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APRESENTAÇÃO 

 

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

permitem a avaliação dos impactos causados por empreendimentos e atividades urbanas.  

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

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

cumprimento da função social da propriedade.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

os parâmetros específicos para o empreendimento analisado, verificando possíveis danos na 

sua implementação (...) será no plano urbanístico (em especial no plano diretor) que os 

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

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

a qualidade de vida urbana”. 

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

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

obrigatoriedade, especificando que empreendimento comercial, com área superior a 

5.000,00 m² devem apresentar o Estudo de Impacto de Vizinhança EIV e Relatório de 

Impacto de Vizinhança – RIV. 

Assim, o Estudo em questão se trata de um empreendimento comercial - hotel. 

Neste importe, serão abordados vários aspectos conforme o Termo de Referência elaborado 

pelo Município de Várzea Grande, com o intuito de verificar a viabilidade do 

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

 

1.1 DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

 

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

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

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

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

urbanísticos impostos. Essas limitações ao exercício do direito de propriedade têm o objetivo 

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

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

que as cidades sejam locais de convivência harmônica e saudável para a sociedade. No 

entanto, em alguns casos, ainda que esses limites à liberdade do proprietário sejam 

estabelecidos em prol da coletividade, as medidas usuais impostas pelo regramento 

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

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

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

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

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

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

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

Desenvolvimento Urbano. 

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

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

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

socioeconômicos em relação ao empreendimento. 

Finalizando o estudo, são relatadas sugestões e medidas mitigadoras e 

compensatórias a serem implantadas. 

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 1,0 km (Um 

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

raio de 0.500 km (quinhentos metros), ambas a partir do centro do empreendimento em 

análise. 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O EMPREENDIMENTO 

2.1. Apresentação do empreendedor  

O Amazon Plaza Hotel se tornou referência no mercado hoteleiro de Cuiabá/ MT 

desde agosto de 2002 de propriedade do empresário Wanderlei Antonio Martins e sócios. 

Se destaca pelo estilo próprio e inovador e pela excelência dos produtos e serviços 

oferecidos, agora vem instalar no Município de Várzea Grande. A localização do hotel é 

privilegiada, próxima ao Aeroporto, que dá acesso a regiões turísticas do Estado. 

Desde o início de suas operações, o Amazon motivou o crescimento econômico da 

região, suprindo a carência de hotéis com alto padrão, surpreendendo o mercado nos 

segmentos de business e luxo.  O Hotel utiliza a exuberância da natureza pantaneira, 

amazônica e indígena em todos os cômodos, encantando os clientes de todas as partes do 

país. 

A missão do hotel é garantir conforto e agilidade para a sua estadia, oferecendo 

serviço de hospedagem de excelência em qualidade, visando a satisfação dos clientes, a 

valorização dos nossos colaboradores, melhorias a sociedade e resultado para nossa 

empresa. 

Sua Visão é ser o mais bem-sucedido e respeitado no setor de prestação de serviço 

de hospedagem do centro-oeste, fazendo do AMAZON HOTEL uma extensão do seu lar 

promovendo conforto, segurança e qualidade. Cultivar e passar adiante a essência do “bem 

servir”. Impulsionados pela satisfação dos hóspedes e colaboradores, contribuindo assim 

para uma relação harmoniosa e feliz entre os indivíduos. 
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2.2 Nome do interessado 

COMERCIAL AMAZON AEROPORTO HOTEL LTDA. 

 

2.3 Endereço do empreendedor 

Av. João Ponce de Arruda, n° 50, com a Avenida senador Filinto Muller, Bairro 

Centro Norte - Várzea Grande- MT. 

2.4 Área do terreno 

O imóvel está cadastrado conforme as matrículas de número 24.394, 23.405, 

52.821 e 92.902 totalizando área de 5.364,33m².  

2.5 Objetivo do empreendimento 

Comercial – Hotel. 

2.6 Localização do Empreendimento 

A área para a implantação conforme já apresentado, está localizado no Município 

de Várzea Grande na Região Centro Norte (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Consultoria e projetos 

14 
Av. Miguel Seror 567, Santa Rosa em Cuiabá MT, 

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

Figura 1 – Localização Municipal 

 

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande, 2019 - editado 

 

O imóvel objeto deste estudo, em escala regional está localizado Av. João Ponce 

de Arruda, com a Avenida Senador Filinto Muller, n° 50, Bairro Centro Norte - Várzea Grande- 

MT. Está próximo ao Aeroporto Marechal Rondon e Várzea Grande Shopping. 
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Figura 2 – Localização do empreendimento 

 
Fonte: Google Earth 2019 – editado 

 

2.6.1 Características do Empreendimento 

O Hotel está inserido em terreno com área já edificada sendo objeto de reforma 

com ampliação. O projeto é constituído por 5 pavimentos sendo térreo mais 4 e um subsolo. 

