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Fotografia 40 – Ginásio Poliesportivo “Vereador Valdir 
Pereira” – Lot. Parque das Nações, Mapim 

Fotografia 41 - Área de Lazer – Lot. Parque da Nações, 
Mapim 

  

Fotografias 42 e 43 - Área de Lazer – Lot. Jardim dos Estados, Jardim dos Estados 

  

Fotografias 44 e 45 - Miniestádio – Lot. Parque das Nações, Mapim 
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Fotografias 46 e 47 – Área de Lazer – Res. José Carlos Guimarães, Novo Mundo 

 

  

Fotografias 48 e 49 – Áreas de Lazer – Res. Jacarandá, Novo Mundo 

  

Fotografias 50 e 51– Miniestádio Jardim Manaíra (Em construção) 
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Fotografias 52 e 53 –UBS –Margarida Pereira Tavares. 

  

Fotografias 54 e 55 – Centro de Saúde – Lot. Industrial III, Mapim 

  

Fotografias 56 e 57 – Lar Celestino Henrique Pereira – Jardim dos Estados 
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A tabela a seguir apresenta um resumo referente ao número e tipo de 

equipamentos públicos encontrados em cada bairro da área de influência do 

empreendimento. No total foram localizados 36 equipamentos, sendo 23 da rede de 

educação, 03 da rede de saúde, 09 voltados ao esporte e lazer (sendo 01 em 

construção) e 01 voltado à assistência social. 

Tabela 10 – Número de equipamentos encontrados, segundo os bairros da área de influência. 

 
 
Bairros 

Tipo dos Equipamentos 
 

Total por 
Bairro 

Educação 

Saúde 
Esporte 
e Lazer 

Assist. 
Soc. - Municipal Est. Federal 

Esc. Crec. Esc. Instituto 

Petrópolis  03 01 - 01 02 01 - 08 

Novo Mundo 01 01 01 - - 04 - 07 

Mapim 05 04 06 - 01 04* 01 21 

Total por Tipo 09 06 07 01 03 09 01 36 

*Miniestádio Jardim Manaíra em construção 

 
Após análise e cruzamento das informações dos três que fazem parte da 

Área de Influência do empreendimento, bairros Petrópolis, Novo Mundo e Mapim. 

Quanto à relação das características de cada bairro e a quantidade de equipamentos 

existentes para atender a população dos mesmos, destaca-se: 

 Os equipamentos públicos se concentram em sua maioria no 

bairro Mapim que dentre todos os bairros da Área de Influência é 

o mais consolidado, com 21 equipamentos públicos, sendo 

também o que mais possui equipamentos na área de educação. 

 O bairro Novo Mundo é o que menos possui equipamentos, 

porém é necessário destacar que também é o bairro com menos 

densidade populacional.  

 O bairro Novo Mundo onde o empreendimento será implantado 

possui apenas uma creche a qual atende os loteamentos ao sul 

do bairro. Porém ao norte há grande carência desse tipo de 

equipamento. 

 Com relação ao entorno imediato do futuro empreendimento, os 

equipamentos com menor ocorrência são os de assistência 

social e saúde.  
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. DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) – ÁREA 

DIRETAMENTE AFETADA PELO EMPREENDIMENTO (ADA) 

 

 

 

5.1 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ATIVIDADE OU EMPREENDIMENTO 

 

5.1.1 Nome do interessado 

Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 SPE LTDA. 

 

 

5.1.2 Endereço da atividade ou empreendimento 

Av. Universitária, esquina com a Av. Chapéu do Sol, Lote. Chapéu do 

Sol - Várzea Grande - MT. 

 

 

5.1.3 Área do terreno 

146.882,88 m².  

 

 

5.1.4 Objetivo da atividade ou empreendimento 

Condomínio residencial horizontal integrado à edificação. 

 

 

5.1.5 Planta de Situação e Localização da atividade ou empreendimento 

Ver Figuras 1 e 2. 

 

 

5.1.6 Identificação da equipe técnica, com respectivas formações e número do registro 

no conselho profissional fiscalizador. 

 

 

 

  

5 



 

 

 

90 

 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA ABRIL 2018 

Quadro 2 – Equipe técnica e registro no CAU/MT e CREA/MT 

Projeto de Parcelamento do solo: 

Arquiteto Responsável: 

Raul Bulhões Spinelli 

CAU nº 54214-8  

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) / Relatório 
de Impacto de Vizinhança (RIV): 

RAUL SPINELLI ARQUITETOS 

Avenida São Sebastião, 3.125, sala 403, Edifício 

Amazon Business Center 

Quilombo – Cuiabá – MT 

CEP: 78.045-305 / Fone: (65) 2729-3072 

Arquiteto Responsável: 

Raul Bulhões Spinelli 

CAU nº 54214-8 

Relatório de Impacto de Tráfego 

Arquiteto Responsável 

Luiz Akerley da Costa 

CAU nº 77081-7 

Projeto de Rede de Água, 

Rede de Esgoto; 

Plano de Controle Ambiental; 

Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil. 

Engenheiro Responsável: 

Fernando dos Santos Sanches 

CREA - 1211025730 

Projeto de Drenagem e Terraplanagem 

Engenheiro Responsável: 

Rafael Bastos Belizario 

CREA - 1205788123 

Levantamento Planialtimétrico 

Técnico em Geomensura Responsável: 

Antonio Luiz da Silva 

RPN 1206465492 

Diagnóstico Fauna e Flora 

Biólogo Responsável 

Felipe Vieira Dias 

CRBio nº 054632/01-D 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE OU EMPREENDIMENTO 

 

5.2.1 Área prevista da atividade ou empreendimento 

A área total do terreno é de 146.882,88 m². 

 

5.2.2 Número de Unidades previstas caracterizando seu uso 

A distribuição das áreas do empreendimento deve ser destinada 

como seguem (ver ANEXO I): 

 

 Área do terreno: 146.882,88 m²; 

 As áreas comuns correspondem a 11.073,16 m² (7,54%); 

 As áreas de equipamentos correspondem a 183,62 m² (0,13%); 

 As áreas de espaços livres correspondem a 3.745,48 m² 

(2,55%); 

 A área do sistema viário corresponde a 46.300,57 m² (31,52%); 

 A área residencial corresponde a 85.580,05 m² (58,26%); 
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Quadro 3 – Quadro de áreas geral. 
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5.2.3 Número de vagas de estacionamento previstas 

 02 vagas para cada unidade habitacional, sendo assim, 884 

vagas somadas as vagas externas aos lotes são 115, totalizando 

999 vagas em todo o empreendimento. 

 

Quadro 4 – Quadro com número de vagas de estacionamento. 

 

 

5.2.4 Previsão de dias e horários de funcionamento quando não residencial 

O empreendimento é predominantemente residencial com porção menor 

de lotes destinados ao uso comercial/serviços. O horário de funcionamento fica 

condicionado ao tipo de uso. 

 

5.2.5 Estimativa da população fixa e flutuante que irá utilizar a atividade ou 

empreendimento 

O cálculo da população de projeto inclui quantificações de população 

residente e empregada, na condição de ocupação plena das unidades residenciais, 

além de uma estimativa da população flutuante passível de ser atraída pelo 

empreendimento. 

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

de referência para o dimensionamento da capacidade de suporte dos sistemas de 

infra-estrutura (abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, rede viária, 

etc.). Via de regra, a “população máxima provável” do empreendimento, conforme o 
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cronograma de ocupação apresentado será, mesmo num prazo muito longo, menor 

que a “população máxima teórica”. 

A população de projeto do empreendimento apresenta a seguinte 

composição: 

População residente, incluindo: 

 Moradores das unidades residenciais. 

População empregada, incluindo: 

 Empregados diaristas das unidades residenciais  

 Empregados nas atividades de apoio ao empreendimento 

(segurança, manutenção dos jardins e limpeza); 

 Visitantes; 

 Fornecedores. 

Para o cálculo da população residente, adotou-se a hipótese de 4,5 

habitantes por unidade residencial. 

 

O cálculo da população de projeto na condição de ocupação plena do 

empreendimento, incluindo as populações residente e flutuante (empregados, 

visitantes e fornecedores), é apresentado a seguir na tabela 10. 

Tabela 11 
Cálculo da População Máxima Teórica de Projeto 

 

 
Componente de População 

 

 
Parâmetro de 
Adensamento 

 

Nº de Unidades 
residenciais 

 
População de 
Projeto (hab) 

Condomínio Horizontal 4,5 hab / un 442 unidades 1.989 

População Residente   1.989 

Empregados diaristas 0,5 emp. / un. 442 221 

Empregados apoio - - 10 

Visitantes 0,05 x nº un.* 442 22 

Fornecedores 0,08 x nº un.* 442 36 

População Total Flutuante   289 

Pop. Total: Resid. + Empr. + Flut.   2.278 

*Para o cálculo da população flutuante foi estabelecido o parâmetro de adensamento conforme pesquisa em empreendimentos de 
mesma natureza. 

Conforme a projeção, na condição de ocupação plena, o 

empreendimento poderá ter uma população residente de 1.989 habitantes e uma 

população flutuante que engloba: diaristas, apoio, visitantes e fornecedores de 289 

pessoas, totalizando uma população de 2.278 habitantes. 
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Conforme já comentado, a projeção feita refere-se a uma população 

máxima teórica, na condição de ocupação plena do empreendimento, o que 

dificilmente ocorrerá na prática. 

 

5.2.6 Tempo previsto para a entrega do empreendimento 

O empreendedor poderá dar início ao processo de implantação do 

empreendimento somente depois da aprovação do EIV/RIV e a aprovação dos projetos 

junto aos órgãos públicos. 

A implantação da infraestrutura completa do empreendimento será 

realizada em etapas, simultaneamente à comercialização das unidades residenciais. O 

processo de ocupação dos lotes/unidades residenciais começará a partir do momento 

em que os primeiros setores ficarem prontos. Estão previstas as seguintes etapas para 

implantação do empreendimento: 

O tempo de duração da obra será de 28 meses. 

Iniciando em dezembro de 2018 e finalizando em março de 2021. 

 

Quadro 5 – Cronograma do empreendimento*. 

 

 

5.2.7 Custo Estimado do empreendimento* 

R$ 63.000.000,00* (sessenta e três milhões de reais); 

*Informações disponibilizadas pelo empreendedor. 
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5.3 SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DA 

ATIVIDADE OU EMPREENDIMENTO 

O Relatório de Impacto de Tráfego (RIT) foi elaborado pelo Arquiteto e 

Urbanista LUIZ AKERLEY DA COSTA (CAU nº 77081-7RN) e segue as diretrizes 

estabelecidas no Termo de Referência nº 006/2017 emitido pela Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, conforme 

apresentado a seguir. 

 

5.3.1 APRESENTAÇÃO  

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 o empreendimento 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 06/2017 emitido pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo 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 

ao empreendimento, com detalhamento de itinerário, número de viagens, freqüência 

das linhas e configuração de rede integrada. 

Na seqüência 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. 
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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 

produzida, pelo empreendimento, na área da circulação viária. 

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.  

 

5.3.2 INFORMAÇÕES GERAIS  

5.3.2.1 Identificação – Localização do empreendimento 

Trata - se de um empreendimento a ser edificado cuja categoria de uso / 

tipologia se refere a condomínio horizontal localizado na Avenida Universitária 

(Projetada), Região Norte da macrozona urbana de Várzea Grande, em zona de Uso 

Misto (ZUM), segundo a Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano. 

