

AutoCAD SHX Text
previsão apoio  técnico  PCD

AutoCAD SHX Text
BL.03

AutoCAD SHX Text
RUA JOAQUIM TAVARES

AutoCAD SHX Text
BL.15

AutoCAD SHX Text
BL.16

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 01

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 02

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 03

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 04

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 05

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 06

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 07

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 08

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 09

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 10

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 11

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 12

AutoCAD SHX Text
EIXO DA VIA

AutoCAD SHX Text
VIA MARCADA NO TOPOGRÁFICO

AutoCAD SHX Text
COPA  Á.=12,18m² Á.piso=10,50m²

AutoCAD SHX Text
VEST.  PCD MASC. Á.=6,37m² Á.piso=5,12m²

AutoCAD SHX Text
VEST.  PCD FEM. Á.=6,16m² Á.piso=5,12m²

AutoCAD SHX Text
ADMINISTRAÇÃO  Á.=8,82m² Á.piso=7,50m²

AutoCAD SHX Text
TELECOM Á.=5,95m² Á.piso=4,75m²

AutoCAD SHX Text
Rack

AutoCAD SHX Text
Rack

AutoCAD SHX Text
DG-TEL/INT

AutoCAD SHX Text
E.T.E. 493,87m²

AutoCAD SHX Text
CONDOMÍNIO 02 24.960,85m²

AutoCAD SHX Text
CONDOMÍNIO 01 24.429,61m²

AutoCAD SHX Text
(A3)

AutoCAD SHX Text
NOTAS: - TIPOLOGIA:  TIPOLOGIA:  THC PRIME 19.04.2017 THC PRIME 1_1QPCD 13.12.2017  -  LAZER MÍNIMO EXIGIDO = 6m²/UHLAZER MÍNIMO EXIGIDO = 6m²/UH



M
5

M
1

M
6 M

4 M
3

M
2

100.5

M9

M10

M8

M11

PGM - 18,00m

CANCELA

PASSA-

VOLUME

PROJ. PORTÃO

PASSA-

VOLUME

CANCELA

CANCELA

PASSA-

VOLUME

PROJ. PORTÃOPROJ. PORTÃO

PASSA-

VOLUME

GÁS

PE
T 
PL
AC
E

500500

600

600

600

500

150

600

SAÍDA
VEÍCULOSAC

ES
SO

PE
DE

ST
RE

SAÍDA
VEÍCULOS ACESSO

9
0
x
1
1
0

GUARDA-CORPO H=110 cm

G
U

A
R

D
A

-
C

O
R

P
O

 
H

=
1
1
0
 
c
m

G
U

A
R

D
A

-
C

O
R

P
O

 
H

=
1
1
0
 
c
m

A=40,00 m²

PISCINA ADULTO

PROFUNDIDADE 120cm

A=15,00 m²

PISCINA INFANTIL

PROFUNDIDADE 45cm

A=143,52 m²

DECK

DUCHA

ESCADA DE

MARINHEIRO

PISCINA

150

150

150

600

6
0
0

1
5
0

150

1
5
0

1
5
0

150

1
5
0

150

150

300

300

300

150

150

1
5
0

150

1
5
0

150

300 300

1
5
0

150

1
5
0

G

U

A

R

D

A

-

C

O

R

P

O

 

H

=

1

1

0

 

c

m

GUARDA-CORPO H=110 cm

GUARDA-CORPO H=110 cm

G

U

A

R

D

A

-

C

O

R

P

O

 

H

=

1

1

0

 

c

m

9

0

x

2

1

0

B

A

N

C

O

 

1

6

4

x

6

0

PREV
. A

R

M1

M2

M3

M4
M5

M6

M7

600

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

ENTRADA
VEÍCULOS AC

ES
SO

PE
DE

ST
RE

6
0
0

BICICLETÁRIO - 28 VAGAS

1
7
1
,
0
0

1

7

1

,

5

0

1

7

2

,
0

0

1

7

2

,
5

0

1

7

3

,
0

0

1

7

3

,
5

0

1

7

4

,
0

0

1

7

4

,
5

0

1

7

5

,
0

0

1

7

5

,
5

0

1

7

6

,

0

0

1

7

6

,
5

0

1

7

6

,

0

0

1

7

6

,

0

0

1

7

5

,
0

0

1

7

5

,

5

0

1

7

4

,

0

0

1

7

4

,

5

0

1

7

5

,

0

0

1

7

5

,

5

0

W

S

W

N

W

N

S

E

N

E

E

S

IMPLANTAÇÃO COND. 01 - ÁREA BACARAT

DATA

14/07/2020

FOLHA

A3

ELABORADO POR

MATEUS MARTINS

ESCALA

INDICADA

FORMATO

03/03

E
S

T
U

D
O

IMPLANTAÇÃO COND. 02

SEM ESCALA

MAPA CHAVE

SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
POÇO DE VISITA ÁGUA COTA TAMPA: 175,624 COTA FUNDO: 174,150