Conforme o projeto arquitetônico no pavimento térreo terá espaço destinado aos diversos 

setores do Hotel, tais como Lobby e Recepção, Restaurante, Setor de Serviços, Sala Vip, Sala 

de exercícios, Salas comerciais e estacionamento para o comércio; de Pavimento superior 

com Setor Administrativo, Gerência e CPD; de Subsolo com estacionamentos para hóspedes; 

de 04 Pavimentos Tipo que abrigam 144 (cento e quarenta e quatro) apartamentos, além de 

pavimento (último) que abriga sala multiuso e restaurante. 

2.6.2 Planta de implantação do empreendimento 

O empreendimento está conectado ao sistema viário existente não gerando 

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

empreendimento já existente e que no momento está sendo ampliado, situado em região já 

urbanizada e ainda a concepção projetual do hotel respeitou o planejamento do Município 

quanto às vias planejadas para o entorno. 

AEROPORTO MARECHAL 

RONDON 

VÁRZEA GRANDE 

SHOPPING 
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Assim, o acesso de pedestres ao empreendimento será tanto pela Avenida 

Governador João Ponce de Arruda quanto pela Avenida Senador Filinto Muller. Já o Acesso 

de veículos destinado ao embarque e desembarque de hóspedes e ao estacionamento 

reservado para hóspedes no pavimento térreo será pela Avenida Governador João Ponce de 

Arruda, assim como este estacionamento também contempla vagas para carga e descarga e 

serviço e o acesso ao estacionamento no subsolo será pela Avenida Senador Filinto Muller. 

O fluxo da implantação pode ser observado na figura abaixo. 
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Figura 3 - Planta de Implantação 

 

Fonte: Arquiteta Cristiane Evangelista Belchior, 2020 
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2.6.3  Áreas do empreendimento 

As áreas resultantes do projeto seguem apresentadas a seguir:  

Tabela 1 – Quadro de Áreas 

 

Fonte: Arquiteta Cristiane Evangelista Belchior, 2020 
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3 ADENSAMENTO POPULACIONAL 

  

3.1 Público alvo 

O empreendimento é destinado população de modo geral para o uso comercial tipo 

hotelaria. 

3.2 Área prevista do empreendimento 

O hotel ocupa um terreno com área de 5.364,33 m² e área a ser construída 7.472,35 

m². 

3.3 Número de unidades previstas e caracterização de uso 

O projeto é constituído por 5 pavimentos sendo térreo mais 4 e um subsolo. Conforme 

o projeto arquitetônico no pavimento térreo terá espaço destinado aos diversos setores do 

Hotel, tais como Lobby e Recepção, Restaurante, Setor de Serviços, Sala Vip, Sala de exercícios, 

Salas comerciais e estacionamento para o comércio; de Pavimento superior com Setor 

Administrativo, Gerência e CPD; de Subsolo com estacionamentos para hóspedes; de 04 

Pavimentos Tipo que abrigam 144 (cento e quarenta e quatro) apartamentos, além de 

pavimento (último) que abriga sala multiuso e restaurante. 

 

3.4 Estimativa da população fixa e flutuante  

O cálculo da população de projeto, no caso deste estabelecimento, que é comercial, 

inclui quantificações de população empregada na condição de ocupação plena dos diversos 

setores (cozinha, maleiro, manutenção, serviços gerais, administrativo e gerência) a qual 

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

atraída pelo empreendimento, para ocupação dos diferentes tipos de apartamentos, 

fornecedores e visitantes, denominada de população flutuante. 

Trata-se de uma “população máxima teórica”, que constitui um dos parâmetros de 

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

sua ocupação plena. 
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Para este empreendimento a população máxima teórica está estimada em 

418pessoas, conforme composição abaixo apresentada. 

 

A população fixa do empreendimento apresenta a seguinte composição: 

• Colaboradores (empregados) = 35 pessoas 

Para o cálculo dessa população, foi utilizada a mesma metodologia (programa de 

necessidades) que norteou o dimensionamento dos diversos espaços que compõem o 

projeto de Arquitetura do empreendimento. 

A população flutuante do empreendimento apresenta a seguinte composição: 

Para o cálculo dessa população foram feitas consultas a diversos estabelecimentos 

hoteleiros de mesmo porte para se ter um parâmetro da quantidade de pessoas que 

usualmente se utilizam diariamente dos diversos tipos de apartamentos disponíveis. 