Conforme a localização da área verifica-se que o empreendimento 

proposto está próximo a áreas pouco adensadas mas com vocação para futuras 

instalações de Universidades e Sedes de Orgãos Públicos Juduciários que estarão 

situados na sua área de influência. 
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Figura 20:Mapa de Localização do empreendimento 

Fonte: Google Earth (Imagem Digital Globe,) - Modificado 

 

5.3.3 PERFIL DO EMPREENDIMENTO 

5.3.3.1 Descrição das atividades, áreas e dados específicos que fazem referência às 

atividades desenvolvidas no empreendimento 

O empreendimento ocupa um terreno com área de 146.855,79 m² 

(sendo 44.546,99m² para o sistema viário, 1.534,52 m² para estacionamentos e , com 

área a ser construída para os residenciais, portaria principal, bloco de serviços, salão 

de festas, piscinas, churrasqueira, quadra e campo esportivos, estação de ginástica, 

estar, playground e paisagismo de 100.774,28 m², constituído de 442 Unidades  

Habitacionais – UH, sendo  342 residências implantadas em lotes de (10,70m x 

19,00m); 52 em lotes (9,00m x 19,00m) e 48 residências, em lotes de (7,50m x 

19,00m) distribuídas em 13 quadras, reserva de áreas verdes,  área viária, sistemas de 

lazer , etc. Em localização conforme descrita no item 1.1. 

O projeto em estudo tem característica de um residencial multifamiliar 

guarnecido de áreas para comércio local, com prospecto imobiliário de média escala, 

cujas unidades habitacionais possuem área privativa de 60,20m² e 76,00m² 
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caracterizado pelo maior adensamento populacional, taxa de ocupação média e 

aproveitamento da infraestrutura instalada. 

O empreendimento é voltado para atender clientela adquirente de 

imóveis com área privativa inferior a 100m² cujas edificações devem ser projetadas 

com espaço para, no mínimo, uma vaga para automóvel.  

O residencial está conectado 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. 

O Condomínio Residencial será construído e ocupado gradativamente 

com entregas previstas a partir de Maio de 2021 e tempo de ocupação máxima de 05 

anos. 

Dada o número de UH e a proporção de vagas para veículos adotada, 

segundo orientação contida no Termo de Referência 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, da mesma forma há um aumento de 

fluxo na área comercial que estará voltada para atender a população do entorno.  

A implantação das residências e áreas de lazer encontram-se 

registradas conforme figura a seguir: 
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Figura 21: Planta de implantação das Unidades Residenciais  

Fonte: Projeto de Arquitetura do empreendimento 

 

5.3.3.2 Informações Operacionais /Funcionais 

 

5.3.3.2.1. Data de início de operação do empreendimento 

 

A aprovação do EIV-RIV, a aprovação 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. 
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A implantação da infra-estrutura completa do empreendimento será 

realizada em etapas, simultaneamente à comercialização das unidades residenciais  

O tempo de implantação da obra será de aproximadamente 28 meses. 

 

Estão previstas as seguintes etapas para implantação do 

empreendimento: 

 

- Etapa I – Sistema Viário (Dez / 2018): Serviços preliminares, 

implantação do sistema viário, edificação área de lazer, serviço e portaria principal com 

previsão de término em Dezembro/2019; 

 

- Etapa II – Residencial (Janeiro / 2020):  Serviços preliminares, 

edificação das residências, com previsão de término em Março/2021; 

 

5.3.3.2.2. Horário de funcionamento do empreendimento 

 

A utilização da parte do empreendimento estritamente residencial fica 

com horário de funcionamento condicionado ao tipo de uso e o comercio, entre 8:00 e 

18:00hs. 

 

5.3.3.2.3. Caracterização e quantificação da movimentação de pessoas no 

Conglomerado 

O cálculo da população de projeto inclui quantificações de população 

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

residenciais e comerciais, as quais denominamos de população fixa, além de uma 

estimativa da população passível de ser atraída pelo empreendimento, denominada de 

população flutuante (empregados diaristas, empregados comerciais, 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 2.278 pessoas, conforme 

composição  
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5.3.3.2.3.1 População Fixa 

 

Condomínios Residenciais 

 

A população fixa do empreendimento apresenta a seguinte composição: 

 

 Moradores das unidades residenciais (442UH) = 1989 pessoas  

 

Para o cálculo da população residente, adotou-se a hipótese de 4,5 

(média) habitantes por unidade residencial, conforme dados obtidos em pesquisa em 

empreendimentos de mesmo porte. 

 

5.3.3.2.3.2 População Flutuante 

 

Condomínios Residenciais 

 

A população flutuante do empreendimento apresenta a seguinte 

composição: 

 

 Empregados diaristas das unidades residenciais = 221; 

 Empregados nas atividades de apoio ao Residencial 

(administrativos, segurança, manutenção das áreas verdes e 

limpeza) = 10; 

 Visitantes e fornecedores = 58 

 

Para o cálculo da população empregada, foram adotados os seguintes 

índices: 

 

 Empregados das unidades residenciais (condomínio): 0,5 

empregado diarista para cada unidade residencial; 

 Empregados administrativos, nas atividades de apoio ao 

empreendimento, com base no número de unidades residenciais: 

adotou-se uma demanda futura por 10 empregados; 
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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; 

 Fornecedores: 0,05 fornecedor para cada unidade residencial, 

conforme pesquisa em empreendimentos de mesma natureza; 

 

Na tabela 12, a seguir é apresentado o quadro resumo da população  

 

Tabela 12: 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 4,5 hab/un 442 1989 

População Flutuante 

População 

empregada 

Diaristas 0,5 emp/un 442 221 

Apoio _ 442 10 

Visitantes 0.08 x Nº UH 442 36 

Fornecedores 0,05 x Nº UH 442 22 

População Total Flutuante    289 

População Total 

Flutuante + Fixa 
 2278 

 

5.3.4 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 
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acessibilidade de toda uma região, ou gravando as condições de segurança de 

veículos e pedestres (CET/ SP, 1983, p.11). 

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 infra-estrutura 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. 

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”. 
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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 empreendimentos 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. 

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). 

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: 
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 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 área de vizinhança imediata do residencial apresenta características 

variadas, concentração de pequenos comércios e predominância de uso residencial no 

interior dos bairros, com vocação para multifamiliares. 

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 empreendimento.  

O cálculo para o número de viagens gerada pelo Residencial 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”.  

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. 

A Figura 22 apresenta a distribuição modal das viagens geradas pelos 

empreendimentos apresentados nos estudos de TORQUATO (2013). 
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Figura 22: Distribuição Modal das Viagens em Condomínios Residenciais 

Fonte: TORQUATO (2013) 

 

A Tabela 13 apresenta os resultados das Taxas de Geração de Viagens, 

por unidades ocupadas, dos meios de transportes contemplados nos modelos. 

A Tabela 14 apresenta uma estimativa do número de viagens/h (hora 

pico) que serão produzidas pelo Residencial, cujo cronograma prevê a entrega para 

ocupação a partir de Maio/2021. 

 

Tabela 13: Taxas de Geração de viagens, por Unidades Ocupadas, para diferentes modos de transporte. 

Horário 
do 

Projeto 

Viagens totais Carro A pé 

Geradas Produzidas Atraídas Geradas Produzidas Atraídas Geradas Produzidas 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 

Fonte: TORQUATO (2013) 

 

Horário 
do 

Projeto 

Moto Bicicleta Outros 

Geradas Produzidas Atraídas Geradas Produzidas Atraídas Geradas Produzidas Atraídas 

06h30 às 
20h 

0,70 0,09 0,09 0,09 0,04 0,05 0,26 0,13 0,13 

07h às 
09h 

0,11 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0,03 0,01 0,02 

16h às 
18h 

0,11 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,03 0,02 0,01 
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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. 

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 

03. 

 

Tabela 14: 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 

Fonte: RIT Rodobens  
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Tabela 15: Número de viagens/hora geradas pelo Residencial para diferentes modos de transporte. 

Hora-
pico 

Viagens totais (viagens/hora) Carro À pé 

Geradas Produzidas Atraídas Geradas Produzidas Atraídas Geradas Produzidas Atraídas 

PM   694   318 376   504   296   208    146 04    142 

PT   588     345    243    447   221   226   92   88    04 

 

Hora-
pico 

Moto Bicicleta Outros 

Geradas Produzidas Atraídas Geradas Produzidas Atraídas Geradas Produzidas Atraídas 

PM   31   09    23 04 _ 04 09 04 04 

PT 31    23     09 09 09 _ 09 04 04 

Fonte: RIT Rodobens  

 

Essas viagens/hora diárias serão alocadas nas diferentes rotas, com 

seus respectivos percentuais de carregamento, nos horários de pico mais 

desfavorável. 

 

5.3.4.1 Rotas de acesso 

 

A descrição das alternativas de acesso (rotas) ao empreendimento 

objetivam 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 26 (item 5.3.4.2). 
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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 Central, Leste e Sul e vizinha cidade de Cuiabá (fluxo 

absorvido), cuja chegada principal deverá ocorrer pela Rodovia 

Mário Andreazza e Estrada da Guarita, com carregamento sobre 

a Avenida Universitária,  com coeficiente de demanda estimado 

de 0,3 das viagens produzidas na hora pico mais carregada;  

 

 Rota 2: atendimento da demanda de tráfego proveniente das 

Regiões Oeste, Norte e Sul (fluxo veicular absorvido), cuja 

chegada principal deverá ocorrer pelas vias Avenida Chile, 

Rodovia Mário Andreazza e Av. Tiradentes, com carregamento 

sobre a Avenida Universitária, com coeficiente da demanda 

estimada de 70% das viagens atraídas na hora pico mais 

carregada; 

 

Na figura 23 encontra-se a representação gráfica das rotas seguidas 

pela demanda atraída pelo empreendimento 
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Figura 23: Mapa de identificação das rotas da demanda atraída pelo empreendimento 

Fonte: Google Earth (Imagem Digital Globe,) – alterado 

 

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 Universitária, seguindo 

pela Estrada da Guarita para as Regiões Central, Leste, Sul e 

vizinha cidade de Cuiabá, com demanda estimada de 32% das 

viagens produzidas na hora pico mais carregada; 

 Rota 2: atendimento da demanda de tráfego produzida pela 

saída do empreendimento através da Avenida Universitária, 

Avenida Tiradentes, Rodovia Mario Andreazza ou Avenida Chile, 

para as Regiões Oeste, Norte e Sul  da cidade, com demanda 

estimada de 68% das viagens produzidas na hora pico mais 

carregada; 
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Na figura 24, a seguir encontra-se a representação gráfica das rotas 

seguidas pela demanda produzida pelo empreendimento 

 

Figura 24: Mapa de identificação das rotas da demanda produzida pelo empreendimento 

Fonte: Google Earth (Imagem Digital Globe,) - alterado 

 

5.3.4.2 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, 
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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 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 25 a seguir: 

Figura 25: Mapa das Zonas de Tráfego do Aglomerado Urbano Cuiabá – Várzea Grande 

Fonte: Matriz Origem/Destino (COOPE/UNISELVA – 2005) 
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Figura 26: 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. 

Fonte: Plano de mobilidade Urbana da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (Nov/10) 

 

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 241 como a origem e o destino das viagens produzidas pelas demais 

zonas, verificou-se o que segue nas Tabelas 16 e 17, a seguir: 
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Tabela 16: Alocação do tráfego para viagens atraídas pelo empreendimento (Chegada) 

ROTA ORIGEM DA DEMANDA 
COEFICIENTE 

DISTRIBUIÇÃO 

Rota 1 Demanda de tráfego proveniente da Região Central, Leste e vizinha cidade de  
Cuiabá (via Av. Ciríaco Cândia) 

030 
  

Rota 2 
Demanda de tráfego proveniente das Regiões Oeste, Norte e Sul (fluxo veicular absorvido) 0,70 

  

 

Tabela 17: Alocação do tráfego para viagens produzidas pelo empreendimento (Saída) 

ROTA ORIGEM DA DEMANDA 
COEFICIENTE 

DISTRIBUIÇÃO 

Rota 1 
Demanda de tráfego para Região Norte e Vizinha cidade de Cuiabá (via Av. Ciríaco Cândia) 0,32 

  

Rota 2 
Demanda de tráfego para as Regiões Oeste, Norte e Sul (fluxo veicular dissolvido) 0,68 

  

 

Considerando os dados obtidos nas Tabelas 03 e 04 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 18. 

 

Tabela 18: Número de Veq /hora geradas pelos Condomínios para diferentes modos carro e moto. 

