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4.2 MEIO BIÓTICO 

 

4.2.1 Flora 

O município de Várzea Grande é constituído basicamente por 

fitofissionomias de cerrado, campo cerrado, campos pantanosos, mata ciliar e 

localmente a presença de várzeas. LUZ et al. (1980) citam também a presença de 

manchas de cerradão nas partes mais baixas das bacias. 

AMARAL e FONZAR (1982) relatam que os estudos para esta 

fitofissionomia é antiga e originária da Venezuela, com a denominação inicial de 

savana. 

No século XV foi levada para a África pelos naturalistas espanhóis e 

conceituada como um lhano, “formação herbácea graminosa contínua, em geral 

coberta de plantas lenhosas”. Esses autores mostram que estudos desenvolvidos por 

Warming (1973) relatam que data de 1908 a designação desta vegetação como de 

campos cerrados, denominação aprovada por Rawitscher (1944) e seus seguidores. 

No Centro-Oeste brasileiro é conhecida por cerrado e no sul por campos, nomes 

consagrados popularmente e adotados por alguns fitogeógrafos. Segundo estes tal 

vegetação compreende “... as várias formações herbáceas da zona neotropical, 

intercaladas por pequenas plantas lenhosas, até arbóreas, em geral serpenteadas de 

floresta-de-galeria”. (AMARAL & FONZAR, 1982). 

Essa vegetação é caracterizada pela predominância de fenerófitas, 

caméfitas, hemicriptófitas e poucas geófitas (AMARAL & FONZAR, 1982; 

VECCHIATO, 1993). Os fatores ecológicos naturais aliados aos antrópicos 

proporcionam a variação que vai desde uma vegetação constituída por espécies 

lenhosas herbáceas (savana arbórea aberta, savana-parque e savana gramínea 

lenhosa), geralmente serpenteada de florestas de galeria, até o clímax do tipo arbóreo 

(savana arbórea densa). 

VECCHIATO (1993) relata que o cerrado caracteriza-se por apresentar 

dois estratos: o superior, formado por pequenas árvores e arbustos retorcidos com 

folhas geralmente graúdas, ásperas e duras e normalmente muito pilosas; e o estrato 

inferior, constituído por um tapete gramíneo-lenhoso. 

A diferença na estrutura da vegetação depende principalmente do tipo 

de solo, da profundidade do nível d’água e da composição mineralógica da rocha 

matriz (AMARAL & FONZAR, 1982). 
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O Projeto Radambrasil (1982) indicam as seguintes formações vegetais 

para a região: 

 Cerrado (savana arbórea aberta): vegetação dominante na 

região, caracterizada por árvores com cerca de 4 m de altura, de 

caule e ramos retorcidos, suberosos, folhas ceriáceas, cujas 

copas se tocam. Caracteriza-se também por apresentar um 

tapete gramíneo-lenhoso contínuo, entremeado de árvores 

gregárias, geralmente raquíticas, e palmeiras anãs, degradadas 

pelo fogo anual, sendo encontrada mais freqüentemente em 

áreas areníticas lixiviadas e solos concrecionários, em clima 

tropical. Apresenta uma composição florística semelhante à do 

cerradão, porém com a estrutura mais aberta e mais baixa; 

 Cerradão (savana arbórea densa): tipo vegetacional florestal do 

cerrado, de vegetação mais densa, com entrelaçamento das 

copas e altura em torno de 8 metros, encontrado principalmente 

nas áreas areníticas lixiviadas e solos concrecionários de clima 

tropical, eminentemente estacional. Suas principais 

características estruturais são representadas por uma vegetação 

arbórea xeromórfica, de esgalhamento profuso, com espécimes 

providos de grandes folhas coriáceas e perenes, casca corticosa, 

sem estrato arbustivo nítido e com um tapete graminoso 

hemicriptofítico, em tufos, entremeados de plantas lenhosas 

raquíticas, providas de xilopódios e palmeiras-anãs. Suas 

árvores e arbustos sempre são menos tortuosos; 