AutoCAD SHX Text
PONTO DE AMARRAÇÃO LT-5 X = 595035.0221     Y = 8267221.4809     Z = 173.3650

AutoCAD SHX Text
PONTO DE AMARRAÇÃO LT-6 X = 595070.5283     Y = 8267182.4063     Z = 172.0440

AutoCAD SHX Text
CASA DE BOMBAS  15,12m²

AutoCAD SHX Text
CASTELO  D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
CASTELO  D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
BL.25

AutoCAD SHX Text
BL.04

AutoCAD SHX Text
BL.03

AutoCAD SHX Text
BL.02

AutoCAD SHX Text
BL.01

AutoCAD SHX Text
BL.13

AutoCAD SHX Text
BL.12

AutoCAD SHX Text
BL.15

AutoCAD SHX Text
BL.14

AutoCAD SHX Text
BL.17

AutoCAD SHX Text
BL.16

AutoCAD SHX Text
BL.10

AutoCAD SHX Text
BL.09

AutoCAD SHX Text
BL.08

AutoCAD SHX Text
BL.07

AutoCAD SHX Text
BL.32

AutoCAD SHX Text
BL.31

AutoCAD SHX Text
BL.30

AutoCAD SHX Text
BL.29

AutoCAD SHX Text
BL.28

AutoCAD SHX Text
previsão apoio  técnico  PCD

AutoCAD SHX Text
BL.33

AutoCAD SHX Text
AV. AGRICOLA PAES DE BARROS

AutoCAD SHX Text
BL.21

AutoCAD SHX Text
BL.20

AutoCAD SHX Text
BL.19

AutoCAD SHX Text
BL.18

AutoCAD SHX Text
BL.22

AutoCAD SHX Text
BL.06

AutoCAD SHX Text
BL.05

AutoCAD SHX Text
BL.11

AutoCAD SHX Text
BL.26

AutoCAD SHX Text
BL.25

AutoCAD SHX Text
BL.24

AutoCAD SHX Text
BL.23

AutoCAD SHX Text
BL.27

AutoCAD SHX Text
COPA  Á.=12,18m² Á.piso=10,50m²

AutoCAD SHX Text
VEST.  PCD MASC. Á.=6,37m² Á.piso=5,12m²

AutoCAD SHX Text
VEST.  PCD FEM. Á.=6,16m² Á.piso=5,12m²

AutoCAD SHX Text
ADMINISTRAÇÃO  Á.=8,82m² Á.piso=7,50m²

AutoCAD SHX Text
TELECOM Á.=5,95m² Á.piso=4,75m²

AutoCAD SHX Text
Rack

AutoCAD SHX Text
Rack

AutoCAD SHX Text
DG-TEL/INT

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 08

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 09

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 10

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 11

AutoCAD SHX Text
VAGA EXTRA 12

AutoCAD SHX Text
ESPAÇO GOURMET

AutoCAD SHX Text
35,31m²

AutoCAD SHX Text
I.S. PNE

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
8,45m²

AutoCAD SHX Text
H=0,85m

AutoCAD SHX Text
H=0,85m

AutoCAD SHX Text
H=0,85m

AutoCAD SHX Text
I.S. PNE

AutoCAD SHX Text
3,61m²

AutoCAD SHX Text
3,61m²

AutoCAD SHX Text
SALÃO DE FESTAS

AutoCAD SHX Text
56,23m²

AutoCAD SHX Text
Trocador

AutoCAD SHX Text
H=1,20m

AutoCAD SHX Text
E.T.E. 493,87m²

AutoCAD SHX Text
CONDOMÍNIO 01 24.429,61m²

AutoCAD SHX Text
CONDOMÍNIO 02 24.960,85m²

AutoCAD SHX Text
(A3)

AutoCAD SHX Text
NOTAS: - TIPOLOGIA:  TIPOLOGIA:  THC PRIME 19.04.2017 THC PRIME 1_1QPCD 13.12.2017  -  LAZER MÍNIMO EXIGIDO = 6m²/UH LAZER MÍNIMO EXIGIDO = 6m²/UH 