Como resultado do levantamento/consulta obtivemos os seguintes valores: 

 

 Hóspedes –346/dia (62 suítes simples) x 2 (taxa de ocupação média/suíte) +(66 suítes 

simples) x 3 (taxa de ocupação média/suíte) + (08 suítes para especiais) x 2 (taxa de 

ocupação média/suíte) + (01 suítes família) x 5 (taxa de ocupação média/suíte) + (03 

suítes single) x 1 (taxa de ocupação média/suíte); 

 Fornecedores – 12/dia (entre abastecimento restaurante, lavanderia, etc); 

 Visitantes – 25/dia (média de 7% da quantidade de hóspedes prevista). 

 

Conforme a projeção, na condição de ocupação plena, o empreendimento poderá ter 

uma população fixa de 35 pessoas, acrescida da população flutuante (hóspedes, clientes e 

fornecedores) de 383 pessoas, totalizando uma população de 418pessoas / dia em ocupação 

plena.   
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Tabela 02: Resumo da População Máxima Teórica para o empreendimento 

Classificação da 

População 

Componente da 

População 
Parâmetro de Adensamento População do Projeto 

População Fixa 

estimada 
Colaboradores 

Quadro de funcionários 35 

Gerência 02 

10 Administrativos 08 

Outros setores 25 

População Flutuante  

estimada 

Hóspedes 

 

Nº apto x taxa de ocupação 346 

62 simples x 02 hósp./apto 124 

66 simples x 03 hósp./apto 198 

08 apto PNE x 02 hosp /apto 16 

01 apto família x 05hosp /apto 05 

03 singles x 01 hósp./apto 03 

Fornecedores Hotéis de mesmo porte 12 

Visitantes 7% do nº de hóspedes 25 

População Total 

Flutuante + 

Fixa 

 

418 

 

3.5 Consumo previsto de água e esgotamento sanitário 

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

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

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

serem atendidas. 

Para o abastecimento de água o empreendedor deverá regularizar a ligação de 

abastecimento já existente registrada na matrícula 35454 e deverá apresentar um projeto 

de abastecimento que atenda a demanda do seu empreendimento.  

Com relação ao sistema de esgotamento sanitário, foi informado que a região do 

empreendimento não possui rede coletora e estação de tratamento, assim o empreendedor 

deverá construir um sistema de coleta e tratamento de esgoto individual para disposição 

final do efluente tratado no solo, conforme padrões dispostos pela legislação do CONAMA, 

Resolução 396 Art. 27 e Resolução 430 Art. 20, em que a disposição de efluentes não poderá 
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causar poluição ou contaminação das águas superficiais ou subterrâneas, sendo necessário 

realização de teste de infiltração. 

 

3.6 Consumo previsto de energia  

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

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

concedido à empresa: ENERGISA. 

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

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

andamento a disponibilidade desse serviço. 

3.7 Demanda prevista de serviços de telecomunicação 

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

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

conforme solicitação dos serviços e a sua disponibilidade. 

3.8 Coleta de lixo 

O empreendimento está incluso em região viável a coleta de lixo domiciliar nos 

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

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

3.9  Tempo estimado da obra 

O hotel possui cronograma para início de obras em março/2020 e o prazo máximo 

de execução é de 36 meses. 

3.10 Previsão de dias e horários da obra 

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

4.1 Escritura 
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4.2 Certidão de Inteiro Teor e Ônus 
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4.2.1 Boletim de Cadastramento imobiliário 
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4.3 Certidão de demolição 
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4.4 Termo de Referência  
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4.5 Licenças Municipais – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

4.5.1 Protocolo de Licença Prévia e Licença de Instalação 
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4.6 Disponibilidade para abastecimento de água 
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4.7 Disponibilidade para esgotamento sanitário 
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4.8 Registro de Responsabilidade Técnica EIV – RIV 
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4.9 ART Plano de Resíduos da Construção Civil 
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5 DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA E ANÁLISE 

DOS ASPECTOS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA 

5.1 Área de Influência Direta e Indireta 

De acordo com o Termo de Referência n° 001/2019 de 15 de agosto de 2019, emitido 

pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, 

levando em consideração a Lei Federal 10.257/2001 Estatuto da Cidade, a Lei Complementar 

n° 3.112/07 – Plano Diretor de Várzea Grande- MT, a Lei Complementar n°3.680/11 e Lei 

Complementar n° 3.859/12 – Leis que regulamentam o EIV. 

 Como diretriz o referido termo solicita: ...” Deverão ser pesquisados e 

monitorados os impactos gerados sobre a área de influência direta e indireta a ser objeto de 

estudo, em todas as etapas, desde a sua implantação até o seu funcionamento, incluindo as 

ações de manutenção...” 