 Mata ciliar: vegetação marginal de um corpo d’água, considerada 

até cerca de 10 metros da margem do corpo d’água. Sua 

estrutura apresenta espécies de rápido crescimento, em geral de 

casca lisa, alcançando grandes alturas. Freqüentemente 

aparecem troncos em forma de botija e raízes tubulares, não 

apresentando dossel emergente; 

 Mata semidecídua: formação vegetacional florestal, de espécies 

arbóreas com estrato contínuo de cerca de 10 metros. Cerca de 

metade de suas espécies são decíduas; 



 

 

 

60 

 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA ABRIL 2018 

 Mata de encosta: formação vegetacional florestal, localizada 

sobre um relevo acentuado; 

 Campos cerrados (savana-parque e savana gramíneo-lenhosa): 

fitofissionomias essencialmente herbáceas, naturais ou 

antrópicas, com árvores ou arvoretas esparsas. São 

freqüentemente encontradas nas áreas encharcadas das 

depressões ou em solos onde a litologia não permite o 

desenvolvimento de árvores mais densas. Na forma antrópica é 

encontrada em todo o cerrado alterado pela ação do homem, ou 

em áreas de pastagem. 

A composição florística das áreas de cerrados e campos cerrados, 

segundo AMARAL e FONZAR (op.cit), tem como principais espécies a lixeira “Curatella 

americana”, o pau-terra “Qualea sp”, o pau-santo “Kielmeyera coria”, o pequi “Caryocar 

brasiliensis”, a peroba-do-campo “Aspidosperma sp”, a lobeira “Solanum sp”, a murici 

“Byrsonima crassyfloria”, a mangaba “Hancornia speciosa”, o timbó “Magonia 

pubescens”, o araticum-do-campo “Anona coriacea”. No estrato herbáceo as principais 

são o capim-mumbeca “Paspalum repens”, o capim-flexa “Tristachya leiostachya”, o 

capim-barba-de-bode “Aristida pallens” e o capim-mimoso “Panicum capilaceo”.  

Já na mata ciliar, ao longo dos cursos d’água, desenvolvem-se as matas 

de galeria, caracterizadas pela presença de espécies vegetais com variações no 

tamanho (de pequeno a grande porte), destacando-se o saram-do-brejo “Alchornia 

Castanaefolia”, o cambará “Vochsysia pohl”, o jatobá “Hymenaea courbaril”, o paratudo 

“Linnimmodendron axibare”, o buriti “Mauritia vinifera”, a gameleira do gênero Fícus, o 

babaçu “Orbignia martiana” e o ipê roxo “Tecoma impertiginosa” e amarelo “Tecoma 

chrysostricha”. 

A Área de Influência Indireta (AII – 4 km) insere-se na região 

fitogeográfica da Savana, com a Formação Savana Arbórea Aberta, Sub-formação com 

Florestas de Galeria (ao longo dos Rios Pari e Cuiabá) e Campo Cerrado. 

A Savana Arbórea Aberta, com Floresta de Galeria (Saf) ocupa áreas 

com solos formados em períodos climáticos caracterizados por limitações de umidade 

e acentuadas temperaturas. O estrato superior, composto por arvoreta e árvores, 

raramente ultrapassa 4 m. Revela-se elementos com troncos tortuosos, folhas 

coriáceas e/ou pilosas, frutos carnosos, brácteas protegidas e acentuada reprodução 

vegetativa. As espécies predominantes são: Curatella americana (lixeira), Protium sp 
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(breu-vermelho), Bombax SP (mamorana), Pseudobombax sp (imbiruçu), 

Stryphonodendron sp (barbatimão), Kielmeyera sp (pau-santo), Vochysia sp (cambará), 

Qualea sp (pau-terra) e Byrsonima sp (murici), entremeadas pelas Palmae Cocos sp 

(pupunharana) e Mauritia sp (buritirana), em áreas úmidas de veredas e nascentes 

preservadas. 