                                                                                    

 
Consultoria e projetos 

183 
 

12.2 PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – 
Chapada das Mangabeiras 

 

 



                                                                                    

 
Consultoria e projetos 

184 
 

 

 

 

 



                                                                                    

 
Consultoria e projetos 

185 
 

 

 



                                                                                    

 
Consultoria e projetos 

186 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    

 
Consultoria e projetos 

187 
 

12.3 PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – 
Chapada das Cerejeiras 

 

 



                                                                                    

 
Consultoria e projetos 

188 
 

 

 



                                                                                    

 
Consultoria e projetos 

189 
 

 



                                                                                    

 
Consultoria e projetos 

190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO SUL LTDA 

 

 

 

 

 

RIV 
CHAPADA DAS CEREJEIRAS 

E  

CHAPADA DAS MANGABEIRAS 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

SUMÁRIO 
1- OBJETIVO ............................................................................................................................... 2 

2- JUSTIFICATIVA ....................................................................................................................... 3 

3- APRESENTAÇÃO DO EMPREENDEDOR .................................................................................. 4 

4- INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O EMPREENDIMENTO ......................................................... 5 

4.1- Nome do interessado ......................................................................................................... 5 

4.2- Endereço do empreendimento .......................................................................................... 5 

4.3-  Área dos terrenos .............................................................................................................. 5 

4.4- Objetivo da atividade ou empreendimento....................................................................... 5 

4.5- Quadro de área do empreendimento e índices urbanísticos ............................................ 6 

4.6- Número de unidades previstas e caracterização de uso ................................................... 8 

4.7-  Previsão de dias e horários de funcionamento da obra ................................................... 8 

4.8- Estimativa da população fixa e flutuante ........................................................................... 8 

4.9- Consumo previsto de água e esgotamento sanitário ...................................................... 10 

4.10- Consumo previsto de energia elétrica ........................................................................... 10 

4.11- Demanda prevista dos serviços de telecomunicações .................................................. 10 

4.12- Tempo estimado da obra ............................................................................................... 11 

4.13- Delimitação das áreas de influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII) .... 11 

5 - ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA, MATÉRIAS 
PRIMAS E MÃO DE OBRA, FONTE DE ENERGIA, PROCESSOS E TÉCNICAS OPERACIONAIS, 
PROVÁVEIS EFLUENTES, EMISSÕES, RESÍDUOS DE ENERGIA, EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS 
A SEREM GERADOS ..................................................................................................................... 12 

5.1 - Fase de planejamento e implantação ............................................................................. 12 

5.2 – Fase de operação............................................................................................................ 12 

6 - SÍNTESE DOS RESULTADOS .................................................................................................... 13 

7- MEDIDA COMPENSATÓRIA ................................................................................................. 15 

9 - CONCLUSÃO ........................................................................................................................... 16 

10– EQUIPE TÉCNICA ................................................................................................................... 17 

11- BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 18 

 



 

2 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Em conformidade com o Termo de Referência emitido pela Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano do Município de Várzea Grande, transcorreremos cada item 

especificado para o Relatório do Estudo de Impacto de Vizinhança de acordo com o 

diagnóstico do Estudo de Impacto de Vizinhança realizado. 

1- OBJETIVO 
 

A contribuição do presente Estudo do Impacto de Vizinhança como processo 

de transformação do direito de propriedade, sendo ainda considerado uma das 

diretrizes da política urbana pelo artigo 2º, II do Estatuto da Cidade.  

Faz parte, portanto do planejamento urbano, com a participação popular uma 

vez que para a elaboração do mesmo, foram realizadas pesquisas da Sociedade local 

para averiguar os impactos do Empreendimento a ser construído. 

Desta forma, o artigo 43, II do Estatuto da Cidade ainda será complementado, 

uma vez que o Estudo em comento ainda passará por debates, audiências e consultas 

públicas como forma de consolidação da participação popular no processo 

administrativo, no sentido de garantir a gestão democrática da cidade. 

O Estudo abordou e identificou os aspectos dos impactos em todos os meios, 

sejam eles no meio ambiente artificial como no natural, atendendo as premissas do 

Órgão Municipal que estabeleceu as diretrizes do EIV através do Termo de Referência 

001/2020. 