 E como área de influência indireta determina: ... “A área de influência direta 

deverá ser formada por um raio de 0,5km (quinhentos metros) e a área de influência indireta 

deverá ser formada por um raio de 1,0 km (um quilômetro) ”. 

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

consequência da implantação, manutenção e operação de determinado empreendimento 

ao longo de sua vida útil.  

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

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

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

consequências indiretas da instalação do empreendimento.  

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

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

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

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Consultoria e projetos 

61 
Av. Miguel Seror 567, Santa Rosa em Cuiabá MT, 

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

 

 

Figura 4 - Área de Influência Direta e Indireta 

 

Fonte: Google Earth, 2019 - editado 

 

5.2 Abairramento 

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

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

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

na Região Centro Central, no Bairro Centro Norte, na Avenida João Ponce de Arruda esquina 

com a Avenida Governador Filinto Muller. 
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Figura 5 – Abairramento 

 

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande, 2019 - editado 

 

 

5.3 Uso e ocupação do solo 

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

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

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

noroeste do município.  

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

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

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

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

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

área de ocorrência no território municipal.   

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

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

determinada no MAPA de Uso do solo urbano.  

Tabela 2 - Uso do Solo 

Classe de 

Uso 

Área 

Ocupada (ha) 

% 

da Área do 

Município 

Ocorrência 

Cerrado 44.272 56,9 

Todo o município, com 

maiores remanescentes na área 

central. 

Área 

urbanizada 
12.028 15,2 

Área urbana do município, 

junto a divisa com Cuiabá, 

englobando os distritos de Cristo Rei 

(Porto Velho), Capão Grande e Bom 

Sucesso. 

Pastagem 10.620 13,4 

Porção norte de Várzea 

Grande, às margens do ribeirão 

Esmeril e do córrego Machado. 

Campo 

cerrado 
4.876 6,1 

Pequenos fragmentos 

dispersos pelo município, 

acompanhando o cerrado. 

Mata 

ciliar 
4.160 5,2 

Acompanhando os rios do 

município, principalmente o ribeirão 

Esmeril, Rio Pari, córrego Machado e 

afluentes. 
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Cerradão 2.124 2,6 

Porção norte do município, na 

forma de pequenos fragmentos, 

acompanhando o cerrado. 

Corpos 

d’água / rios 
626 < 1 

Rios da região e planície 

aluvionar do Rio Cuiabá, 

principalmente próximo aos distritos 

de Cristo Rei (Porto Velho) e Bom 

Sucesso. 

Fonte: PD lei 3.112/2007 

 

O zoneamento busca compatibilizar e equilibrar as densidades do uso do solo 

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

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

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

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

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

de infraestrutura urbana), BRAGA e CARVALHO. 

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

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

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

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

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

aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança. 

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

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

das cidades e a localizar as áreas adequadas para as diferentes atividades urbanas que 

afetam a comunidade”. 

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

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

ocupação do solo específico, visando ordenar o crescimento da cidade, de acordo com 
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critérios urbanísticos ambientais. Ainda segundo Meirelles, 2006, o Zoneamento Urbano 

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

de uso e ocupação do solo. 

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

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

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

propriedade estabelecida pela Constituição Federal; orientar o crescimento da cidade 

visando minimizar os impactos sobre áreas ambientalmente frágeis e incentivar o 

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

viário e o meio ambiente com o uso e ocupação do solo; prever e controlar densidades 

demográficas e de ocupação de solo urbano, como medida para gestão do bem público, da 

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

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

a eficácia dos serviços e da infraestrutura. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

urbano; promover a regularização fundiária articulando sustentabilidade ambiental e 

inclusão sócio espacial; potencializar o uso da infraestrutura urbana existente; racionalizar 
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os investimentos públicos; tornar segura e eficiente a circulação da população em todas as 

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

urbana. 

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

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

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

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

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

O empreendimento está inserido na Zona de Corredor Linear, assim, o uso é do tipo 

permissível, já que é um uso passível de ser admitido na zona, desde que não contradiga ou 

interfira nos demais usos previstos e seja considerado adequado após Estudo de Impacto de 

Vizinhança. 
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5.3.1 Zoneamento Urabano 

Figura 6 - Mapa do Uso e Ocupação do Solo da Região do Empreendimento 

 

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande, 2013 – editado 
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5.3.2 Mapa de Uso e Ocupação do Solo 

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

  

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

No raio de abrangência direto a região é abastecida por escola, centro comunitário e praça. 