 

 

4.3 MEIO ANTRÓPICO 

 

4.3.1 Aspectos da ocupação e do desenvolvimento na região da sub-bacia 

CORRÊA (1989, p. 11) apud VERTRAG (2007)2, afirma que:  

 

“o espaço urbano é produto social, resultado de 

ações acumuladas no tempo e engendradas por agentes que 

produzem e consomem espaço”. O autor pontua que a complexidade 

da ação dos agentes sociais inclui práticas que levam a um constante 

processo de reorganização espacial que se faz pela (i) incorporação de 

novas áreas ao espaço urbano, (ii) densificação do uso do solo, (iii) 

deterioração de determinadas áreas, (iv) locação diferenciada de infra-

estrutura, (v) e mudança coercitiva ou não do conteúdo social e 

econômico de determinadas áreas do espaço urbano. Estes agentes 

sociais estão cotidianamente fazendo e refazendo a cidade através de 

estratégias e ações concretas sobre o espaço, que são reguladas por 

um marco jurídico. O autor conclui que tal marco não tem sido 

historicamente neutro nas cidades brasileiras, refletindo normalmente, 

os interesses dominantes de um agente, permitindo em muitos casos e 

com a conivência do Estado, a transgressão das leis de acordo com 

tais interesses. 

 

 

Tendo como referência tais conceitos o Plano Diretor Participativo de 

Várzea Grande em seu Volume II – Leitura Técnica e Síntese, dividiu didaticamente o 

processo da evolução do parcelamento e da ocupação urbana do município em cinco 

fases: Fase 1 – Séculos XVIII e XIX; Fase 2 – Até meados do século XX; Fase 3 – 

                                                 
2 Plano Diretor Participativo do Município de Várzea Grande, 2007 - 2017  

Síntese das Leituras Técnica e Comunitária (Volume 2) 
Prefeitura de Várzea Grande / Governo do Estado de Mato Grosso 

Organização: Vertrag Planejamento Ltda 
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Décadas de 1960 e 1970; Fase 4 – Década de 1980 e Fase 5 – Década de 1990 em 

diante. 

A AII (Área de Influência Indireta – 4 km) teve sua ocupação 

caracterizada pelas Fases 3, 4 e 5. 

A Fase 3 (décadas de 1960 a 1970) está associada à Política de 

Integração Nacional implementada pelo Governo Federal na época, que se 

caracterizou pelo investimento de recursos públicos na ampliação e melhoria da 

infraestrutura viária da região Centro Oeste do país. Estes investimentos, programados 

no âmbito do I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND), lançado no ano de 1971, 

foram responsáveis pela estruturação da malha rodoviária que em meados da década 

de 1970 ligava Cuiabá à Goiânia e a partir desse ponto ao Norte e Sudeste do país, 

bem como Cuiabá à Campo Grande conectando o Mato Grosso ao Sul e Sudeste do 

Brasil. Estes novos eixos de circulação produziram um significativo afluxo de 

população de outras regiões do país em direção ao Centro-oeste. Tal dinâmica teve 

impacto direto no processo social de produção do espaço urbano do município, que 

registrou entre 1970 e 1980 uma taxa de crescimento demográfico de 15,56%. 

O crescimento populacional e os interesses imobiliários produziram o 

parcelamento de novos loteamentos, cumprindo um papel determinante para a 

consolidação desse processo os proprietários fundiários, os promotores imobiliários e o 

governo local. Dos atuais 231 loteamentos aprovados em Várzea Grande, 

aproximadamente 30% deles foram aprovados na década de 1970. 

A espacialização dos dados referentes às décadas de 1960 e 1970 

permite constatar que os principais eixos de estruturação das novas frentes de 

ocupação foram as avenidas Governador Júlio Campos, Senador Filinto Muller, Frei 

Coimbra, Leôncio de Miranda e Brigadeiro Eduardo Gomes. Observa-se ainda que a 

partir do centro, o espaço urbano passa se conformar em dois vetores principais: 

sudeste e noroeste. 