Assim atendendo as exigências com a análise de todos os aspectos, 

concluímos no presente relatório os impactos causados, sejam eles positivos ou 

negativos ao Meio Ambiente, à Sociedade e ao Município com a sugestão de 

cumprimento por parte do Empreendedor de medidas mitigadoras para redução dos 

impactos negativos e as compensatórias, por aqueles que são inevitáveis, mas 

temporários no momento da instalação e operação dos Condomínios Residências 

Verticais Chapada das Cerejeiras e Chapada das Mangabeiras. 
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2- JUSTIFICATIVA 
 

A propriedade urbana é limitada por uma variedade de regras urbanísticas, a 

fim de que sua utilização atenda aos objetivos estabelecidos em nosso ordenamento 

jurídico. 

Com o objetivo de fazer com que o uso dessa propriedade esteja de acordo 

com a legislação, portanto, é essencial que o proprietário se submeta ao zoneamento, 

bem como aos índices urbanísticos impostos.  

Essas limitações ao exercício do direito de propriedade têm o objetivo de 

resguardar não só os interesses do proprietário, mas, principalmente, o interesse 

coletivo no sentido de que as funções sociais das propriedades urbanas sejam atendidas, 

garantindo que as cidades sejam locais de convivência harmônica e saudável para a 

sociedade.  

No entanto, em alguns casos, ainda que esses limites à liberdade do 

proprietário sejam estabelecidos em prol da coletividade, as medidas usuais impostas 

pelo regramento urbanístico não são suficientes para o zelo da qualidade de vida dos 

cidadãos urbanos.  

Desta forma, a justificativa para que o Estudo de Impacto de Vizinhança seja 

realizado para o Empreendimento, além, obviamente de cumprir determinações legais, 

trata-se de um instrumento de planejamento urbano em decorrência da análise da 

viabilidade da construção, implantação e funcionamento do mesmo na área urbana 

estudada, mediante o exame dos aspectos indicados, minimamente, no Estatuto da 

Cidade, pela legislação municipal e o Termo de Referência elaborado pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

Desta forma, o presente EIV prevê quais os impactos positivos e negativos que 

poderão trazer consequências à qualidade de vida daqueles que residem na vizinhança 

do empreendimento a ser implantado, considerando os aspectos físicos, ambientais e 

socioeconômicos em relação ao empreendimento. 

Finalizando o estudo, são relatadas sugestões e medidas mitigadoras e 

compensatórias a serem implantadas. 

Para isso foram seguidas as recomendações da Lei Federal n.º 10.257/2001, o 

Estatuto da Cidade (artigos 36 a 38), Lei 3.112 de 2007, o Plano Diretor do Município de 
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Várzea Grande e Lei do Estudo de Impacto de Vizinhança e o Termo de Referência 

emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que estabeleceu como 

área de abrangência indireta (AII) a inscrita em uma circunferência com raio de 3,0 km 

e, como área de abrangência direta (AID) a inscrita em uma circunferência com raio de 

1,5 km, ambas a partir do centro do empreendimento em análise. 

3- APRESENTAÇÃO DO EMPREENDEDOR  
 

O Grupo MRV foi fundado em 1979 pelos sócios Rubens Menin Teixeira de 

Souza, Mário Lúcio Pinheiro Menin e Vega Engenharia Ltda., na cidade de Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais, com o objetivo de construir e incorporar 

empreendimentos residenciais na capital mineira. Dois anos após sua constituição, a 

Vega Engenharia Ltda. se retirou da MRV Serviços de Engenharia. Em 1981 a MRV 

entrega suas primeiras casas e apartamentos construídos em Belo Horizonte. 

 Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia e Participações 

S.A. é a maior construtora e incorporadora do país no segmento de imóveis para a classe 

média e média baixa, além de ser a única que oferece casas e apartamentos em mais de 

110 cidades do Brasil. 

 Em 2008 a MRV expande os negócios também para os estados do Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul. Em 2009 a MRV, ao lado de outras seis empresas do setor, 

ajudou o governo federal na elaboração do programa habitacional Minha Casa Minha 

Vida, implantado com o objetivo de reduzir o histórico e crescente déficit habitacional 

brasileiro. 

 Hoje, a MRV é muito mais do que um projeto empresarial bem, sucedido. 

É uma empresa que trabalha visando a construção de uma marca que seja símbolo de 

superação e da realização do sonho da casa própria. Mais do que isso: trabalha para ser 

orgulho dos brasileiros. 
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4- INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O EMPREENDIMENTO 

4.1- Nome do interessado 

MRV Prime Incorporações Mato Grosso do Sul Ltda – empreendimentos: 

1.  Chapada das Cerejeiras. 

2. Chapada das Mangabeiras. 

4.2- Endereço do empreendimento 

Rua Agrícola Paes de Barros, Bairro Costa Verde - Várzea Grande- MT. 