Figura 8 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo da Área 

 

Fonte: Google Earth, 2019 – editado 
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5.4.1 Equipamentos urbanos e comunitários 

No raio de abrangência indireto a região é abastecida por uma unidade de pronto atendimento, UPA do Ipase. 

Figura 9 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo da Área 

 

Fonte: Google Earth, 2019 – editado 
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5.5 Socioeconomia 

5.5.1 Características do Município 

5.5.1.1 Dados Demográficos 

O município de Várzea Grande está localizado na Região Centro-Oeste do País, 

no Estado do Mato Grosso, e sua área urbana encontra-se conurbada com a capital 

Cuiabá. A Região Centro-Oeste é composta pelos Estados do Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Goiás e Tocantins e pelo Distrito Federal. 

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

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

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

 

Tabela 3: Taxa Média Geométrica de Incremento da População Residente, por Situação do Domicílio, Segundo 

Décadas – Mato Grosso – 1940 – 2010 

 

DÉCADAS 

 

URBANA 

 

RURAL 

 

TOTAL 

 

1940 / 1950 

 

3,34 

 

1,29 

 

1,29 

 

1950 / 1960 

 

6,69 

 

4,64 

 

4,29 

 

1960 / 1970 

 

7,13 

 

5,26 

 

6,12 

 

1970 / 1980 

 

13,97 

 

2,80 

 

6,64 

 

1980 / 1991 

 

7,70 

 

1,03 

 

5,36 

 

1991/2000 

 

3,31 

 

-0,59 

 

2,39 

 

2001/2010 

 

3,012 

 

0.046 

 

3,058 

Fonte: BRASIL. Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/Estatísticas do século XX/Estatísticas 
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populacionais, sociais, políticas e culturais. Acesso em: 20 abr. 2006. (Plano Diretor). Censo 2010, acesso 

em 24 agosto 2012. 

5.5.1.2 Aspectos Socioeconômicos 

A privilegiada situação geopolítica coloca a região metropolitana de Cuiabá - 

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

noroeste do país, com tendência a um crescimento sustentável, e aperfeiçoamento 

das atividades de prestação de serviços, comércio atacadista e tecnologia de ponta. 

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

impactar positivamente a capacidade de gestão pública, representando um fator 

importante para a melhoria da infraestrutura urbana e da possibilidade de expansão 

dos serviços sociais, refletindo na qualificação profissional e na fixação da mão de obra 

(diminuição da rotatividade). 

Há evidências favoráveis para o desenvolvimento econômico da região 

metropolitana, especialmente em função do momento vivido pela economia 

internacional globalizada e, pela instalação de novos empreendimentos gerando 

empregos e aumento nas receitas dos municípios. 

5.5.1.3 Crescimento Demográfico 

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

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

1,94% a.a. O crescimento da população do município registrada pelo censo IBGE 2010 

é de 1,93% a.a. Apurou-se ainda que a população da zona rural permanece 

praticamente inalterada, pois em 2000 somava 3.878 e no censo IBGE 2010 conta com 

3.892 um crescimento de apenas 14 habitantes. Com uma área territorial de 888,04 

km² a densidade demográfica atual do município é de 284,45 hab/km². O município 

teve um crescimento de 17,37% em dez anos. 

A estrutura etária do município em 2000 demonstrou uma grande 

concentração de população jovem e em idade economicamente ativa. Da população 

economicamente ativa (PEA) 94,97% possuía até 59 anos de idade. A PEA com um total 
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de 136.497 habitantes representava 63,39%. O Censo IBGE 2000 apontou a existência 

de 31,00% da população com renda de até 3 salários mínimos. 

Segundo estudo do Plano Estratégico Municipal para Assentamentos 

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

baixa renda encontrava-se localizada basicamente em 20 loteamentos, constituindo 

áreas e o entorno dos bairros São Mateus, Praia Grande, Paula II, Cristo Rei e 

Imperador. Neste estudo foi estimada uma população de 42.567 pessoas nesta 

situação. Em síntese, apurou-se que há no município um contingente populacional 

significativo com baixa renda ou sem rendimentos, que acessam aos equipamentos e 

serviços públicos sociais.  

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

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

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

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

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

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

imobiliária e consolidação da periferia urbana. 