Hora-pico 

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

Geradas 
Produzida

s 
Atraídas Geradas 

Produzida
s 

Atraídas Geradas 
Produzida

s 
Atraídas 

PM 535 304 231 504 296 208 31 09 23 

PT 478 244 234 447 221 226 31 23 09 

 

Em seguida as viagens foram distribuídas nas quatro rotas descritas no 

item 3.1, 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 19 a seguir: 
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Tabela 19: 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 0,30 0,32 91 74 73 75 

Rota 2 0,70 0,68 213 157 171 159 

TOTAL 1,00 1,00 304 231 244 234 

Total Veq (veic./h) 535 478 

 

5.3.5 ACESSIBILIDADE AO EMPREENDIMENTO 

5.3.5.1 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 infra-estrutura urbana. 

Segundo 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). 

As áreas de influência podem ser diretas (AID) ou indiretas (AII). 

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 
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territorial contíguo e ampliado da área diretamente afetada, e, como esta, sofrerá 

impactos tanto positivos quanto negativos. 

O Termo de Referência 06/2017 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 4,0 Km, e de influência direta o raio de 2,0 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 2.000,00 m 

 

Figura 27: Mapa de identificação da localização da área de estudo e áreas de influência do empreendimento 

Fonte: Google Earth (Imagem Digital Globe,) – alterado 
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5.3.5.2 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 via são classificadas em: Via 

Regional, Via Perimetral, Via Arterial, Via Radial, Via Coletora, Via Parque Via Local, 

Vias Rurais e Ciclovia.  

 

5.3.5.2.1 Classificação Viária no município de Várzea Grande  

 

Tabela 20: 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 
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Figura 28: Mapa de Hierarquização Viária da ÁII do empreendimento. 

Fonte: Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo nº 3.727/2012 

 

5.3.5.2.2 Descrição e caracterização 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. 

Em atenção ao Termo de Referência foi considerada uma área inscrita 

em um círculo com raio de 2,0 Km, medido a partir do centro do lote do 

empreendimento. 

Assim, consta deste item a análise das seguintes vias: 

 

 

 

 Rodovia Mário Andreazza; 
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 Estrada da Guarita; 

 Avenida Chapéu do Sol; 

 Avenida Tiradentes. 

 

Foi também analisada, complementarmente, a Avenida Universitária, 

que é via de acesso direto ao empreendimento. 

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 nos meses de fevereiro e março do corrente, 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 29, a seguir apresenta o mapa dos corredores de tráfego 

estudados neste item. 
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Figura 29: Mapa de Localização das vias analisadas 

Fonte: RIT Rodobens 

 

Na sequência estão apresentadas as informações coletadas nos 

levantamentos em campo anteriormente referidas.  

 

 Eixo Viário da Rodovia Mário Andreazza 

 

A Rodovia Mário Andreazza constitui uma importante via de acesso ao 

centro da cidade de Cuiabá para os fluxos provenientes dos municípios localizados no 

Norte, Noroeste e Oeste do estado de Mato Grosso. 

Está compreendida entre o Trevo do Lagarto (entroncamento das 

Rodovias BR 163, BR 364 e BR 070) no município de Várzea Grande e a Avenida 

Miguel Sutil em Cuiabá, possui 9.500 metros de extensão e foi duplicada em 2014 

como parte das obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo sediada pelo 

Brasil. 
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A obra de duplicação da pista e ponte sobre o Rio Cuiabá, 

acompanhada de adequações em cruzamentos e entroncamentos, garante à Rodovia 

Mário Andreazza a capacidade de atender demandas de até 3.800 veíc/h/sentido. 

Ao longo da Rodovia Mário Andreazza vem surgindo novos 

loteamentos, conjuntos habitacionais e condomínios horizontais, fazendo desta região 

uma das maiores áreas de expansão e mais valorizada em Várzea Grande. Neste 

contexto a rodovia se mostra fundamental no desenvolvimento urbano da “Cidade 

Industrial” e fundamental na conexão com o centro da cidade. 

A Rodovia Mário Andreazza possui o pavimento em bom estado de 

conservação e circulação, sem apresentar buracos ou irregularidades que possam 

provocar acidentes de trânsito. A sinalização horizontal e vertical estão em bem 

conservadas apresentando uma boa retrorrefletância, principalmente durante o período 

noturno. 

A iluminação pública em toda a extensão da Rodovia é precária e em 

diversos trechos a vegetação encontra-se necessitando de poda, gerando insatisfação 

e sentimento de insegurança à população, principalmente à noite, especialmente para 

pedestres e ciclistas que trafegam pela rodovia. 

 

Características operacionais da via: 

 

Capacidade viária: Trabalha com baixa Taxa de Ocupação na maioria 

dos cruzamentos, à exceção da interseção com a Estrada da Guarita onde o grau de 

saturação apresenta-se um pouco elevado, atingindo equilíbrio operacional instável 

nos horários de pico. 

 

Características físicas da via: 

 

Função: atua como um importante eixo de acesso ao centro da cidade 

de Cuiabá (através da Avenida Ciríaco Cândia) para os fluxos provenientes dos 

municípios localizados no Norte, Noroeste e Oeste do estado de Mato Grosso. 

 

Padrão geométrico: enquadrada na categoria Via Perimetral, segundo a 

Lei 3.727/2012 - Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município de 

Várzea Grande, possuindo aproximadamente 9,5 Km de extensão e é formada por 
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pista dupla de rolamento, separadas por canteiro central. A caixa viária, no trecho 

estudado, possui dimensão transversal aproximada de 37,00 metros, formada por pista 

dupla de rolamento com duas faixas de circulação cada uma e linha de bordo recuada 

dando a impressão de pista de rolamento. As pistas são separadas por canteiro central 

e possuem sentido duplo de circulação em toda a sua extensão.  

A seguir, na figura 30, está representada a seção transversal 

esquemática da via. 

 

Figura 30: Seção transversal esquemática da Rodovia Mario Andreazza (trecho analisado) 

Fonte: RIT Rodobens 

 

Registros Fotográficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Rod. Mário Andreazza – Rotatória da Av. Chile /Av. Tiradentes – Calçada com meio fio todo  
rebaixado dificultando e colocando em perigo a circulação de pedestres no local. 

Fonte: RIT Rodobens 
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Figura 32: Rod. Mário Andreazza – Retorno sentido Cuiabá próximo a Estrada da Guarita – Fila de espera  
dos veículos para realizar conversão 

Fonte: RIT Rodobens 

 

 

Figura 33: Rod. Mário Andreazza sentido Cuiabá – Abrigo de ônibus e vegetação necessitando de poda, 
 causando assim insegurança aos usuários do transporte coletivo.  

Fonte: RIT Rodobens 
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Figura 34: Rod. Mário Andreazza sentido Cuiabá – Sinalização viária (horizontal e vertical) necessitando de 
revitalização, dificultando o disciplinamento do trânsito. 

Fonte: RIT Rodobens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Rod. Mário Andreazza sentido Cuiabá – Registro do fluxo veicular em um dos horários de pico, na  
interseção com a Avenida Chile e Av. Tiradentes.   

Fonte: RIT Rodobens 
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Eixo Viário da Estrada da Guarita 

 

De acordo com a Hierarquização Viária do município de Várzea Grande, 

a Estrada da Guarita, também com denominação de Av. Aleixo Ramos da Conceição, 

está classificada na categoria de Vias Arterial e conforme o Código de Trânsito 

Brasileiro, a velocidade das vias arteriais, onde não existe sinalização regulamentadora 

é de, no máximo, 60 Km/h. 

A via inicia no cruzamento com a Av. Ulisses Pompeo de Campos 

(Bairro Jardim Glória) e termina no acesso ao Distrito de Passagem da Conceição, 

totalizando a extensão de aproximadamente 7.950,00 metros. 

Possui trafego heterogêneo, e o fluxo veicular é bastante reduzido 

absorvendo quase que exclusivamente fluxo de veículos que se destinam ao 

conhecido ponto Turistico gastronômico, Passagem da Conceição e região conhecida 

com Chapéu do Sol. A avenida foi analisada entre a Rodovia Mário Andreazza e a 

Avenida Chapéu do Sol. 

 

Características operacionais da via: 

Capacidade viária: Trabalha com baixa Taxa de Ocupação em toda a 

sua extensão e equilíbrio operacional estável.  

 

Características físicas da via: 

Função: atua como um importante eixo de acesso ao centro da cidade 

de Várzea Grande (através da Rua Maracajú) para os fluxos provenientes da Região 

Oeste de Cuiabá, da região do Chapéu do Sol e do Distrito de Passagem da 

Conceição. 

 

Padrão geométrico: enquadrada na categoria Via Arterial. O trecho 

estudado foi de aproximadamente 1715,00m de extensão e a caixa viária, nesse 

trecho, possui dimensão transversal aproximada de 24,00 metros, formada por pista 

dupla de rolamento, cada uma delas com duas faixas de mesmo sentido de fluxo 

veicular e uma ciclofaixa, com largura total variando de 9,15 a 9,20metros. O canteiro 

central que separa as pistas possui 1,40m de largura. 
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A avenida, onde possui calçadas, esta é de 2,15m, de largura, em 

média, e revestimentos variáveis, que estão em condições razoáveis de utilização. A 

drenagem superficial é constituída de sarjetas e de meio-fio, que se apresentam em 

bom estado de conservação. A superfície de rodagem está em bom estado de 

conservação, a sinalização viária é ineficiente, porém existem pontos de parada de 

veículos de transporte coletivo com sinalização vertical.  

A seguir, na figura 36, está representada a seção transversal 

esquemática da via. 

 

FIGURA 36: Seção transversal esquemática da Estrada da Guarita (trecho estudado). 

Fonte: RIT Rodobens 

 

Registros Fotográficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Estrada da Guarita - interseção com a Rod. Mário Andreazza – registro do comportamento  
do trânsito no entre pico 

Fonte: RIT Rodobens 



 

 

 

128 

 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA ABRIL 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Estrada da Guarita – retorno e acesso para a Av. Chapéu do Sol – registro da sinalização viária que 
necessita de revitalização (definição de linha de divisão de fluxo) que oriente o condutor veicular quanto a  

melhor e correta forma de trafegar na via. 

Fonte: RIT Rodobens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Estrada da Guarita sentido Passagem da Conceição – Início da Ciclofaixa 

Fonte: RIT Rodobens 
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Figura 40: Estrada da Guarita sentido Rodovia Mário Andreazza – Término da Ciclofaixa. 

Fonte: RIT Rodobens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Estrada da Guarita - registro fotográfico de trecho da via onde observa-se existência de sinalização  
viária e também passeio coberto de vegetação impedindo a circulação segura de pedestres.. 

Fonte: RIT Rodobens 
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 Avenida Chapéu do Sol e Avenida Universitária 

 

Vias de importância no contexto do empreendimento e atualmente 

encontram-se sub utilizadas em função da inexistência de adensamento populacional 

em ambos os corredores de tráfego da cidade. A Av. Chapéu do Sol é o eixo de 

ligação entre a Estrada da Guarita e a Av. Universitária e esta segunda avenida é o 

prolongamento da Avenida Tiradentes na Região Norte de Várzea Grande. 

Conforme a Hierarquização Viária do município, ambas as avenidas 

estão classificadas na categoria de Vias Radiais Planejadas (Arteriais, pelo CTB) 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. 

As avenidas apresentam comportamento de tráfego característico de 

vias locais em função do pequeno adensamento populacional ao longo das vias e 

áreas do entorno.  

 
Características operacionais da via: 

 

Capacidade viária: Trabalham com baixa Taxa de Ocupação em toda a 

sua extensão e equilíbrio operacional estável.  

 

Características físicas da via: 

 

Função: atualmente exercem a função de vias locais 

 

Padrão geométrico: A configuração geométrica se mantém uniforme, em 

ambas as vias, com caixas viárias formadas por duas pistas de rolamento divididas por 

canteiro central. Cada pista contém duas faixas de fluxo com sinalização viária em 

razoável estado de conservação.  

As avenidas não possuem calçadas. 