4.3-  Área dos terrenos  

A área da matricula 115.796 Chapada das Cerejeiras é 24.513,17m² e a área 

da matrícula número 115.797 Chapada das Mangabeiras é de 25.009,74m², sendo a 

somatória das duas áreas igual a 49.522,91 m². Abaixo na figura 1 segue o mapeamento 

das áreas. 

Figura 1 – Mapeamento das áreas 

 
Fonte: MRV Engenharia, 2020 

4.4- Objetivo da atividade ou empreendimento 

Condomínio residencial multifamiliar com interesse social. 
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4.5- Quadro de área do empreendimento e índices urbanísticos 

Os empreendimentos foram projetados em conformidade com os índices 
urbanísticos e percentuais exigidos em legislação municipal atendendo os índices da 
Zona Predominante Residencial, conforme os quadros de áreas apresentados 
abaixo. 

Tabela 1 – Quadro de Áreas – Chapada das Cerejeiras 

 

 
Fonte: MRV Engenharia, 2020 
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Tabela 2 – Quadro de Áreas – Chapada das Mangabeiras 

 

 

Fonte: MRV Engenharia, 2020 
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4.6- Número de unidades previstas e caracterização de uso  

Os projetos em estudo têm características de residencial multifamiliar, com 

prospecto imobiliário de média escala, cujas unidades habitacionais possuem área 

privativa de 39,95 m², caracterizado pelo maior adensamento populacional, taxa de 

ocupação média e aproveitamento da infraestrutura instalada. Para o Residencial 

Chapada das Cerejeiras está previsto um total constituído de 496 Unidades Habitacionais 

– UH distribuídas em 31 blocos de 04 pavimentos (térreo + 03) sendo 1 bloco destinado a 

PCD, bem como de reserva de áreas verdes, área viária, sistemas de lazer. Já para o 

Residencial Chapada das Mangabeiras está previsto um total constituído de 528 Unidades 

Habitacionais – UH distribuídas em 32 blocos padrão com 04 pavimentos (térreo + 03) 

totalizando 512 U.H. e 01 bloco de 04 pavimentos (térreo + 03) para PCD totalizando 16 

U.H., bem como de área viária, sistemas de lazer e serviço. 

4.7-  Previsão de dias e horários de funcionamento da obra 

Obra será executada em dias da semana e em horário comercial. 

4.8- Estimativa da população fixa e flutuante 

O cálculo da população de condomínio inclui quantificações de população 

residente e empregada (moradores), na condição de ocupação plena das unidades 

residenciais, as quais denominamos de população fixa, além de uma estimativa da 

população passível de ser atraída pelo empreendimento, denominada de população 

flutuante (empregados diaristas, fornecedores e visitantes), ficando da seguinte forma 

para cada empreendimento: 

Residencial Chapada das Mangabeiras:   

Para o cálculo da população fixa (moradores), adotou-se a hipótese de 3 (média) 

habitantes por unidade residencial, conforme dados obtidos em pesquisa em 

empreendimentos de mesmo porte. As unidades habitacionais previstas são de 528 UH, 

resultando em 1.584 pessoas o total de população fixa. 

Já para a população flutuante do empreendimento foi considerado empregados 

diaristas das unidades residenciais igual a 212 pessoas, empregados nas atividades de 

apoio ao residencial (administrativos, segurança, manutenção das áreas verdes e 
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limpeza) igual a 26 pessoas e visitantes e fornecedores igual a 43 pessoas. Sendo 

considerados para o cálculo da população empregada 0,4 empregado diarista para cada 

unidade residencial, para os empregados administrativos, nas atividades de apoio ao 

empreendimento, com base no número de unidades residenciais adotou-se uma 

demanda futura por 10 empregados, para o cálculo da população visitante foram 

adotados 0,08 visitante para cada unidade residencial, conforme pesquisa em 

empreendimentos de mesma natureza e para fornecedores 0,05 fornecedor para cada 

unidade residencial, também conforme pesquisa em empreendimentos de mesma 

natureza. A quantidade total teórica média da população flutuante ficou estimada em 

281 pessoas. 

A população fixa e flutuante está estimada em 1.865 pessoas.  