Tabela 4: Número de domicílios segundo as características de ocupação 

Próprio  Cedido  Alugado  Outros Total  

56.958 4.106 13.384 193 76.641 

                                 Fonte: IBGE censo 2010 

 

Tabela 5: Domicílios segundo a tipologia 

 

Casa 

 

Casa, 

vila ou 

condomínio 

 

Apartamento 

Cômodos, 

cortiço ou cabeça 

de porco 

 

69.889 

 

1.881 

 

2.089 

 

782 

Fonte: IBGE – censo 2010 
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Tabela 6: Censo Demográfico, 1940-2010 

A

NO 

1

940 

1

950 

1

960 

1

970 

1

980 

1

991 

1

996 

2

000 

2

010 

 

Popula

ção 

 

3

.942 

 

5

.503 

 

1

0.834 

 

1

8.305 

 

7

6.676 

 

1

61.958 

 

1

93.401 

 

2

15.298 

 

2

52.596 

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

(contagem), 2000. 2010 

 

5.5.1.4 Distribuição Espacial da População 

Densidade Demográfica x Densidade Construtiva x Capacidade de Suporte da 

Infraestrutura. 

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

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

área total).  

Tabela 7: Distribuição de área e população 

Zona Área População 

Urbana  145, 234 248.704 

Rural  795,596 3.892 

Total  940,83 252.596 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano/2012/IBGE 

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

processo de produção do espaço urbano do município apresenta uma série de 

contradições, que se explicitam ao se espacializar os dados de densidade demográfica 

urbana, densidade construtiva e infraestrutura existente.  

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

demográficas se localizam nas áreas onde são encontradas as maiores limitações 

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

Velho).  

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

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

dinâmica de parcelamento do solo apresentar historicamente uma característica de 

expansão contínua em direção à periferia urbana, a maioria da população concentra-
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se numa porção do perímetro urbano que vai do centro em direção ao extremo leste, 

no limite da ocupação conurbada com Cuiabá. 

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

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

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

implantação de loteamentos que se encontra fora do perímetro urbano, encarecendo 

o fornecimento de serviços e infraestrutura e dificultando a implementação de 

programas de regularização fundiária no município.  

 

5.5.1.5 Adensamento populacional da região 

 

Segundo o censo do IBGE, em 2018, o município de Várzea Grande apresenta 

um adensamento populacional de 282.009 pessoas e densidade demográfica de 

240,98 hab/km². 

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

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

urbanização cresceu 2,82%, o que significa uma quantidade relevante de pessoas 

vivendo no meio urbano e influenciando, consequentemente, em sua dinâmica nos 

âmbitos social, econômico, cultural, etc.  A tabela 8 apresenta a população total ve 

Várzea Grande, por Gênero, rural/Urbana e a taxa de urbanização. 

Tabela 8: população geral – 1991 a 2010 

 

Fonte: Atlas do Brasil/2010 

 

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

comportou-se conforme os gráficos abaixo: 
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Gráfico 1: Evolução Populacional 

 

 Fonte: IBGE/2010 

 

Tabela 9: Pirâmide faixa etária  

 

Fonte: IBGE/2010 

 

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

crescimento no que diz respeito à evolução populacional da cidade de Várzea Grande, 

e aumento do adensamento populacional. Segundo o Atlas do Brasil, de 2013, Várzea 
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Grande teve um incremento no seu IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal de 55,84% nas últimas duas décadas, acima da média de crescimento 

nacional (47%) e abaixo da média de crescimento estadual (61%). O hiato de 

desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite 

máximo do índice, que é de 1, foi reduzido em 49,72% ente 1991 e 2010. 

 

Gráfico 2: Evolução do IDHM – Várzea Grande/MT 

 

Fonte: Atlas do Brasil/2013 

 

5.6 Caracterização da População da área em estudo 

5.6.1 Renda familiar  

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

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

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

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

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

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

em benefícios. 
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5.6.2 Saúde 

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

públicos e 27 privados. Dos estabelecimentos privados 11 (onze) atendem pelo SUS. 

Quanto ao nível de bem-estar da população, indicador social como o IDH-M 

(PNUD/2000) aponta que Várzea Grande se situa na escala de médio desenvolvimento 

humano, com índice igual a 0,790. Para atingir o patamar de alto desenvolvimento 

humano é necessário que o IDH do município seja igual ou superior a 0,8. Dos 

indicadores que compõem o IDH-M (Longevidade, Educação e Renda), o IDH-M de 

0,790 é devido, principalmente pelo indicador de Educação, igual a 0,903. O indicador 

de Longevidade (que considera a esperança de vida ao nascer e a taxa de mortalidade 

infantil) é de 0,773, o que requer, naturalmente, melhorias na infraestrutura de saúde, 

com vistas ao avanço no nível de bem-estar da população várzea-grandense.  

