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APRESENTAÇÃO 

 

Em conformidade com o Termo de Referência apresentado pela Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano do Município de Várzea Grande, transcorreremos cada item 

especificado para o Relatório do Estudo de Impacto de Vizinhança de acordo com o 

diagnóstico do Estudo de Impacto de Vizinhança realizado. 

1- OBJETIVO 

 

A contribuição do presente Estudo do Impacto de Vizinhança como processo 

de transformação do direito de propriedade, sendo ainda considerado uma das 

diretrizes da política urbana pelo artigo 2º, II do Estatuto da Cidade.  

Faz parte, portanto do planejamento urbano, com a participação popular uma 

vez que para a elaboração do mesmo, foram realizadas pesquisas da Sociedade local 

para averiguar os impactos do Empreendimento a ser construído. 

Desta forma, o artigo 43, II do Estatuto da Cidade ainda será complementado, 

uma vez que o Estudo em comento ainda passará por debates, audiências e consultas 

públicas como forma de consolidação da participação popular no processo 

administrativo, no sentido de garantir a gestão democrática da cidade. 

O Estudo abordou e identificou os aspectos dos impactos em todos os meios, 

sejam eles no meio ambiente artificial como no natural, atendendo as premissas do 

Órgão Municipal que estabeleceu as diretrizes do EIV através do Termo de Referência 

001/2019. 

Assim atendendo as exigências com a análise de todos os aspectos, 

concluímos no presente relatório os impactos causados, sejam eles positivos ou 

negativos ao meio ambiente, à Sociedade e ao Município com a sugestão de 

cumprimento por parte do Empreendedor de medidas mitigadoras para redução dos 

impactos negativos e as compensatórias, por aqueles que são inevitáveis, mas 

temporários no momento da instalação e operação do Condomínio Chapada dos 

Pinheiros. 
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2- JUSTIFICATIVA 

 

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

fim de que sua utilização atenda aos objetivos estabelecidos em nosso ordenamento 

jurídico. 

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

com a legislação, portanto, é essencial que o proprietário se submeta ao zoneamento, 

bem como aos índices urbanísticos impostos.  

Essas limitações ao exercício do direito de propriedade têm o objetivo de 

resguardar não só os interesses do proprietário, mas, principalmente, o interesse 

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

garantindo que as cidades sejam locais de convivência harmônica e saudável para a 

sociedade.  

No entanto, em alguns casos, ainda que esses limites à liberdade do 

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

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

cidadãos urbanos.  

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

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

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

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

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

Cidade, pela legislação municipal e o Termo de Referência elaborado pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

Desta forma, o presente EIV prevê quais os impactos positivos e negativos que 

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

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

socioeconômicos em relação ao empreendimento. 

Finalizando o estudo, são relatadas sugestões e medidas mitigadoras e 

compensatórias a serem implantadas. 

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

Estatuto da Cidade (artigos 36 a 38), Lei 3.112 de 2007, o Plano Diretor do Município de 
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Várzea Grande e Lei do Estudo de Impacto de Vizinhança e o Termo de Referência 

emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que estabeleceu como 

área de abrangência indireta (AII) a inscrita em uma circunferência com raio de 4,0 km 

e, como área de abrangência direta (AID) a inscrita em uma circunferência com raio de 

2,0 km, ambas a partir do centro do empreendimento em análise. 

3- APRESENTAÇÃO DO EMPREENDEDOR  

 

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

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

Horizonte, Estado de Minas Gerais, com o objetivo de construir e incorporar 

empreendimentos residenciais na capital mineira. Dois anos após sua constituição, a 

Vega Engenharia Ltda. se retirou da MRV Serviços de Engenharia. Em 1981 a MRV 

entrega suas primeiras casas e apartamentos construídos em Belo Horizonte. 

 Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia e Participações 

S.A. é a maior construtora e incorporadora do país no segmento de imóveis para a classe 

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

110 cidades do Brasil. 

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

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

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

Vida, implantado com o objetivo de reduzir o histórico e crescente déficit habitacional 

brasileiro. 

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

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

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

orgulho dos brasileiros. 
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4- INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O EMPREENDIMENTO 

4.1- Nome do interessado 

MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORAÇÕES SPE LTDA - empreendimento 

Chapada dos Pinheiros.  

CNPJ: 29.656.504/0001-46 

4.2- Endereço do empreendimento 

Rua DNER, próximo à Rodovia Mario Andreazza, Bairro: Mapim, Região Norte 

no município de Várzea Grande- MT. 

4.3-  Área do terreno  

Área do terreno: de 24.645.33 m². 

4.4- Objetivo da atividade ou empreendimento 

Condomínio residencial multifamiliar com interesse social. 