Residencial Chapada das Cerejeiras:   

Para o cálculo da população fixa (moradores), adotou-se a hipótese de 3 (média) 

habitantes por unidade residencial, conforme dados obtidos em pesquisa em 

empreendimentos de mesmo porte. As unidades habitacionais previstas são de 496 UH, 

resultando em 1.488 pessoas o total de população fixa. 

Já para a população flutuante do empreendimento foi considerado empregados 

diaristas das unidades residenciais igual a 199 pessoas, empregados nas atividades de 

apoio ao residencial (administrativos, segurança, manutenção das áreas verdes e 

limpeza) igual a 25 pessoas e visitantes e fornecedores igual a 40 pessoas. Sendo 

considerados para o cálculo da população empregada 0,4 empregado diarista para cada 

unidade residencial, para os empregados administrativos, nas atividades de apoio ao 

empreendimento, com base no número de unidades residenciais adotou-se uma 

demanda futura por 10 empregados, para o cálculo da população visitante foram 

adotados 0,08 visitante para cada unidade residencial, conforme pesquisa em 

empreendimentos de mesma natureza e para fornecedores 0,05 fornecedor para cada 

unidade residencial, também conforme pesquisa em empreendimentos de mesma 

natureza. A quantidade total teórica média da população flutuante ficou estimada em 

264 pessoas. 
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A população fixa e flutuante está estimada em 1.752 pessoas.  

4.9- Consumo previsto de água e esgotamento sanitário 

Foi solicitado junto DAE- Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, a 

Declaração de Possibilidade de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e a 

disponibilidade do serviço, onde os dois serviços foram viabilizados com condicionantes 

mediante aprovação do projeto conforme decretos municipais. 

Para o abastecimento de água foi viabilizado o atendimento, o departamento de 

água e esgoto possui disponibilidade de rede de 200 mm de diâmetro com a 

condicionante do empreendedor executar uma subadutora da rede de 200 mm situada 

na Avenida Filinto Muller. 

Com relação ao sistema de esgotamento sanitário informado que a região não 

possui rede de esgoto, assim o empreendedor deverá construir um Sistema de Coleta e 

Tratamento de Esgoto – STE independente, suficiente a atender com eficiência a 

demanda para o empreendimento.  

4.10- Consumo previsto de energia elétrica 

De acordo com os contratos de concessão de energia elétrico do país, fiscalizado 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o sistema de Abastecimento de 

energia, é concedido à empresa: ENERGISA. 

 O empreendimento está localizado em área já atendida pela empresa, sendo 

necessário solicitar a ligação da futura construção ao sistema da ENERGISA. Encontra-se 

em andamento a disponibilidade desse serviço. 

4.11- Demanda prevista dos serviços de telecomunicações  

O município de Várzea Grande – MT, é atendido pelas seguintes empresas de 

telefonia fixa: OI, VIVO, NET, EMBRATEL, essas empresas atendem os empreendimentos 

conforme solicitação dos serviços e a sua disponibilidade. 
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4.12- Tempo estimado da obra 

O Condomínio Residencial possui cronograma para início de obras em 

março/2021 e o prazo máximo de execução é de 36 meses. 

4.13- Delimitação das áreas de influência Direta (AID) e Área de Influência 
Indireta (AII)  

A área de influência é definida como o espaço suscetível de sofrer alterações 

como consequência da implantação, manutenção e operação de determinado 

empreendimento ao longo de sua vida útil.  

Podemos dizer que a área de influência direta é aquela que sofrerá os impactos 

diretos da implantação do empreendimento. Normalmente, esta área é a mais próxima 

do empreendimento. Com relação à área de influência indireta, é aquela que sofre as 

consequências indiretas da instalação do empreendimento.  

Assim, no presente estudo foram analisados inicialmente, os aspectos gerais de 

interesse na Área de Influência Indireta, e em seguida, a análise dos aspectos locais – a 

Área de Influência Direta, conforme apresentamos a delimitação dessas áreas na figura 

abaixo. 

Figura 2 - Área de Influência Direta e Indireta 

 
Fonte: Google Earth, 2020 - editado 
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5 - ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA, 
MATÉRIAS PRIMAS E MÃO DE OBRA, FONTE DE ENERGIA, PROCESSOS E TÉCNICAS 
OPERACIONAIS, PROVÁVEIS EFLUENTES, EMISSÕES, RESÍDUOS DE ENERGIA, 
EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS A SEREM GERADOS 

Para responder esses quesitos, o empreendimento foi analisado sob três 

aspectos, de planejamento e implantação e na operação. 