A seguir, na figura 42, está representada a seção transversal 

esquemática da Avenida Chapéu do Sol. 
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Figura 42: Seção transversal esquemática da Avenida Chapéu do Sol (trecho analisado) 

Fonte: RIT Rodobens 

 

Registros Fotográficos 

 

Figura 43: Avenida Chapéu do Sol cruzamento com a Estrada da Guarita –  

Fonte: RIT Rodobens 
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Figura 44: Avenida Chapéu do Sol sentido Av. Universitária – Acesso ao Condomínio Florais da Mata 

Fonte: RIT Rodobens 

 

Figura 45: Avenida Chapéu do Sol sentido Av. Universitária – interseção com a Av. Universitária (à direita) 

Fonte: RIT Rodobens 
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Figura 46: Avenida Universitária – canteiro central com proposta de ciclovia 

Fonte: RIT Rodobens 

 

 

Figura 47: Avenida Universitária – em frente à área a ser implantado o Residencial Horizontal 

Fonte: RIT Rodobens 

 

 

 

  

Área à ser edificada 
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 Eixo Viário da Avenida Tiradentes 

 

De acordo com a Hierarquização Viária do município de Várzea Grande, 

a Av. Tiradentes está classificada na categoria de Via Local e via Radial Planejada, 

caracterizando-se como uma via importante na circulação viária da Região do entorno 

do empreendimento com vocação comercial/institucional entre a Rodovia Mário 

Andreazza e a Rua da Harmonia e a partir desta a Avenida Tiradentes é estritamente 

residencial. 

 

Características operacionais da via: 

 

Capacidade viária: Trabalha com baixa Taxa de Ocupação em toda a 

sua extensão e em equilíbrio operacional estável.  

 

Características físicas da via: 

 

Função: Eixo de ligação entre a Região Norte e Central, através do seu 

prolongamento denominado de Avenida Chile, passando por diversos bairros 

populosos como Jardim Imperial, Panamericano, e Parque Del Rei. 

 

Padrão geométrico: O trecho estudado foi de aproximadamente 

2077,00m de extensão e a caixa viária, possui dimensão transversal aproximada de 

20.50 metros, formada por pista dupla de rolamento, cada uma delas com uma faixa de 

mesmo sentido de fluxo e faixa de estacionamento contiguo ao meio fio, com largura 

total variando de 6,50 a 6,90metros. O canteiro central que separa as pistas possui 

1,10m de largura. 

A avenida, não possui calçada em toda a sua extensão, no entanto onde 

esta existe, a largura média é de 3,00m, possuindo revestimentos variáveis, que estão 

em condições razoáveis de utilização. A drenagem superficial é constituída de sarjetas 

e de meio-fio, que se apresentam em péssimo estado de conservação. A superfície de 

rodagem está razoável estado de conservação, podendo classificar a sinalização viária 

entre ineficiente e inexistente.  

 



 

 

 

135 

 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA ABRIL 2018 

A seguir, na figura 48, está representada a seção transversal 

esquemática da via. 

 

 

Figura 48: Seção transversal esquemática da Avenida Tiradentes (trecho estudado) 

Fonte: RIT Rodobens 

 

Registros Fotográficos: 

 

 

Figura 49: Avenida Tiradentes interseção com a Rodovia Mário Andreazza (itinerário de transporte coletivo).  

Fonte: RIT Rodobens 

 

 

 

 



 

 

 

136 

 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA ABRIL 2018 

 

Figura 50:  Av. Tiradentes – Registro de ausência de sinalização viária que regulamente, oriente e discipline  
o trânsito 

Fonte: RIT Rodobens 

 

Figura 51:  Av. Tiradentes – mais um registro de trecho da via necessitando e sinalização viária 

Fonte: RIT Rodobens 
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Figura 52: Av. Tiradentes sentido Rodovia Mário Andreazza pavimentação da via em péssimas condições de 
conservação. 

Fonte: RIT Rodobens 

 

Figura 53: Av. Tiradentes sentido Rodovia Mário Andreazza pavimentação da via em péssimas condições de 
conservação. 

Fonte: RIT Rodobens 
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5.3.5.2.2.1 Resumo das Características das vias analisadas  

 

Tabela 21: Resumo das características físicas das vias na Área de Influência do empreendimento 

 

A figura 54, a seguir apresenta o Plano de Circulação Viária das vias inseridas na 

Área de Influência Indireta - AII do empreendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logradouro 
 

Extensão do 
Trecho estudado 

(m) 

   Tipo 
  de Pista 

Sentido Canteiro 
central 

 
Rodovia Mário Andreazza 3.950,00 dupla duplo sim 

 
Av. Tiradentes 2.077,00 dupla duplo sim 

 
Estrada da Guarita 1.713,00 dupla duplo sim 

 
Av. Chapéu do Sol 3.766,00 dupla duplo sim 

 
Av Universitária 1.148,00 dupla duplo sim 
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Figura 54: Plano de Circulação viária das vias inseridas na Área de Influência – AID do empreendimento 

Fonte: RIT Rodobens 
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5.3.6 ANÁLISE DOS PARÂMETROS EXTERNOS 

5.3.6.1 Análise da capacidade viária do nível de serviço – Situação atual  

 

5.3.6.1.1 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 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). 
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A tabela 22, 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 22: 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: HCM2000 

 

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 23, a seguir: 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

142 

 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA ABRIL 2018 

 

Tabela 23: Níveis de Serviço para Fluxo Contínuo 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Anexo VIII – 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 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 (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 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 55: Classificação do Nível de Serviço (relação entre Fluxo x Velocidade) 

 

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 
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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 junta-se 

ao final da fila; caso contrário ele corresponde ao instante em que o veículo posiciona-

se na linha de retenção da interseção e decide-se se deve ou não realizar o 

cruzamento. 

Para interseções semaforizadas a qualidade da operação está 

relacionada ao verde em relação ao tempo de ciclo do controle semafórico, assim 

como o modo de operação do controle semafórico. Nesse caso costuma-se adotar 

como atraso o valor referente às paradas, chamado de atraso individual de parada e 

computado como o tempo em que o veículo não está em movimento. O atraso médio 

de parada é o somatório dos atrasos individuais de parada dividido pelo volume de 

veículos na aproximação, no mesmo intervalo de tempo. 

Os valores considerados para cada um dos Níveis de Serviço – NS 

variam dependendo do tipo de controle na interseção.  

 

Tabela 24: 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: HCM2000 

 

Tabela 25: Níveis de Serviço para interseções semaforizadas.  

Nível de Serviço Atraso Médio em parada por veículo  
(seg/veíc.) 

A ≤ 10 

B >10 ≤ 25 

C >25 ≤ 35 

D >35 ≤ 55 

E > 55 ≤ 80 

F >80 
FONTE: HCM2000 

 

Volume de Tráfego (V) 

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). 
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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. 

 

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. 
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𝑻𝒂𝒙𝒂 𝒅𝒆 𝑶𝒄𝒖𝒑𝒂çã𝒐 (%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 (veic/h)

Fluxo de Saturação (veic/h)
 

 

Grau de Saturação (X) 

 

É a relação entre a real capacidade em uma interseção e o controle 

semafórico, ou seja, tendo sido corrigido pelo Fluxo de Saturação pelo percentual de 

verde em relação ao tempo de ciclo. Seu volume equivalente é denominado Grau de 

Saturação na aproximação e é expressa em %, tal como a taxa de ocupação pois seu 

sentido físico se assemelha, respeitando-se o tipo de controle. 

 

𝑿 (𝒈𝒓𝒂𝒖 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂çã𝒐 %) =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒  ×  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

𝐹𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜  ×  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒
 

 

O Grau de Saturação na interseção é importante porque representa sua 

ocupação relativa que depende do controle semafórico e fisicamente pode indicar a 

reserva de capacidade ou nível de saturação em determinada aproximação. 

 

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 26: Índices para definição do Equilíbrio Operacional em interseções sem controle de semáforo  

 

 

 

 

 

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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Os mesmos valores apontados no raciocínio anterior foram adotados 

para interseções com controle semafórico, entretanto, neste caso, não mais a TO é 

utilizada como referência e sim a soma das taxas de ocupação dos movimentos 

controlados, pois estabelece-se uma relação de dependência com o tempos de ciclo no 

controle semafórico, tal como previu Webster em seu método de cálculo do tempo de 

ciclo ótimo para o controle semafórico. Valores altos da soma das ocupações 

provocam tempos de ciclo elevados e, matematicamente, na condição de saturação, 

ou nas proximidades dela, os tempos de ciclo não podem ser calculados por esse 

método tradicional. 

 

Tabela 27: Índices para definição do Equilíbrio Operacional em interseções com controle semafórico        

 

 

 

 

 

 

 

5.3.6.2 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. 

São elas:  

 

- Rodovia Mário Andreazza – cruzamento com a Estrada da Guarita; 

- Rodovia Mário Andreazza – cruzamento com a Avenida Chile e 

Avenida Tiradentes. 

 

A seguir, a figura 56 apresenta os pontos de contagem de veículos e 

atrasos, nas vias analisadas. 

 

  

Equilíbrio Operacional 
Soma das Taxas de Ocupação na 

Aproximação com Controle Semafórico 

Estável < 0,70 

Instável entre 0,70 e 1,00 

Saturado > 1,00 



 

 

 

148 

 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA ABRIL 2018 

 

Figura 56: Pontos de Contagem de Volume e Atraso  

Fonte: RIT Rodobens 
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Rodovia Mário Andreazza x Estrada da Guarita 

 

Figura 57: Contagem de veículos na interseção da Rodovia Mário Andreazza x Estrada da Guarita. 

Fonte: RIT Rodobens (Fev/2018) 

 

Tabela 28: Volumes de tráfego por movimento na interseção da Rodovia Mário Andreazza x Estrada da Guarita – 
Resumo (PM e PT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Movimento 

PM PT 

Volume TO Volume 
TO 

 

1 1.296 0,39 1.999 0,60 

2 2.593 0,79 1.173 0,36 

3 168 0,06 150 0,06 

4 146 0,05 164 0,06 

5 984 0,36 988 0,37 

6 763 0,28 763 0,28 

7 240 0,09 409 0,15 

8 600 0,22 762 0,28 

Total geral 6.790  6.408  
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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 29: Valores de Fluxo de saturação, capacidade, volume atual de veículos na hora pico, atraso médio, equilíbrio 
operacional e NS da Rodovia Mário Andreazza x Estrada da Guarita. 

*Nível de Serviço alterado qdo o movimento é analisado sob o ponto de vista dos atrasos médios 

 

As análises de capacidade e nível de serviço realizadas para os 

volumes projetados neste diagnóstico apontam folga de capacidade, com  interseção 

operando em equilíbrio estável  e NS (Nível de Serviço) variando de “A” a “B” para a 

maioria dos movimentos da interseção. 

Observa-se que o movimento 1 (retilíneo, sentido Trevo do Lagarto) já 

registra volume mais expressivo, na ordem de 39% a 60%  (mais desfavorável, PM e 

PT, respectivamente) da capacidade de absorção de fluxo veicular da via, na 

interseção, o que o coloca numa situação de operação com NS = “C”, no  pico da 

manhã, mas com equilíbrio operacional estável, indicando fluxo estável com velocidade 

e liberdade de movimento controladas pelas condições de tráfego resultando algumas 

vezes em restrições de passagem, porém ainda com velocidade de operação 

satisfatória. E, numa situação de operação com NS = “D”, no pico da tarde, agora sim 

já próximo à zona de fluxo instável com velocidade de operação afetada pelas 

condições de tráfego e restrições temporárias que muitas vezes causam quedas 

substanciais na velocidade de operação.  

A condição mais crítica fica por conta do movimento 2 (retilíneo, sentido 

Cuiabá) cujo volume veicular aponta TO na faixa de 0,79, operando com NS – “E”, no 

pico da manhã, com equilíbrio operacional instável, apresentando as situações de: 

fluxo instável; fluxos próximos à capacidade da via; paradas de duração momentânea. 