4.5- Quadro de área do empreendimento e índices urbanísticos 

O empreendimento foi projetado em conformidade com os índices urbanísticos 

e percentuais exigidos em legislação municipal atendendo os índices da Zona 

Predominante Residencial, conforme os quadros de áreas apresentados abaixo. 

Fonte: MRV Engenharia, 2019 
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4.6- Número de unidades previstas e caracterização de uso  

 projeto em estudo tem característica de um residencial multifamiliar, com 

prospecto imobiliário de média escala, cujas unidades habitacionais possuem área 

privativa de 39,95 m², caracterizado pelo maior adensamento populacional, taxa de 

ocupação média e aproveitamento da infraestrutura instalada. Está previsto um total 

constituído de 480 Unidades Habitacionais – UH distribuídas em 30 blocos de 04 

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

verdes, área viária, sistemas de lazer. 

4.7-  Previsão de dias e horários de funcionamento da obra 

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

4.8- Estimativa da população fixa e flutuante 

O cálculo da população de condomínio inclui quantificações de população 

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

residenciais, as quais denominamos de população fixa, além de uma estimativa da 

população passível de ser atraída pelo empreendimento, denominada de população 

flutuante (empregados diaristas, fornecedores e visitantes). 

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

habitantes por unidade residencial, conforme dados obtidos em pesquisa em 

empreendimentos de mesmo porte. As unidades habitacionais previstas são de 480 UH, 

resultando em 1440 pessoas o total de população fixa. 

Já para a população flutuante do empreendimento foi considerado empregados 

diaristas das unidades residenciais igual a 192 pessoas, empregados nas atividades de 

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

limpeza) igual a 10 pessoas e visitantes e fornecedores igual a 63 pessoas. Sendo 

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

unidade residencial, para os empregados administrativos, nas atividades de apoio ao 

empreendimento, com base no número de unidades residenciais adotou-se uma 

demanda futura por 10 empregados, para o cálculo da população visitante foram 

adotados 0,08 visitante para cada unidade residencial, conforme pesquisa em 
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empreendimentos de mesma natureza e para fornecedores 0,05 fornecedor para cada 

unidade residencial, também conforme pesquisa em empreendimentos de mesma 

natureza. A quantidade total teórica média da população flutuante ficou estimada em 

265 pessoas. 

A população fixa e flutuante está estimada em 1.705 pessoas.  

4.9- Consumo previsto de água e esgotamento sanitário 

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

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

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

a serem atendidas. 

Para o abastecimento de água o empreendedor deverá interligar o 

empreendimento com adutora de 300mm disponível na Rua Peru esquina com a Rua 

DNER e deverá disponibilizar reserva com capacidade de atender a intermitência do 

sistema de 48 horas com suficiência a atender o empreendimento. 

Com relação ao sistema de esgotamento sanitário foi considerado pelo DAE de 

duas formas a ser definida pelo empreendedor, onde poderá executar sistema individual 

ou deverá ser interligado a ETE Porto das Pedras. Para ser interligado o empreendimento 

ficará responsável pela ampliação da referida estação com a finalidade de viabilizar a 

demanda necessária do condomínio, assim como também se responsabilizará pelo 

emissário até a mesma. 

4.10- Consumo previsto de energia elétrica 

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

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

energia, é concedido à empresa: ENERGISA. 

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

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

em andamento a disponibilidade desse serviço. 
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4.11- Demanda prevista dos serviços de telecomunicações  

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

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

conforme solicitação dos serviços e a sua disponibilidade. 

4.12- Tempo estimado da obra 

O Condomínio Residencial possui cronograma para início de obras em 

março/2020 e o prazo máximo de execução é de 36 meses. 

4.13- Delimitação das áreas de influência Direta (AID) e Área de Influência 

Indireta (AII)  

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

como consequência da implantação, manutenção e operação de determinado 

empreendimento ao longo de sua vida útil.  

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

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

próxima do empreendimento. Com relação à área de influência indireta, é aquela que 

sofre as consequências indiretas da instalação do empreendimento.  

O termo de referência emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano - SMDU estabeleceu como abrangência direta uma área de raio de 2,0 (dois) km, 

e para a abrangência indireta uma área de raio de 4,0 (quatro) km, ambas a partir do 

centro do empreendimento. No presente estudo foram analisados inicialmente, os 

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

aspectos locais – a Área de Influência Direta. 
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Figura 1 - Área de Influência Direta e Indireta 

 

Fonte: Google Earth, 2019 - editado 

5 - ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA, 

MATÉRIAS PRIMAS E MÃO DE OBRA, FONTE DE ENERGIA, PROCESSOS E TÉCNICAS 

OPERACIONAIS, PROVÁVEIS EFLUENTES, EMISSÕES, RESÍDUOS DE ENERGIA, 

EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS A SEREM GERADOS 

Para responder esses quesitos, o empreendimento foi analisado sob três 

aspectos, de planejamento e implantação e na operação. 