5.1 - Fase de planejamento e implantação 

Na remoção da cobertura vegetal, os resíduos serão destinados de forma 

adequada. Desta forma, a limpeza do terreno e a Terraplanagem serão realizadas  

através de empresas devidamente licenciadas e autorizada pela Secretaria de Meio 

Ambiente Municipal. 

Quanto ao impacto do maquinário, verificou-se a responsabilidade do 

empreendedor em limpar pneus muito sujos, forrar áreas de manobra com brita e evitar 

trabalhos em dias com solo encharcado, bem como cobrir as carretas carregadas com 

lona. Da mesma forma, o controle da emissão de poeiras e ruídos nas atividades de 

terraplanagem e movimentação de materiais com regulagem de veículos, umidificação 

do canteiro de obras e realização em horários permitidos e toleráveis por Lei municipal 

e normas da ABNT.  

Quanto ao meio ambiente do trabalho, o cumprimento das Normas de 

Segurança do Trabalho, com a utilização dos Equipamentos de Segurança e normas 

trabalhistas em geral, e o controle da emissão dos efluentes, com a adoção de banheiros 

químicos.  

Na construção da obra, o cumprimento do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil e envio dos resíduos a empresas licenciadas da região.  

5.2 – Fase de operação 

As vias de acesso ao empreendimento, tanto direta quanto indireta, não 

apresentam degradação em níveis de serviços críticos dada a sua alta capacidade de 

tráfego motivada pela existência de faixas em cada sentido de circulação. Os níveis de 

serviços apresentam-se entre “A” e “B” e equilíbrio operacional estável em todos os 

períodos do dia. 
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Em relação a utilização de transporte coletivo, não haverá maior demanda da 

que já existe no local. 

Quanto à segurança e iluminação pública, haverá aumento de pessoas nessa 

região contribuindo também com a segurança do local e pelo empreendimento, o o 

projeto prevê iluminação em todo o entorno do mesmo, o que contribuirá com a 

iluminação da região. 

Ainda com relação aos resíduos sólidos, não haverá a sobrecarga dos serviços 

públicos existentes, já que haverá a coleta de empresa especializada e licenciada.  

Quanto aos efluentes, o Empreendedor assume a responsabilidade pela 

ampliação do sistema para atender o empreendimento assim como também do 

emissário até a ETE. 

A geração de empregos será prioritariamente em Várzea Grande, bem como a 

capacitação dos mesmos. 

6 - SÍNTESE DOS RESULTADOS 

Adensamento Populacional - O empreendimento estará localizado em uma 

área onde não foi identificado adensamento populacional significativo, e sim pelo 

contrário, a localidade possui adensamento baixo. Esse aspecto foi considerado como 

um ponto positivo, pois preencherá um vazio urbano e favorecerá o adensamento da 

região, podendo assim utilizar a capacidade de infraestrutura da mesma. 

Sócioeconomia - Podemos citar o impacto positivo do aumento de moradia 

na região, pois o empreendimento é compatível com o tipo de uso destinado à mesma. 

O aumento na geração de serviços também é considerado positivo, pois será dado a 

preferência para prestadores de serviço local, o que gerará empregos diretos e indiretos 

para a região, tanto na fase de implantação como operação.  Para o município 

aumentará a arrecadação (taxas e impostos). 

Equipamentos Urbanos e Comunitários - A região possui vários equipamentos 

urbanos e comunitários como escolas, posto de saúde, praça pública. A infraestrutura 

do entorno se encontra consolidada. O consumo de água, a geração de esgoto, a 

drenagem pluvial e os impactos no sistema tiveram os impactos identificados e foram 
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classificados como de natureza negativa, mas com medidas propostas que neutralizarão 

esse quadro. O órgão que faz o abastecimento de água na região conseguirá atender a 

demanda do empreendimento havendo a necessidade do Empreendedor em interligar 

o empreendimento com adutora de 200mm com a condicionante do empreendedor 

executar uma subadutora da rede situada na Avenida Filinto Muller. Com relação ao 

sistema de esgotamento sanitário informado que a região não possui rede de esgoto, 

assim o empreendedor deverá construir um Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 

– STE independente, suficiente a atender com eficiência a demanda para o 

empreendimento.  

Uso e Ocupação do Solo - O bairro tem em sua maioria uso residencial no 

entorno, comércio e serviço de bairro, alguns aspectos do entorno estão urbanizados. O 

Empreendimento contribuirá para a urbanização da região. Quanto à 

impermeabilização, a área ocupada terá os índices urbanísticos de acordo com o 

estabelecido pelo município e conforme com a legislação vigente. 