Registra-se ainda a situação curiosa de que esses movimentos mais 

carregados e com piores NS, são justamente os movimentos retilíneos da interseção. 

Ponto Movimento 

Fluxo de  

Saturação 

 (Vph) 

Volume atual 

de veículos 

(Veq/h) 

Número 

de 

faixas 

Tipo de  

controle 

Taxa de 

 Ocupação (%) 

Atraso Médio 

(seg/vec) 
Equilíbrio 

Operacional 

Nível de 

Serviço (NS) 

PM PT PM PT PM PT PM PT 

1 

1 3300 1.296 1.999 2 LIVRE 
0,39 0,60 

0 0 ESTÁVEL C D 

2 3300 2.593 1.173 2 LIVRE 
0,79 0,36 

0 0 INSTÁVEL E B 

3 2700 168 150 2 PARE 
0,06 0,06 

8 22 

ESTÁVEL 

A A / *C 

4 2700 146 164 2 LIVRE 
0,05 0,06 

0 0 A A 

5 2700 9847 988 2 PARE 
0,36 0,37 

12 18 B B / *C 

6 2700 763 763 2 LIVRE 
0,28 0,28 

0 0 B B 

7 2700 240 409 2 PARE 
0,09 0,15 

11 17 A / *B A / *C 

8 2700 600 762 2 PARE 
0,22 0,28 

70 13 A / *F B/ *D 
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Os movimentos 3 (PT), 5 (PT), 7 (PM e PT) e 8 (PM e PT), movimentos 

de conversão, ao serem analisados sob a ótica dos atrasos médios, sofrem um 

decréscimo no seu NS, nas horas pico, conforme registrado na tabela acima. 

 

Rodovia Mário Andreazza x Avenida Tiradentes x Avenida Chile 

 

 

Figura 58: Contagem de veículos na interseção da Rod. Mário Andreazza x Av. Tiradentes x Av. Chile. 

Fonte: RIT Rodobens (Abril/2018) 

 

Tabela 30: Volumes de tráfego por movimento na interseção da Rod. Mário Andreazza x Av. Tiradentes x Av. Chile - 
Resumo (PM e PT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento PM PT 

Volume TO Volume 
TO 

 

1 546 0,17 1.073 0,33 

2 1.564 0,47 870 0,26 

3 66 0,05 100 0,07 

4 137 0,10 81 0,06 

5 102 0,07 233 0,17 

6 148 0,11 156 0,12 

7 354 0,26 106 0,08 

8 64 0,05 70 0,05 

9 139 0,04 326 0,10 

10 199 0,06 68 0,02 

11 65 0,05 81 0,06 

12 164 0,12 137 0,10 

Total geral 3.548  3.301  
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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 31: 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 qdo o movimento é analisado sob o ponto de vista dos atrasos médios 

 

Analisando os dados apresentados pode-se concluir que os volumes 

apresentados nessa interseção são baixos onde a ocupação máxima das vias 

envolvidas não ultrapassa 26% da capacidade delas, isto quer dizer que as vias estão 

operando com capacidade ociosa e em equilíbrio estável a qualquer hora do dia, 

inclusive nos horários com maior carregamento, que são os horários de pico. Apenas o 

movimento 2 (retilíneo sentido Cuiabá), no pico da tarde, nos leva a TO 0,47 e NS= C, 

mas ainda com equilíbrio opreracional estável. 

A interseção apresenta Níveis de Serviço variando de “A” a “C” se 

analisado sob o ponto de vista da capacidade viária, porém se analisado sob a ótica 

dos atrasos médios o cruzamento sofre um decréscimo no seu nível de serviço onde 

os movimentos 3 (PM e PT), 7 (PM) e 11 (PM e PT) - movimentos de conversão 

operam com NS variando entre “C” e “D”. 

 

5.3.7 DETERMINAÇÃO DO TRÁFEGO GERADO SEGUNDO A 

DISTRIBUIÇÃO MODAL E DEFINIÇÃO DO NIVEL DE SERVIÇO 

 

Ponto Movimento 

Fluxo de  

Saturação 

 (Vph) 

Volume atual 

de veículos 

(Veq/h) 

Número 

de 

faixas 

Tipo de  

controle 

Taxa de 

 Ocupação (%) 

Atraso Médio 

(seg/vec) 
Equilíbrio 

Operacional 

Nível de 

Serviço (NS) 

PM PT PM PT PM PT PM PT 

2 

1 3300 546 
1.07

3 
02 PREF. 

0,17 0,33 
9 12 

ESTÁVEL 

A B 

2 3300 1.56
4 

870 02 PREF. 
0,47 0,26 

10 8 C B 

3 1350 66 100 01 PREF. 
0,05 0,07 

28 18 A / *D A/*C 

4 1350 137 81 01 PREF. 
0,10 0,06 

8 13 A A 

5 1350 102 233 01 PREF. 
0,07 0,17 

4 7 A A 

6 1350 148 156 01 PREF. 
0,11 0,12 

4 6 A A 

7 1350 354 106 01 PREF. 
0,26 0,08 

16 8 B / *C A 

8 1350 64 70 01 PREF. 
0,05 0,05 

7 12 A A/ *B 

9 1350 139 326 02 PREF. 
0,04 0,10 

9 12 A A / *B 

10 1350 199 68 02 PREF. 
0,06 0,02 

10 8 A A 

11 1350 65 81 01 PREF. 
0,05 0,06 

28 18 A / *D A / *C 

12 1350 164 137 01 PREF. 
0,12 0,10 

8 13 A A / *B 
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Os estudos de demanda de tráfego envolvem quatro etapas principais: 

geração, distribuição das viagens, divisão modal e alocação das viagens (ver itens 

5.3.4.1 e 5.3.4.2), 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 (tabela 19) transcrita do ítem 5.3.4.2 – 

Alocação do tráfego. 

 

Rotas 

Coeficiente de 

distribuição 
Veq  PM Veq  PT 

Produzida

s 

Atraídas Produzida

s 

Atraídas Produzida

s 

Atraídas 

Rota 1 0,30 0,32 91 74 73 75 

Rota 2 0,70 0,68 213 157 171 159 

TOTAL 1,00 1,00 304 231 244 234 

Total Veq (veic./h) 535 478 

 

A seguir, a definição do Nível de Serviço futuro: 

 

Tabela 32: Valores comparativos do Nível de Serviço com o empreendimento para hora pico na interseção Rodovia 
Mário Andreazza x Estrada da Guarita 

*Volume atraído Rota 1 (Mov. 4, 5 e 7)   

º Volume produzido Rota 1 (Mov.3, 6 e 8)      

** NS alterado qdo o movimento é analisado sob o ponto de vista dos atrasos médios 

 

Ponto 
Rota /  

Mov. 

Fluxo de  

Saturação 

 (Vph) 

Volume futurode veículos 

(Veq/h) 

Nº  

de 

faixas 

Tipo de  

controle 

Taxa de  

Ocupação (% 
Equilíbrio  

Operacional 

Nível de 

Serviço (NS) 

PM PT PM PT PM PT 

1 

1 / 4 2700 146 + *74= 220 164 + *75 = 239 2 PARE 0,08 0,09 

ESTÁVEL 

A A 

1 / 5 2700 
984 + *74 = 

1058 

988 + *75 = 

1063 

2 
PARE 0,39 0,39 C C 

1 / 7 2700 240+ *74=  314 409 + *75 = 484 

2 
PARE 0,12 0,18 A/ **B A/ **C 

1 / 3 2700 168+ º91= 259 150 + º73= 223 

2 
PARE 0,10 0,08 A A/ **C 

1 / 6 2700 763+ º91=854 763+ º73= 836 

2 
PARE 0,32 0,31 B B 

1 / 8 2700 600+ º91=691 762+ º73= 835 

2 
PARE 0,26 0,31 B /**F B/ **D 
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Tabela 33: Valores comparativos do Nível de Serviço com o empreendimento para hora pico na interseção Rodovia 
Mário Andreazza x Av. Tiradentes x Av. Chile. 

*Volume atraído Rota 4 (Mov. 5 – pela Av. Pedro Pedrossian)  

º Volume produzido Rota 4 (Mov.8 – pela Av. Pedro Pedrossian)      

** NS alterado qdo o movimento é analisado sob o ponto de vista dos atrasos médios 

 

Após os carregamentos das viagens produzidas e atraídas pelo 

empreendimento, para as horas pico (PM e PT), a partir da ocupação plena do 

empreendimento, 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 Rodovia Mário 

Andreazza com a Estrada da Guarita, onde a plena ocupação do empreendimento não 

interferirá na condição do NS atual que está nos níveis de saturação em função dos 

atrasos médios provocados pela espera no movimento de conversão para quem se 

origina da Av. Tiradentes adentrar na Rodovia Mário Andreazza, no pico da manhã. 

As perturbações detectadas já são uma realidade independente da 

implantação do Residencial, 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. 

 

Ponto 
Rota /  

Mov. 

Fluxo de  

Saturação 

 (Vph) 

Volume futurode veículos 

(Veq/h) 

Nº  

de 

faixas 

Tipo de  

controle 

Taxa de  

Ocupação (% 
Equilíbrio  

Operacional 

Nível de 

Serviço (NS) 

PM PT PM PT PM PT 

2 

2 / 3 1350 66 + *157= 223 100 + *159= 259 1 PREF 0,17 0,19 

ESTÁVEL 

A/ **D A/ **C 

2 / 5 1350 102 + *157 = 259 233 + *159 = 392 

1 
PREF 0,19. 0,29 A/ **D B/ **C 

2 / 7 1350 354+ *157=  511 106 + *159 = 265 

1 
PREF 0,38 0,20 C A 

2 / 4   1350 137+ º213= 350 81 + º171= 252 

1 
PREF 0,26 0,19 B A /**B 

2/ 8 1350 64+ º213=277 70+ º171= 241 

1 
PREF 0,21 0,18 B A / **B 

2 / 12 1350 164+ º213=377 137+ º171= 308 

1 
PREF 0,28 0,23 B B 
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5.3.8 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 
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foram 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 59 evidencia-se espacialmente toda a rede de transporte 

integrada da cidade, interligada com a capital do Estado.  

 

Figura 59– Cobertura espacial da rede de transporte coletivo  

FONTE: PlanMob RMVRC/2011 
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Atualmente o acesso por transporte coletivo a área do entorno ao 

empreendimento ocorre por Linhas do sistema de Várzea Grande e Linha 

intermunicipal, com frequência média 12 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 250 passageiros 

no pico da manhã, possivelmente haverá necessidade de ampliar a oferta com 

aumento da frota que serve a região de localização do residencial 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. 

A figura 60 apresenta o itinerário de transporte coletivo, na Área de 

Influência do empreendimento. 
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Figura 60: Itinerário das linhas de transportes coletivos. 