5.1 - Fase de planejamento e implantação 

Na remoção da cobertura vegetal, os resíduos serão destinados de forma 

adequada. Desta forma, a limpeza do terreno e a Terraplanagem serão realizadas  

através de empresas devidamente licenciadas e autorizada pela Secretaria de Meio 

Ambiente Municipal. 
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Quanto ao impacto do maquinário, verificou-se a responsabilidade do 

empreendedor em limpar pneus muito sujos, forrar áreas de manobra com brita e evitar 

trabalhos em dias com solo encharcado, bem como cobrir as carretas carregadas com 

lona. Da mesma forma, o controle da emissão de poeiras e ruídos nas atividades de 

terraplanagem e movimentação de materiais com regulagem de veículos, umidificação 

do canteiro de obras e realização em horários permitidos e toleráveis por Lei municipal 

e normas da ABNT.  

Quanto ao meio ambiente do trabalho, o cumprimento das Normas de 

Segurança do Trabalho, com a utilização dos Equipamentos de Segurança e normas 

trabalhistas em geral, e o controle da emissão dos efluentes, com a adoção de banheiros 

químicos.  

Na construção da obra, o cumprimento do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil e envio dos resíduos a empresas licenciadas da região.  

5.2 – Fase de operação 

As vias de acesso ao empreendimento, tanto direta quanto indireta, não 

apresentam degradação em níveis de serviços críticos dada a sua alta capacidade de 

tráfego motivada pela existência de faixas em cada sentido de circulação. Os níveis de 

serviços apresentam-se entre “A” e “B” e equilíbrio operacional estável em todos os 

períodos do dia. 

Em relação a utilização de transporte coletivo, não haverá maior demanda da 

que já existe no local. 

Quanto à segurança e iluminação pública, haverá aumento de pessoas nessa 

região contribuindo também com a segurança do local e pelo empreendimento, o o 

projeto prevê iluminação em todo o entorno do mesmo, o que contribuirá com a 

iluminação da região. 

Ainda com relação aos resíduos sólidos, não haverá a sobrecarga dos serviços 

públicos existentes, já que haverá a coleta de empresa especializada e licenciada.  

Quanto aos efluentes, o Empreendedor assume a responsabilidade pela 

ampliação do sistema para atender o empreendimento assim como também do 

emissário até a ETE. 
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A geração de empregos será prioritariamente em Várzea Grande, bem como a 

capacitação dos mesmos. 

6 - SÍNTESE DOS RESULTADOS 

Adensamento Populacional - O empreendimento estará localizado em uma 

área onde não foi identificado adensamento populacional significativo, e sim pelo 

contrário, a localidade possui adensamento baixo. Esse aspecto foi considerado como 

um ponto positivo, pois preencherá um vazio urbano e favorecerá o adensamento da 

região, podendo assim utilizar a capacidade de infraestrutura da mesma. 

Sócioeconomia - Podemos citar o impacto positivo do aumento de moradia 

na região, pois o empreendimento é compatível com o tipo de uso destinado à mesma. 

O aumento na geração de serviços também é considerado positivo, pois será dado a 

preferência para prestadores de serviço local, o que gerará empregos diretos e indiretos 

para a região, tanto na fase de implantação como operação.  Para o município 

aumentará a arrecadação (taxas e impostos). 

Equipamentos Urbanos e Comunitários - A região possui vários equipamentos 

urbanos e comunitários como escolas, posto de saúde, praça pública. A infraestrutura 

do entorno se encontra consolidada. O consumo de água, a geração de esgoto, a 

drenagem pluvial e os impactos no sistema tiveram os impactos identificados e foram 

classificados como de natureza negativa, mas com medidas propostas que neutralizarão 

esse quadro. O órgão que faz o abastecimento de água na região conseguirá atender a 

demanda do empreendimento havendo a necessidade do Empreendedor em interligar 

o empreendimento com adutora de 300mm e disponibilizar reserva interna com 

capacidade para atender a intermitência do sistema de 48 horas com suficiência. Com 

relação ao sistema de esgotamento sanitário, foi considerado de duas formas a ser 

definida pelo empreendedor, uma por sistema individual de tratamento e outra poderá 

ser interligado a ETE Porto das Pedras. Para ser interligado o empreendimento ficará 

responsável pela ampliação da referida estação com a finalidade de viabilizar a demanda 

necessária do condomínio, assim como também se responsabilizará pelo emissário até 

a mesma.  
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Uso e Ocupação do Solo - O bairro tem em sua maioria uso residencial no 

entorno, comércio e serviço de bairro, alguns aspectos do entorno estão urbanizados. O 

Empreendimento contribuirá para a urbanização da região. Quanto à 

impermeabilização, a área ocupada terá os índices urbanísticos de acordo com o 

estabelecido pelo município e conforme com a legislação vigente. 