Valorização Imobiliária - Aspecto como a melhoria da infraestrutura é 

esperada com a implantação do empreendimento, assim, a valorização imobiliária na 

região e áreas vizinhas acontecerá, ocasionada pela eliminação dos bolsões de lixo 

existentes e matagal. O Empreendedor possui exemplos bons de outros 

empreendimentos já edificados em Várzea Grande onde o resultado foi positivo em 

todos os aspectos, podemos exemplificar a consolidação dos condomínios Chapada do 

Horizonte, Chapada do Poente e Chapada dos Cristais, como também os 

empreendimentos Chapada dos Campos e Chapada dos Buritis. 

Geração de Tráfego e Demanda por Transporte Público - A geração de tráfego 

na região é de grande fluxo, em vários períodos do dia, o transporte público tem boa 

capacidade de absorver o público nesta localidade com um grande número de pontos 

ao longo da via principal como das adjacentes. As vias de acesso ao empreendimento 

suportam o fluxo, o que no caso permite o escoamento do público local e também o 

projeto contempla faixa de acomodação para não causar transtorno ao trafego. 

Ventilação e Iluminação - A área em que o Empreendimento se encontra não 

possui no seu entorno edificações elevadas, e a edificação a ser implantada devido a sua 
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altura não prejudicará a ventilação e iluminação do entorno. Primeiro por estar 

respeitando os afastamentos do terreno e seu terreno ocupar uma parcela da área 

compatível com a ocupação do empreendimento e segundo a sua verticalidade é de 

médio porte, sendo distribuída no terreno de forma que não forme uma massa 

bloqueando os ventos, a distribuição permite que a corrente de ar flua. Em relação a 

iluminação está estará contribuindo para grande melhoria no entorno, pois o 

empreendimento terá iluminação externa feita por grandes refletores onde este 

permitirá que a iluminação abranja não só a parte interna do lote como também as vias. 

Paisagem Urbana e Patrimônio Natural e Cultural - A paisagem urbana da 

localidade tem grandes disparidades quanto ao conforto visual, principalmente pelo 

comércio e vazios, o empreendimento pelo porte e pelas fachadas trará conforto visual 

sem agredir e poluir, assim com essas características trará melhorias em relação a esse 

conforto visual. Com relação ao patrimônio cultural ou natural não há nada que se possa 

considerar neste atributo, não havendo prédios, instituições ou obras que denotem tal 

reconhecimento. 

7- MEDIDA COMPENSATÓRIA  

O EIV-RIV consiste em um estudo prévio dos impactos relativos a aspectos 

urbanísticos, visando a subsidiar a aprovação de Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) 

de empreendimentos ou de atividades, públicos ou privados, por fim havendo impactos 

negativos deveremos propor as medidas mitigadoras e compensatórias.  

  Quanto as medidas mitigadoras, podemos consignar que possui um caráter de 

redução do impacto do empreendimento e deverá ser cumprido pelo Empreendedor. 

 Quanto ao impacto negativo temporário, mas irreversível, nos termos do 

Estudo, sugerimos uma compensação na área do entorno em caráter social ao entorno 

do empreendimento.  

 Para definição das Medidas Compensatórias a Empresa MRV Prime Projetos 

MT C2 Incorporações SPE LTDA está em negociação junto a Prefeitura Municipal de 
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Várzea Grande e o DAE – Departamento de água e esgoto, para encontrarem a melhor 

solução de benfeitorias a serem realizados a população Várzea-Grandense. 

9 - CONCLUSÃO 

Ficou evidenciado que os empreendimentos deste estudo é gerador de 

impactos positivos e negativos no seu entorno, desde pequenos impactos como 

conservação das calçadas (passeio público), até impactos importantes como geração de 

tráfego e ruídos, porém em sua maioria os impactos negativos são temporários e 

reversíveis. 

Constatou-se que os impactos positivos sobrepõem os impactos negativos. 

Com a implantação desse empreendimento como os fatores de melhoria na 

região e no município são evidenciadas, sendo eles oferta de moradia, empregos para a 

população local, melhoria na infraestrutura, valorização do entorno, preenchimento de 

um vazio urbano, arrecadação de impostos municipais. 

Empreendimento desse porte, além de suprirem a carência da região 

valorizam o município contribuindo para o desenvolvimento local, desde que sejam 

implantados como vem sendo, depois de estudos que viabilizem a sua implantação. 

Diante de todo exposto este estudo viabiliza a implantação do 

empreendimento. 
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