Tabela 10: Número de pessoas cadastradas 

Faixa etária Masculino Feminino Total 

<1 4 6 10 

1 a 4 212 174 386 

5 a 6 105 111 216 

7 a 9 234 184 418 

10 a 14 393 338 731 

15 a 19 356 329 685 

20 a 39 1.241 1.407 2.648 

40 a 49 439 491 930 

50 a 59 262 370 632 

>60 303 369 672 

Total 3.549 3.779 7.328 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Consultoria e projetos 

79 
Av. Miguel Seror 567, Santa Rosa em Cuiabá MT, 

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

Tabela 11: Tratamento de água no domicilio 

Tipo de tratamento Quantidade de 

Domicilio 

% 

Filtração  1.600 74,77 

Fervura  23 1,07 

Cloração  285 13,32 

Sem tratamento  232 10,84 

Total  2.140 100 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

Tabela 12: Abastecimento de água 

Tipo de tratamento Quantidade de 

Domicilio 

% 

Rede pública  1.830 85,51 

Poço ou nascente 298 13,93 

Outros  12 0,56 

Total  2.140 100 

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande 

 

Tabela 13: Tipo de casa 

Tipo de casa Quantidade de 

Domicilio 

% 

Tijolo/adobe 1.967 91,92 

Taipa revestida 22 1,03 

Taipa não revestida 9 0,42 

Madeira  126 5,89 

Material aproveitado  12 0,56 

Total  2.140 100 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

Tabela 14: Destinação do lixo 

Modo de coleta Quantidade de 

Domicilio 

% 

Coleta rede pública 1.932 90,28 

Queimado/enterrado 147 6,87 

Céu aberto 61 2,85 

Total  2.140 100 
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

Tabela 15: Destinação Fezes/Urina 

Modo de destinação Quantidade de 

Domicilio 

% 

Sistema de esgoto 113 5,28 

Fossa  1.965 91,82 

Céu aberto 62 2,90 

Total  2.140 100 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 

5.7 Educação e Cultura 

 

5.7.1 Educação  

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

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

Na estrutura educacional, o município dispõe de 131 estabelecimentos para 

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

setor privado. No Ensino médio são 26 estabelecimentos estaduais e 7 do setor privado 

e não possui nenhuma escola municipal. No ensino pré-escolar são 51 escolas 

municipais e 29 do setor privado. Com relação a matrículas nos estabelecimentos de 

ensino, em 2009, a distribuição entre escolas públicas e privadas foi a seguinte:  

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

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

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

– IBGE). Conforme já foi observado acima, em termos de Desenvolvimento Humano 

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

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

Tabela 16: Matriculas na rede municipal de ensino em 2012.-2013 

Categoria Matriculas 

2012 

Matriculas 

2013 

Crescimento 

% 

Ensino Infantil 

e Fundamental 

23.413 24.043 2,69 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
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Tabela 17: Escolas na região/ alunos matriculados-2013 

Escola  Jardim dos 

Estados 

Petrópolis  Mapim  Novo Mundo  Santa Izabel Marajoara  Jardim Gloria  

EMEB Bernardina Curvo  451      

EMEB Irenice G.de Campos   425      

EMEB Nair de O.Correa   298     

EMEB Ednilson F. Kolling  295      

EMEB Ary  Leite de 

Campos 

253       

EMEB Antonia F.de C. 

Martins 

   51    

EMEB Rira Auxiliadora   616     

EMEB Gonçalo D. Campos       480 

EMEB Antonio Gomes da 

Cruz 

      393 

EMEB Aristides P. de 

Campos 

    515   

EMEB Maria das Graças 

Pinto 

      427 

EE Profº Ubaldo . da Silva 1.078       

EE Dep. Milton Figueiredo  510       

EE Prof. Maria Macedo 

Rodrigues 

732       

EE Prof. Vasti Pereira da 

Coneição 

  371     

EE Prof. Marlene Marques 

de Barros 

  855     

EE Jaime V. de Campos Jr.  1.302*       
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EE Gov. Dante M. de 

Oliveira 

  922     

CMEI Albella C. Moraes   246     

EE Porfiria Paula Campos     1.477   

EE Nadir de Oliveira       1.106 

EE Mercedes Soda      1.020  

EE Prof. Arlete Mª. Silva     763   

EE Marlene Marques 

Barros 

954       

Esc. Integrada Céu de 

Papel *** 

      175 

EE Maria da Cunha Bruno     1.046   

EE Jercy Jacob      347  

EE Gov. Garcia Neto   463     

Centro Educ. Integrada ***      276  

Centro Ed. Tia Angela ***   160     

Educa censo –SME-  Censo 2013- SEDUC *** Privada 
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5.7.2 Ação Social 

A Secretaria Municipal de Assistência Social desenvolve trabalhos com a 

comunidade dos bairros sendo o Pró-Jovem, programa que atende jovens de 15 a 17 anos, 

com orientações sobre cidadania e vida e possui um Centro de Referência de Assistência 

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

como atividades de geração de renda Vulnerabilidade social. 