Ao longo da década de 1980, apesar da redução significativa das taxas 

de crescimento demográfico, 7,81% para o período 1980-1990, intensificou-se o 

processo de parcelamento do solo para fins urbanos. Segundo dados da Secretaria 

Municipal de Planejamento, dos 231 loteamentos aprovados, 40% deles tiveram 

origem na década de 1980, sendo produzidos aproximadamente 26.000 novos lotes. 

Na Fase 4 (década de 1980) observa-se a continuidade da expansão do 

tecido urbano em direção à periferia e a exacerbação da dinâmica de ocupação 
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dispersa. Corresponde a esse período a aprovação da maioria dos loteamentos 

implantados em sítios desconectados do sistema viário existente (Nancy, Das 

Palmeiras e Das Acácias, etc).  

Uma outra característica dos loteamentos aprovados neste período, é 

que além da descontinuidade espacial destes em relação aos anteriormente 

aprovados, observa-se a desconexão viária dos parcelamentos entre si, originando 

uma morfologia marcada pela desarticulação das vias locais. Nesta fase consolida-se 

um novo vetor de parcelamento: no extremo norte do atual perímetro urbano, entre o 

Rio Pari e Passagem da Conceição. 

Na Fase 4 observa-se ainda um grande número de loteamentos 

aprovados e não implantados, bem como de outros implantados mas não ocupados ou 

com baixíssima densidade demográfica, situação observada no extremo norte do atual 

perímetro urbano, na Área de Influência Indireta (AII – 4 Km).  

A estrutura urbana conformada a partir da Fase 4 caracterizou-se pela 

constituição de extensos espaços vazios, muitos deles próximos à infraestrutura 

existente, e pelo surgimento de loteamentos distantes dela e com sérios problemas de 

acessibilidade.  

O Plano Diretor do município mostra que na Fase 5 (década de 1990 em 

diante) observou-se certa retração do processo de produção de novos loteamentos, 

registrando-se a aprovação de 22 deles. Verificou-se, todavia, a continuidade da 

dinâmica de parcelamento das áreas periféricas e das várzeas dos rios. A maioria dos 

loteamentos foi aprovada no extremo norte do perímetro urbano, entre o Rio Pari e a 

Avenida Mário Andreazza. 

A figura 14 mostra o mapa de evolução urbana da Área de Influência 

Indireta (AII – 4 km). 

Duas importantes obras de intervenção no sistema, a duplicação da 

Rodovia Mario Andreazza e da Avenida Aleixo Ramos (Estrada da Guarita) criam a 

partir do momento de consolidação, e em função da infraestrutura estabelecida (rede 

de água, esgotos sanitários, equipamentos públicos, energia e transporte coletivo) 

condições para a ocupação de forma global da referida sub-bacia. 
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Fotografia 1 e 2 – Duplicação do corredor Mário Andreazza  
Ligação importante entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografias 3 – Duplicação da Estrada da Guarita  
Fonte: SECOPA 

 

Estudo técnico desenvolvido para a elaboração do Plano Diretor do 

município, coordenado por VERTRAG (2007) 3, mostra que, do ponto de vista das 

condições ambientais, considerando o atual limite da zona urbana do município, uma 

das áreas mais adequadas para o adensamento urbano está localizada a norte da 

sede (na região onde localiza-se o empreendimento), em direção à Passagem da 

Conceição. Conforme o mapa de restrições geoambientais (CPRM, 2006), estes 

terrenos podem apresentar localmente restrições a escavações, porém, devido à 

proximidade com a área urbanizada atual e as condições geotécnicas do município, 

são as mais indicadas para comportar a expansão urbana de Várzea Grande. A 

presença de latossolos, a sudoeste da sede municipal, revela que os solos desta área 

                                                 
3 Plano Diretor Participativo do Município de Várzea Grande, 2007 - 2017  

Síntese das Leituras Técnica e Comunitária (Volume 2) 
Prefeitura de Várzea Grande / Governo do Estado de Mato Grosso 

Organização: Vertrag Planejamento Ltda 
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são mais espessos e de mais fácil escavação, favorecendo a ocupação e instalação de 

infraestrutura enterrada. 