Fonte: RIT Rodobens  
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5.3.9 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 edificado em 

terreno com área de  146.855,79 m² (sendo 44.546,99m²  para o sistema viário, 

1.534,52 m² para estacionamentos e  com área a ser construída para os residenciais, 

portaria principal, bloco de serviços, salão de festas, piscinas, churrasqueira, quadra e 

campo esportivos, estação de ginástica, estar, playground e paisagismo de 100.774,28 

m²), constituído de 442 Unidades  Habitacionais – UH, cujas residências possuem área 

privativa de 60,20m² e 76,00m². Para absorver a demanda veicular dos moradores e 

clientes, 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 deveriam ser destinadas 442 (quatrocentas 

e quarenta e duas) vagas para autos, acrescidas de vagas para visitantes, sendo 5% 

para idosos e 2% para PNE, o que foi prontamente atendido destinando, para as 

residências, espaço para abrigar dois autos, cada uma delas. Para os visitantes foram 

destinadas 109 (cento e nove), sendo 94 (noventa e quatro) vagas comuns e 

15(quinze) vagas para especiais dentro do espaço privativo do residencial multifamiliar 

e externamente foram reservadas 04(quatro) vagas comuns e 02 (duas) vagas para 

especiais. As vagas de visitantes foram distribuídas em média de nove vagas para 

cada quadra, de maneira a permitir fácil mobilidade no interior do empreendimento, 

conforme tabela, abaixo: 
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Tabela 34: Quadro comparativo das vagas exigidas e projetadas para o empreendimento 

Fonte: RIT Rodobens 

 

Ainda com relação ao dimensionamento de áreas, 

 

Observa-se: 

 

a) As residências possuem espaço para vagas comuns com 

dimensão de 2,40m x 5,00m ; 

b) Veículos de moradores e visitantes terão acesso ao residencial 

pela portaria principal. Visitantes terão estacionamento 

específico – em bolsão situado dentro do terreno do multifamiliar 

e fora do perímetro privativo do mesmo, próximo à guarita;  

c) A implantação de áreas internas (Avenida de acesso) com 

75,00m de extensão e capacidade de armazenamento para 15 

(quinze) veículos antes do controle (na guarita) para adentrar o 

empreendimento, significa dizer que o fluxo veicular gerado pelo 

residencial dificilmente interferirá no viário da 

microacessibilidade;  

d) Implantação da calçada para pedestre obedecendo a legislação 

urbanística em função da classificação das vias (calçadas das 

avenidas com 6,00m e das Ruas com 2,50m de largura) e 

marcação para deficientes conforme NBR 9050; 

e) O pedestre terá acesso pela Avenida Universitária.  

f) O acesso a veículos de emergência e de serviço será feito pela 

Avenida Universitária; 

g) Todos os acessos ao empreendimento estão contempladas com 

projeto de sinalização horizontal e vertical, onde visando 

QUADRO DE VAGAS 

VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA CONDÔMINOS VAGAS VISITANTES 

TIPO DE 
USO 

EXIGIDAS 
Leis Municipal /Federal 

PROJETADAS EXIGIDAS PROJETADAS 

Veículos Veículos Veículos Veículos 

Total PNE Idosos Total Total PNE 
Tot
al 

PNE e 
Idosos 

Residen
cial 

442 
01 para cada 

UH 

884 (espaço para estacionamento 

de dois veículos em cada unidade 
residencial edificada) 

Não definido 109 15 
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regulamentar o uso do espaço para os diferentes tipos de 

usuários, foram propostas faixas para travessia de pedestres e 

dispositivo luminoso intermitente, complementando a segurança 

na circulação. 

 

5.3.10 AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE E ELABORAÇÃO DE ALTERAÇÕES 

GEOMÉTRICAS, DE CIRCULAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

Com a implantação do empreendimento não se detectou necessidade 

de intervenções viárias no entorno em função do acréscimo de demanda veicular, a 

não ser revitalização da sinalização viária. 

No entanto, verificou-se a necessidade de implantação de abrigos para 

usuários do transporte coletivo, em algumas vias do entorno. 

 

5.3.11 MEDIDAS MITIGADORAS 

 

Diante dos resultados apresentados pela coleta e das conclusões ante a 

análise desses dados serão indicadas as medidas mitigadoras que irão contribuir para 

a diminuição dos impactos negativos gerados pela atividade em funcionamento no 

local. 

 

Adequação Viária  

 

 Sinalização da Avenida Universitária em frente ao 

empreendimento (aproximadamente 500 metros); 

 

 Implantação de 04 (quatro) abrigos para usuários de transporte 

coletivo, em locais conforme determinação do Corpo Técnico de 

Engenharia do município. 
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Por fim, a solução apresentada é de fácil e rápida execução, onde se 

propõe aplicação de investimentos com a finalidade de oferecer facilidades de 

circulação com fluidez e segurança para todos que se utilizam das vias do entorno.  
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5.4 INFRAESTRUTURA BÁSICA 

 

5.4.1 Abastecimento de água 

A DPA nº 081/2018 emitida pelo DAE-VG informa que não dispõe de 

abastecimento de água tratada na região do empreendimento, necessitando de 

aprovação de projeto conforme decreto11 de 1998, além de condicionado a reforma de 

Estação de Tratamento de Água da Avenida Julio Campos (ETA II), compreendendo: 

troca dos elementos Filtrantes, troca de válvulas, reforma do floculador, reforma do 

filtro 1, reforma do decantador, instalação de um macromedidor, recuperação do 

telhado e pintura padrão DAE-VG. (Ver Capítulo 2 – Documentos, item 2.3). 

O PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA foi elaborado pela 

empresa EXCELENCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA-EPP, tendo como 

responsável técnico o Engenheiro Civil Fernando dos Santos Sanches, CREA - nº 

1211025730. E pode ser consultado na integra no CAPÍTULO 8, ANEXO IV. 

 

5.4.2 Esgotamento Sanitário 

De acordo com a Declaração de Possibilidade de Esgotamento Sanitário 

emitida pelo DAE-Várzea Grande, a região não possui rede coletora e Estação de 

Tratamento de Esgoto, sendo necessária a aprovação de projeto conforme decreto 11 

de 1998 que deverá ser adequada para atender o empreendimento, além de esta obra 

estar condicionada a construção e a um tratamento de esgoto que atenda todo o 

empreendimento mais a carga de esgoto produzida pela futura sede do Fórum da 

Comarca de Várzea Grande. (Ver Capítulo 2 – Documentos, item 2.4). 

 

O PROJETO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO foi elaborado 

pela empresa EXCELENCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA-EPP, tendo 

como responsável técnico o Engenheiro Civil Fernando dos Santos Sanches, CREA - 

nº 1211025730. E pode ser consultado na integra no CAPÍTULO 8, ANEXO III. 

 

5.4.3 Drenagem 

O ANEXO V mostra o projeto do sistema de drenagem para o 

empreendimento. O projeto foi elaborado pelo Eng. Civil Rafael Bastos Belizario 

(CREA/MT nº 1205788123). O projeto e memorial descritivo trazem as seguintes 

definições técnicas: 
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 Dados básicos para o dimensionamento do sistema coletor de 

transporte das águas pluviais; 

 Especificações de serviços e da execução e dos materiais; 

 Execução dos serviços; 

 Projeto de drenagem de águas pluviais e quantitativo de tubos. 

 
5.4.4 Levantamento da infraestrutura existente na via lindeira ao terreno (rede de água, 

de energia elétrica, de esgoto sanitário, pavimentação, iluminação pública, etc) 

A Av. Chapéu do Sol e Av. Universitária, vias de acesso ao terreno, 

foram recentemente construídas, para acesso aos novos empreendimentos 

(condomínios), como também o novo campus Várzea Grande da UFMT e IFET e a 

futura sede do fórum da Comarca de várzea Grande. 

As vias encontram-se bem sinalizadas, com pavimento em bom estado 

de conservação e implantação de ciclovias. As imagens a seguir ilustram o atual 

estado via. 

 

Fotografia 58 – Av. Universitária, com ciclovia. (Via lindeira ao empreendimento). 
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Fotografia 59 - Av. Universitária. 

 

Fotografia 60 – Infraestrutura Av. Chapéu do Sol, acesso a direita ao Condomínio Florais da Mata 
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5.5 MEIO AMBIENTE 

O Plano de Controle Ambiental (PCA) foi elaborado pelo Engenheiro 

Civil Fernando dos Santos Sanches, CREA - nº 1211025730.e subsidiará os processos 

do licenciamento ambiental necessário à implantação do empreendimento (Ver 

ANEXO VI). 

 

5.5.1 Objetivos gerais e específicos. 

Foi feita a caracterização ambiental da área de objeto do 

empreendimento e identificados os principais impactos ambientais e suas possíveis 

medidas mitigadoras e/ou compensatórias, a fim de se obter o licenciamento ambiental 

para o empreendimento. 

 

 Realização da caracterização geral do empreendimento, 

contemplando sua localização, características físicas e 

infraestrutura; 

 Caracterização do meio ambiente da área de estudo, 

contemplando: clima, geologia, pedologia, hidrogeologia, 

processos erosivos, fauna e flora; 

 Levantar os possíveis impactos ambientais inerentes à 

implantação do empreendimento; 

 Avaliar as medidas mitigadoras e/ou compensatórias; 

 Elaborar programas ambientais a serem implantados no decorrer  

 

5.5.2 Classificação da Flora 

No local, foi constatada forte influência antrópica, pois a área do 

empreendimento está inserida em local cercado por áreas de condomínios residenciais 

e vias de acesso pavimentado. 

No local, apesar de forte influência antrópica, foi encontrada Vegetação 

arbórea típica de cerrado como Lixeira (Curatella americana), Astronium fraxinfolium, 

Jacarandá (Jacaranda mimosifolia). 

Em geral a área é constituída por gramíneas e arbustos, sendo 

constatados alguns indivíduos arbóreos espalhados no local. 
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Fotografias 61 e 62 – Características de vegetação da área. (Fotos do PCA- Plano de Controle Ambiental). 
 

 

5.5.3 Classificação da Fauna 

 Anfíbios 

A AID apresenta-se, em toda sua extensão, sem as suas características 

originais, em função dos impactos advindos da abertura de pastagem. Esta alteração 

dos ambientes reflete-se na composição da anurofauna registrada. As espécies 

registradas na AID possuem hábitos generalistas e de ampla distribuição geográfica, 

que acabam substituindo gradativamente aquelas especialistas de hábitats. 

 

 Répteis 

Verificou-se que a área de influência do empreendimento já foi 

submetida a uma acentuada modificação da paisagem natural. Destaca-se a 

descaracterização de todo o ambiente em pastagem, diminuindo a disponibilidade e a 

variabilidade de hábitats. Este fato parece ter causado alterações na composição da 

comunidade local, com prejuízo, principalmente, das espécies mais sensíveis e das 

espécies típicas de áreas florestadas e favorecimento de espécies características de 

ambientes abertos e antropogênicos. Como exemplo, podem-se citar os registros do 

lagarto Ameiva ameiva, frequentemente encontrado em áreas que sofreram 

perturbação. 

Nenhuma das espécies registradas em campo é endêmica da região do 

empreendimento, assim como não são citadas na Lista Nacional das Espécies da 

Fauna Ameaçadas de Extinção (Instrução Normativa do MMA nº 03/2003). 
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Quadro 6 – Lista de Répteis encontrada na AID. 

 Família  Espécie 

L
a

g
a

rt
o

s
 

GYMNOPHTHALMIDAE 
Cercosaura eigenmanni (Griffin, 1917) 

Micrablepharus atticolus Rodrigues, 1996 

TEIIDAE Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) 

TROPIDURINAE Tropidurus cf. oreadicus Rodrigues, 1987 

S
e

rp
e

n
te

s
 

COLUBRIDAE Philodryas olfersii (LICHTENSTEIN, 1823) 

*Informações do PCA. 

 

 Mamíferos 

Durante as amostragens de campo para o presente diagnóstico foram 

registradas 06 espécies de mamíferos. 

Podemos destacar as seguintes espécies encontradas na área do 

empreendimento: Artibeus lituratus (morcego), Sturnira lilium (morcego), Cerdocyon 

thous (cachorro-domato), Gracilinanus agilis (cuíca), Dasyprocta azarae (cutia) e 

Thrichomys pachyurus (rato-do-campo). 

A maioria dos mamíferos registrados na área de influência são espécies 

generalistas, ou seja, não requerem uma grande especificidade de ambiente e 

possuem uma dieta bastante variada, utilizando folhas, frutos, sementes, invertebrados 

e pequenos vertebrados na sua alimentação. Graças a isso, elas convivem bem com 

as perturbações causadas pelo homem. 

Presume-se que os cortes da vegetação ocasionados pelo crescimento 

da cidade veem aumentando consideravelmente a cada ano, ocasionou mudanças 

irreversíveis na mastofauna local. Levando em consideração a proximidade de 

residências, ação predatória por caça e degradação do habitat. 