Valorização Imobiliária - Aspecto como a melhoria da infraestrutura é 

esperada com a implantação do empreendimento, assim, a valorização imobiliária na 

região e áreas vizinhas acontecerá, ocasionada pela eliminação dos bolsões de lixo 

existentes e matagal. O Empreendedor possui exemplos bons de outros 

empreendimentos já edificados em Várzea Grande onde o resultado foi positivo em 

todos os aspectos, podemos exemplificar a consolidação dos condomínios Chapada do 

Horizonte, Chapada do Poente e Chapada dos Cristais, como também os 

empreendimentos Chapada dos Campos e Chapada dos Buritis. 

Geração de Tráfego e Demanda por Transporte Público - A geração de tráfego 

na região é de grande fluxo, em vários períodos do dia, o transporte público tem boa 

capacidade de absorver o público nesta localidade com um grande número de pontos 

ao longo da via principal como das adjacentes. As vias de acesso ao empreendimento 

suportam o fluxo, o que no caso permite o escoamento do público local. 

Ventilação e Iluminação - A área em que o Empreendimento se encontra não 

possui no seu entorno edificações elevadas, e a edificação a ser implantada devido a sua 

altura não prejudicará a ventilação e iluminação do entorno. Primeiro por estar 

respeitando os afastamentos do terreno e seu terreno ocupar uma parcela da área 

compatível com a ocupação do empreendimento e segundo a sua verticalidade é de 

médio porte, sendo distribuída no terreno de forma que não forme uma massa 

bloqueando os ventos, a distribuição permite que a corrente de ar flua. Em relação a 

iluminação está estará contribuindo para grande melhoria no entorno, pois o 

empreendimento terá iluminação externa feita por grandes refletores onde este 

permitirá que a iluminação abranja não só a parte interna do lote como também as vias. 

Paisagem Urbana e Patrimônio Natural e Cultural - A paisagem urbana da 

localidade tem grandes disparidades quanto ao conforto visual, principalmente pelo 
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comércio e vazios, o empreendimento pelo porte e pelas fachadas trará conforto visual 

sem agredir e poluir, assim com essas características trará melhorias em relação a esse 

conforto visual. Com relação ao patrimônio cultural ou natural não há nada que se possa 

considerar neste atributo, não havendo prédios, instituições ou obras que denotem tal 

reconhecimento. 

7- MEDIDA COMPENSATÓRIA  

O EIV-RIV consiste em um estudo prévio dos impactos relativos a aspectos 

urbanísticos, visando a subsidiar a aprovação de Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) 

de empreendimentos ou de atividades, públicos ou privados, por fim havendo impactos 

negativos deveremos propor as medidas mitigadoras e compensatórias.  

  Quanto as medidas mitigadoras, podemos consignar que possui um caráter de 

redução do impacto do empreendimento e deverá ser cumprido pelo Empreendedor. 

 Quanto ao impacto negativo temporário, mas irreversível, nos termos do 

Estudo, sugerimos uma compensação na área do entorno em caráter social ao entorno 

do empreendimento.  

 Para definição das Medidas Compensatórias a Empresa MRV Prime Projetos 

MT C2 Incorporações SPE LTDA está em negociação junto a Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande e o DAE – Departamento de água e esgoto, para encontrarem a melhor 

solução de benfeitorias a serem realizados a população Várzea-Grandense. 

9 - CONCLUSÃO 

Ficou evidenciado que o empreendimento estudado é gerador de impactos 

positivos e negativos no seu entorno, desde pequenos impactos como conservação das 

calçadas (passeio público), até impactos importantes como geração de tráfego e ruídos, 

porém em sua maioria os impactos negativos são temporários e reversíveis. 

Constatou-se que os impactos positivos sobrepõem os impactos negativos. 
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Com a implantação desse empreendimento como os fatores de melhoria na 

região e no município são evidenciadas, sendo eles oferta de moradia, empregos para a 

população local, melhoria na infraestrutura, valorização do entorno, preenchimento de 

um vazio urbano, arrecadação de impostos municipais. 

Empreendimento desse porte, além de suprirem a carência da região 

valorizam o município contribuindo para o desenvolvimento local, desde que sejam 

implantados como vem sendo, depois de estudos que viabilizem a sua implantação. 

Diante de todo exposto este estudo viabiliza a implantação do 

empreendimento. 
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