Nas observações de campo foi verificada a presença de gambás e 

morcegos. Há registro visual de pequenos mamíferos que são vistos na área, 

notadamente ratos. Sendo um grupo muito diverso e rico, mesmo em áreas 

degradadas, são de difícil identificação. 
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 Insetos 

Quanto aos insetos, o estudo ilustra que a estrutura das comunidades 

das formigas é fundamental em estudo de impacto ambiental, pois estas mantêm e 

restauram a qualidade do solo. Elas operam na redistribuição das partículas, dos 

nutrientes e da matéria orgânica, além de melhorar a infiltração de água no solo pelo 

aumento da porosidade e a aeração (Bruyn, 1999). 

As moscas da família Tachinidae ocorrem de forma acessória nessa 

área, enquanto os percevejos Cydnidae, os himenópteros Ichneumonidae e os 

gafanhotos Acrididae, de forma acidental, e observou-se nessa vegetação grande 

ocorrência de carrapatos. Os insetos da ordem Coleoptera também são numerosos. 

Na área do empreendimento foram observadas espécies como: Fannia 

heydenii (Wiedemann), F. pusio (Wiedemann), F. bahiensis (Albuquerque), Atherigona 

orientalis (Schiner), Musca domestica (Linnaeus), Ophyra aenescens (Linnaeus), 

Synthesiomyia nudiseta (Wulp) e Biopyrellia bipuncta (Wiedemann). 

 

 Aves 

Deve-se sempre ter em mente que a área onde será instalado o 

empreendimento apresenta elevado grau de fragmentação de hábitat, havendo muitas 

fazendas de pecuária bovina e grandes extensões de monocultura de soja e algodão. 

Neste cenário, a avifauna remanescente é provavelmente composta por espécies 

menos sensíveis às alterações ambientais, menos exigentes em termos de qualidade 

de hábitat (mais generalistas). 

Embora a presente campanha não tenha registrado nenhuma espécie 

ameaçada a nível nacional, é importante lembrar que o Cerrado brasileiro abriga 117 

espécies de aves campestres, sendo 48 consideradas especialistas obrigatórias, 17 

em alguma categoria de ameaça de extinção e 13 endêmicas do bioma. 

Embora cada fitofisionomia possua suas peculiaridades, tanto em 

riqueza quanto em abundância de aves e, portanto, necessitando de grandes esforços 

amostrais para se esgotar o inventário da avifauna, pode-se dizer que a maioria das 

espécies observadas são comuns às condições ambientais em que a vegetação 

natural se encontra. Ou seja, predominam espécies tolerantes às alterações já 

observadas na AID, sem especificidades quanto ao trânsito de caminhões, que geram 

poluição sonora e perigo de atropelamentos, e a descaracterização dos ambientes, 
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influenciam significativamente na composição das comunidades de aves presentes na 

AID. 

Quadro 7 - Relação das espécies registradas na área do empreendimento.  

Família Espécie Nome comum 

Accipiritdae Vigors, 1824 

Gampsonyx swainsonii (Vigors, 1825) Gaviãozinho 

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) Gavião-carijó 

Cathartidae Lafresnaye, 
1839 

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) Urubu-de-cabeçapreta 

Charadriidae Leach, 1820 Vanellus chilensis (Molina, 1782) Quero-quero 

Cuculidae Leach, 1820 

Guira guira (Gmelin, 1788) Anu-branco 

Smooth-billed (Linnaeus, 1750) Anu-preto 

*Informações do PCA. 

 

5.5.4 Previsão de alteração do solo e do perfil do terreno, apontando as medidas de 

controle quando a alteração implicar em riscos ao ambiente e à segurança pública. 

A seguir são apresentados os possíveis impactos na área geotécnica do 

empreendimento e as ações de mitigação e controle propostas. 

 

Quadro 8 - Impactos e ações mitigadoras (Geotécnico) 

Impactos Potenciais Ações de mitigação e controle 

Alterações no solo por modificações na 

topografia e cobertura vegetal local 

 Adequação topográfica da área com execução 

das obras em curva de nível; 

 Uso interno dos volumes de corte e aterro, sem 

geração de áreas de empréstimo e bota fora; 

 Separação dos horizontes do solo nas operações 

de terraplanagem para uma posterior recolocação 

mantendo a seqüência original de horizontes; 

 Durante a movimentação de terras em época de 

chuvas, implantação de filtros de rachão para 

retenção de sólidos sedimentáveis carreados 

pelas chuvas; 

 Execução de projeto de arborização e paisagismo 

simultaneamente e imediatamente após a etapa 

de movimentação de terras; 

 Manutenção de 25% de área permeável; 

 Implantação do sistema de drenagem e de 

pavimentação concomitantemente ao 

parcelamento; 
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 Prever medidas de estabilização para cortes 

concordantes com o mergulho das 

descontinuidades; 

 Implantação da área verde de doação próximo a 

APP do Rio Pari como forma de uma maior 

preservação. 

 

Espécies vegetais indicadas para o plantio no arruamento interno do 

empreendimento: 

 

 
Quadro 9 - Espécies vegetais sugeridas para arborização 

Nome Vulgar Nome Científico Grupo Ecológico 

Oiti Licania tomentosa Pioneira 

Ipê roxo, piúva Tabebuia impetiginosa Secundária tardia 

Para tudo Tabebuia insignis Secundária 

Ipê amarelo do brejo Tabebuia umbellata Sem classificação 

Ipê branco Sparattosperma vernicossum Secundária 

Paineira Chorisia speciosa Pioneira 

Pata de vaca Bauhinia langilolia Secundária inicial 

Jatobá Hymenaea courbaril Secundária tardia 

Angico Anandenanthera falcata Pioneira 

Figueira Fícus spp. Secundária inicial 

Tarumã Vitex montevidensis Secundária inicial 

Cambará Vochysia tucanorum Pioneira 

 

5.5.5 Análise dos impactos negativos e positivos causados pela atividade ou 

empreendimento à paisagem na área e adjacências e proposta de medidas 

mitigadoras e/ou compensatórias no caso de impactos negativos 

Os estudos que antecederam os projetos buscaram sempre a melhor 

forma de ocupação do terreno, que permita o menor impacto ambiental possível. 

O impacto proporcionado pelo condomínio horizontal será pontual, pois, 

de acordo com as normas de construção para o empreendimento as residências a 

serem construídas tem gabarito de 01 pavimento apenas (casas térreas). 

Uma das principais preocupações durante a elaboração dos projetos: 

preservar o meio ambiente sempre superando as exigências da legislação ambiental, 

principalmente no que diz respeito à permeabilidade – O conceito do empreendimento 
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prioriza grandes áreas verdes e de lazer. Uma série de ações preventivas e corretivas 

vai assegurar o conforto visual e térmico para a região. Entre essas ações, inclui-se o 

replantio de espécies nativas e a recomposição de trechos alterados.  

A seguir seguem imagens do conceito dos empreendimentos 

executados pela RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS. 

Essas características serão mantidas para esse novo empreendimento 

proposto.  

 

Fotografia 63 – Imagens internas do condomínio Reserva Rio Cuiabá. 
Fonte: Acervo próprio. 

 

Fotografia 64 – Foto aérea condomínio Reserva Rio Cuiabá.  
(Fonte: http://rni.com.br/mt/cuiaba/casas-de-3-quartos/reserva-rio-cuiaba/). 
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Para garantir a máxima preservação durante as obras, será implantado 

um sistema de monitoramento ambiental, com orientações que estabelecem o padrão 

de procedimentos a ser seguido em todas as etapas do empreendimento.  

Para as áreas de uso comum/verdes citadas serão priorizada a 

implantação de vegetação nativa. 

Quadro 10 - Espécies vegetais sugeridas para serem utilizadas nas áreas verdes 

Nome Científico 

Anadenanthera colubrina 

Erithrina mulungu 

Copernicia australis 

Syagrus romanzoffiana 

Syagrus oleracea 

Licania tomentosa 

Tabebuia impetiginosa 

Sparattosperma vernicossum 

 

5.5.6 Definição da destinação do lixo, entulho e sobras não aproveitadas da fase de 

construção do empreendimento, a ser implementada pelo empreendedor. 

Tratando-se de uma obra de construção civil, durante a fase de 

implantação da infraestrutura, haverá geração de resíduos de construção. 

Nesta fase é importante que o planejamento da obra tenha como um de 

seus objetivos a redução de perdas. Os resíduos inevitavelmente gerados devem ser 

coletados em containers separados, realizando-se no mínimo a divisão recomendada 

pela Resolução nº 307/2002 do CONAMA: 

a) Classe A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis com agregados, 

sendo provenientes:  

1) De construção, demolição, reformas e reparos de 

pavimentação e de outras obras de infraestrutura, 

inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

2) De construção, demolição, reformas e reparos de 

edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, 

telhas, placas de revestimento, etc.) argamassa e 

concreto; 
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3) De processo de fabricação ou demolição de peças pré-

moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios entre 

outros) produzidas no canteiro de obras. 

b) Classe B: recicláveis para outras destinações tais como plástico, 

papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 

c) Classe C: resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam 

a sua reciclagem/recuperação, tais como produtos oriundos do 

gesso; 

d) Classe D: resíduos perigosos oriundos do processo de 

construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros, ou 

aqueles contaminados oriundos de demolição, reformas e 

reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros. 

 

5.5.6.1 Resolução CONAMA 307 e responsabilidades 

A resolução do Conselho Nacional do Meio-Ambiente – CONAMA 307 

de 02 de janeiro de 2003 tem por objetivo estabelecer diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações 

necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais. 

É importante salientar as responsabilidades definidas pela resolução 

307 em alguns de seus artigos que servem de premissas para o adequado 

gerenciamento dos resíduos gerados nas atividades de construção civil, dentre os 

quais: 

 

Art. 5º - É instrumento para a implementação da gestão dos resíduos 

da construção civil o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil, a ser elaborado pelos Municípios e pelo Distrito 

Federal, o qual deverá incorporar: 

I - Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil, 

II - Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

 

Art 6° - Deverão constar do Plano Integrado de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil: 

I - As diretrizes técnicas e procedimentos para o Programa Municipal 

de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e para os Projetos 
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de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem 

elaborados pelos grandes geradores, possibilitando o exercício das 

responsabilidades de todos os geradores. 

II - O cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para 

recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos 

volumes, em conformidade com o porte da área urbana municipal, 

possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de 

pequenos geradores às áreas de beneficiamento; 

III - O estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas 

de beneficiamento e de disposição final de resíduos; 

IV - A proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas 

não licenciadas; 

V - O incentivo a reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no 

ciclo produtivo; 

VI - A definição de critérios para o cadastramento de transportadores; 

VII - Ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes 

envolvidos; 

VIII - Ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e 

possibilitar a sua segregação. 

 

Art 7º - O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil será elaborado, implementado e coordenado pelos 

municípios e pelo Distrito Federal, e deverá estabelecer diretrizes 

técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos 

pequenos geradores, em conformidade com os critérios técnicos do 

sistema de limpeza urbana local. 

 

Art. 12º - Fica estabelecido o prazo máximo de vinte e quatro meses 

para que os geradores, não enquadrados no artigo 7º, incluam os 

Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil nos 

projetos de obras a serem submetidos à aprovação ou ao 

licenciamento dos órgãos competentes, conforme parágrafos 1º e 2º do 

artigo 8º. 

 

Art. 13º - No prazo máximo de dezoito meses os municípios e o Distrito 

Federal deverão cessar a disposição de resíduos de construção civil 

em aterros de resíduos domiciliares e em áreas de "bota fora". 

 

Art. 14º - Esta Resolução entra em vigor em 02 de janeiro de 2003. 
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5.5.6.2 Plano de atividades 

A Gestão Ambiental de Resíduos deste empreendimento compreende 

as seguintes etapas: 

a) Destinação dos resíduos produzidos inicialmente pela obra; 

b) Planejamento da destinação dos demais resíduos a serem 

produzidos pela obra. 

A seguir são apresentadas as atividades correspondentes a cada uma 

das etapas citadas: 

 

A) Destinação dos resíduos produzidos inicialmente pela obra 

O quadro a seguir apresenta a destinação e as ações a serem 

inicialmente desenvolvidas para o adequado cumprimento da legislação pertinente 

quanto à gestão dos resíduos. 

 

Quadro 11 - Gestão dos resíduos produzidos inicialmente pela obra 

Resíduo             Destinação e ações 

Solo 

(terra, alteração de rocha, 

rocha, camada vegetal 

superficial). 

 Os materiais provenientes da escavação do terreno, quando não reutilizados na 

própria obra, devem ser removidos e transportados até áreas estabelecidas no 

canteiro para aterro ou a critério da empresa contratada para os serviços de 

terraplenagem, de acordo com as determinações dos órgãos públicos 

competentes; 

 O solo proveniente de pequenas escavações (baldrames, poços, caixas de 

inspeção, etc.) poderão ser dispostos nas caçambas contratadas pela empresa; 

 Os pneus dos caminhões serão lavados antes da saída do canteiro (lava-rodas) 

e circulação nas vias públicas. 

Entulho 

(ferro, concreto, argamassa, 

material de acabamento, tijolo, 

telha, manilhas, espuma, 

borracha, tecidos, podas, 

papelão, plásticos, madeira). 

 Os entulhos não poderão ser dispostos como resíduos urbanos, ou seja, em 

sacos de lixo para a coleta pelo serviço público de coleta de lixo; 

 É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de 

obras; 

 Todo entulho é coletado, armazenado e retirado em bags ou caçambas 

(fornecidas por empresa especializada que deve ser obrigatoriamente 

cadastrada na Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT); 

 A disposição das caçambas no canteiro, bem como os métodos utilizados para 

a retirada do entulho devem evitar transportes excessivos e manter o canteiro 

organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação e 

passagens; 

 Serão disponibilizados pelos subempreiteiros os equipamentos de limpeza 
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necessários à remoção de entulhos (vassouras, enxadas, carrinhos de mão, 

etc); 

 Os pneus dos caminhões serão lavados antes da saída do canteiro (lava-rodas) 

e circulação nas vias públicas. 

Material proveniente das áreas 

de vivência do canteiro 

(papel, recipientes, plásticos, 

trapos, restos de alimentos). 

 Os resíduos gerados nas áreas de vivência devem ser colocados em 

recipientes (cestos de lixo) e recolhidos e armazenados em sacos plásticos e 

dispostos em local adequado para o recolhimento pelo serviço público de coleta 

de lixo; 

 Serão disponibilizados cestos de lixo, no escritório da obra, nos sanitários e nos 

refeitórios. 

Resíduos leves de construção 

(poeira e respingos de 

argamassa, pó de gesso, pó 

de terra) 

 Serão disponibilizados pelos subempreiteiros os equipamentos de limpeza 

necessários à remoção de poeira e resíduos leves (vassouras, enxadas, 

carrinhos de mão, etc) nas frentes de serviços e nas áreas de vivência. 

Esgotos e águas servidas 

 Os esgotos e águas servidas (pluviais, de escavações, etc.) deverão ser 

coletados separadamente, através de sistemas próprios independentes, de 

acordo com normas técnicas. 

 

B) Planejamento da destinação dos demais resíduos a serem produzidos pela 

obra 

Este trabalho será desenvolvido em etapas, de acordo com a 

identificação a seguir: 

a) Caracterização da situação da obra em relação à limpeza, 

segregação e destinação dos resíduos; levantamento de 

informações: quantidade de funcionários, área em construção, 

resíduos predominantes (espécie e volume), coletores que 

operam na obra, fluxo de resíduos, etc; 

b) Definição da sistemática de implantação, com indicação dos 

dispositivos de coleta, equipamentos, arranjo físico e fluxo para 

cada um dos resíduos, bem como de sugestões para aquisição 

dos dispositivos e equipamentos (fornecedores e condições 

comerciais); definição dos responsáveis pela distribuição e/ou 

preparação no próprio canteiro dos dispositivos de coleta e 

armazenamento, bem como da sinalização; definição de equipe 

para captação dos resíduos nos dispositivos de coleta e 



 

 

 

180 

 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA ABRIL 2018 

transporte para armazenagem final; orientar sinalização e 

distribuição na obra; 

c) Implantação em canteiro com ênfase na necessidade de 

mudança de cultura na obra: treinamento de toda a equipe da 

obra para operação, com rápida apresentação conceitual do 

programa e maior atenção em “como fazer” as respectivas 

tarefas; 

d) Acompanhamento/verificação da limpeza e segregação dos 

resíduos a partir dos diversos serviços em execução avaliando a 

obra segundo 03 (três) critérios: limpeza, segregação e 

destinação compromissada e medidas para melhoria dos 

indicadores. 

 
 
5.5.6.3 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL - PGRCC é mostrado no ANEXO VII e foi elaborado pelo Engenheiro Civil 

Fernando dos Santos Sanches, CREA - nº 1211025730. 

Seguem as orientações que se encontram no mesmo. 
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Quadro 12 – Quantidade de resíduos que serão gerados por classe em KG*.  

C
la

s
s

e
 

MATERIAL 

QUANTIDADE (Kg) 

DESTINO FINAL 
ETAPA DA OBRA 

CONSTRUÇÃO 

C
la

s
s

e
 A

 Argamassa, concreto, cerâmica, tijolos, 
blocos de concreto, entre outros 

3.107.002,50 
Transporte para área de 

triagem e Reciclagem 

Solo (bota-fora) 1.035.667,50 
Transporte para área de 

triagem e Reciclagem 

TOTAL Classe A 4.142.670  

C
la

s
s

e
 B

 

Plásticos, papel/papelão, metais, vidros, 
entre outros 

170.885,14 
Transporte para área de 

triagem e Reciclagem 

Madeira 517.833,75 
Transporte para área de 

triagem e Reciclagem 

TOTAL Classe B 688.718,89  

C
la

s
s

e
 C

 

Gesso, entre outros 170.885,14 
Transporte para área de 

triagem 

TOTAL Classe C 170.885,14  

C
la

s
s

e
 D

 

Tintas, óleos, solventes, materiais 
contaminados (embalagens com restos 

destes produtos), materiais que 
contenham amianto, entre outros 

170.885,14 
Transporte para área de 

triagem 

TOTAL Classe D 170.885,14  

*Informações do PGRCC. 

Resumo das quantidades de resíduos gerados: 

Resíduo Classe A = 3.728.403,00 kg. 

Resíduo Classe B = 776.750,62 kg. 

Resíduo Classe C = 258.916,87 kg. 

Resíduo Classe D = 258.916,87 kg. 

TOTAL: 5.173.159,17 kg. 

 

5.5.6.3.1 Iniciativas para minimização dos resíduos. 

 Será orientado à equipe, que sempre que puderem praticar o ato 

de reduzir, reutilizar, reciclar e dispor corretamente os resíduos 

sólidos, para que assim se reduzam o número de resíduos 

sólidos a serem descartados. 
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 Os materiais utilizados em obra são de pouco impacto poluidor, 

buscando sempre formas de construir com menos resíduos o 

possível. 

 Será buscado utilizar os materiais sempre bem contados para 

cada etapa, produzir o necessário para que se evite desperdícios 

e consequentemente descartes. 

 A adoção de formas metálicas em várias etapas da obra visa a 

redução da utilização de menores volumes de concreto, 

implicando em menor utilização de madeiras no canteiro de 

obras. 

 

5.5.6.3.2 Iniciativas para absorção dos resíduos na própria ou em outra obra. 

A utilização formas metálicas reduz a produção de resíduos em relação 

às formas de madeira, pois as formas metálicas podem ser reutilizadas em outras 

etapas da obra, como por exemplo, se trata de um condomínio com residências de 02 

tipos, podem ser reutilizadas as formas em todas as outras do mesmo tipo. 

 

5.5.6.3.3 Iniciativas para acondicionamento diferenciado e transporte adequado. 

Haverá espaço reservado para acondicionamento adequado dos 

resíduos para posteriormente serem entregues aos agentes licenciados. 

Serão construídas baias para acondicionamento dos resíduos gerados 

na obra, os mesmos vão ser segregados in loco para que não haja contaminação dos 

materiais, facilitando sua reciclagem. Próximo aos locais de maior movimento será 

instalado kit de emergência para mitigação de impacto dos produtos perigosos (Classe 

D). Para os resíduos das demais classes serão utilizados recipientes plásticos 

impermeáveis, com a devida identificação para fins de coleta seletiva.  

 

5.5.6.3.4 Descrição do destino a ser dado aos resíduos não absorvidos. 

 CLASSE A e B: Transporte para área de triagem e Reciclagem, 

 CLASSE C: Transporte para área de triagem e aterro sanitário,  

 CLASSE D: Transporte para área de triagem. 
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5.5.6.3.5. Descrição do destino a ser dado a outros tipos de resíduos. 

As embalagens recicláveis como papelão, plástico e marmitex deverão 

ser limpas de resíduo e deverão ser encaminhados à cooperativa catadores do 

município. Juntamente com a apresentação da CRT. E quanto aos restos de alimento 

deverá ser acondicionada em recipientes apropriados e encaminhados a coleta Pública 

Municipal.  

 

5.5.7 Definição das medidas mitigadoras com relação à geração de ruídos e poeira na 

fase da construção 

A execução da obra foi planejada de maneira a minimizar a geração de 

ruídos e poeiras, utilizando dispositivos e sistemas construtivos específicos, como por 

exemplo: 

 
Quadro 13 – Ações de mitigação e controle à geração de ruídos e poeira 

Impacto ambiental potencial Ações de mitigação e controle 

Possíveis alterações nos índices de ruídos 

 As serras policorte (de bancadas) serão 

abrigadas em áreas com anteparos, tipo 

paredes divisórias, em pelo menos três 

lados do compartimento. 

Possíveis alterações na qualidade do ar por 

poeira e gases de combustão pelo aumento 

do tráfego local 

 Durante a movimentação de terras em 

época de estio, umedecimento periódico do 

solo para evitar poeiras em suspensão; 

 Manutenção preventiva de equipamentos 

rodantes com procedimentos de controle 

operacional de abastecimento e 

manutenção local da frota. 

Possíveis alterações de qualidade ambiental 

por poluição pontual ou difusa de solo e 

águas nas fases de implantação e operação 

 Controle ambiental contratual dos serviços 

de terceiros demandados pelo 

empreendimento; 

 Regulamento interno na implantação com 

horários, normas de trânsito, ligação de 

esgotos no início das obras, normas e 

procedimentos internos ambientais, 

deposição de entulhos, controle de erosão 

e assoreamento; 

 Regulamento interno de uso do solo pelos 

usuários. 
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Alterações no fluxo de veículos durante o 

período de obra 

 A execução das obras e a consequente  

circulação de veículos de grande porte 

deverão ficar restrita aos horários 

determinados pelos órgãos competentes; 

 Sinalização de trânsito na área do 

empreendimento aprovada pelos órgãos 

competentes. 

 

5.6 PADRÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA DA ATIVIDADE OU EMPREENDIMENTO. 

 

5.6.1 Levantamento e análise de uso do solo, com indicação de Zonas Especiais na 

área e adjacências. 

 

No entorno da área de estudo observa-se os loteamentos em zona de 

uso misto: 

 Loteamento das Canoas; Lot. Das Acácias; Lot. Nancy; Lot. 

Das Palmeiras; Jardim Petrópolis; Jardim Andaraí; Jardim 

Novo Niterói; Jardim Guanabara; Chapéu do Sol; Corsário; 

Manaíra; Jardim Botafogo; Res. Veredas; Res. Nova 

Esperança; Res. Novo Ipê; Res. Veredas II; Res. José C. 

Guimarães; Res. Solares do Tarumã; Vereda Grande; Jd. 

Madureira; Jd. Dos Passaros; Lot. Fazendinha e Barra do 

Pari. 

Como também em zona predominantemente residencial (ZR). 

 Loteamentos Boa vista, Lot. Parque das Nações, Lot. Res. 

Nova Flórida e Lot. Tarumã  

 

As figuras 61 e 62 mostram os usos do solo (LEGAL e REAL), as zonas 

urbanas adjacentes a área de estudo (Zona de Uso Misto – ZUM).  

  