5.7.3 Acesso aos Equipamentos Urbanos e Comunitários 

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

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

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

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

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

mais bem equipados para procedimentos de alta complexidade. No setor da educação, as 

estatísticas relativas ao ensino pré-escolar apontam que em 2009 mais de ¼ da população 

em idade pré-escolar era atendida pelo setor privado. Este dado pode estar indicando uma 

carência na infraestrutura para atendimento a essa faixa populacional. O Ensino médio é 

atendido de forma satisfatória e o de nível superior, pelas Universidades do setor privado do 

município e público e privado da Capital. 

Entende-se por equipamentos urbanos todos os estabelecimentos destinados a 

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

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

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

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

empreendimento decorrente da demanda por escolas, atendimento de saúde e segurança, 

transcende a área de vizinhança estabelecida e se estende pelas principais vias da região.  
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5.8 Caracterização da área do entorno  

A área do entorno ao raio de influência indireta de 1 quilômetros é ocupada por 

unidades residenciais de médio padrão construtivo e comércios de grande e pequeno porte 

e corresponde a classe de média/alta renda. 

5.8.1 Principais Atividades Econômicas 

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

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

devida atenção na questão de infraestrutura. 

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

em terceiro lugar, a agricultura é de subsistência. 

Na região em estudo atividade econômica predominante é de pequenos comércios, 

concentrados na avenida principal. 

Tabela 18: Atividades econômicas cadastradas no Município 

Atividade  Quantidade 

Comércio  6.800 

Serviços  5.719 

Indústria 300 

Total  12.819 

Fonte: Sefaz/ISSQN 

5.9 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 

 5.9.1 Saneamento Básico 

5.9.1.1 Abastecimento de Água 

 

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

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

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

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

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

o tratamento da água dos poços.  Na região do bairro Centro é abastecida pelo sistema 

municipal. 
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5.9.1.2 Esgotamento sanitário 

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

sanitário.  

5.9.2 Coleta de Lixo 

Os bairros são atendidos com o serviço de coleta regular de lixo. 

 

5.9.3 Energia Elétrica e Iluminação Pública 

A energia elétrica na região é proveniente da rede pública com relógio (medidor).  

5.9.4 Pavimentação 

Há grande parte da região que possui pavimentação asfáltica. As vias públicas onde 

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

foram mal construídas com obstáculos dificultando a movimentação dos pedestres que 

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

5.9.5 Transporte Público 

O transporte coletivo é o meio de locomoção mais utilizado pela população 

residente. A região norte é bem servida de transporte coletivo passa a cada 05 minutos. É 

grande o número de pessoas que utilizam outros meios como bicicletas, motos, por exemplo. 

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

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

se de ligações em duas regiões distintas com a parte central e o Bairro Cristo Rei de Várzea 

Grande. 
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6 VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 

A valorização imobiliária normalmente acontece, quando há investimentos públicos 

ou privados em infraestrutura urbana em determinada área, aumentando assim o valor da 

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

urbano nos últimos 10 anos e a proximidade com a capital Cuiabá, impulsionou mais ainda 

esse crescimento.  

Atualmente vemos uma transformação na região do empreendimento, 

principalmente após as melhorias realizadas com as obras para a copa do mundo. Se trata 

de uma região valorizada com urbanização já consolidada com grande potencial de 

infraestrutura. 

6.1 Adensamento 

O crescimento populacional do município de Várzea Grande, sempre apresentou 

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

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

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

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

distantes com bolsões populacionais. 

 O empreendimento em questão ocupa exatamente uma área urbanizada, 

portanto a reocupação do local garantirá que a mesma tenha uma função novamente, 

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

impulsionar o adensamento da região. 

6.2 Geração de emprego 

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

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

economia. O Modelo trabalha com três tipos de empregos:  
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a) Emprego direto: Corresponde à mão-de-obra adicional requerida pelo setor onde 

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

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

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

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

demanda.  

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

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

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

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

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

nesses setores. Desse modo, um aumento de demanda em um setor específico (no caso 

Vestuário) provoca um aumento de produção não apenas do setor, mas ao longo de toda a 

cadeia produtiva.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

empregos no setor.  

O empreendimento será um gerador de empregos, tantos diretos como os 

indiretos; estimativas do empreendedor contabilizam que será necessário para a instalação 
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em pico cerca de 150 funcionários na obra e a média de 150, não havendo emprego efeito 

renda. 
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7 GERAÇÃO DE TRÁFEGO E DEMANDA POR TRANSPORTE COLETIVO 

7.1 SISTEMA VIÁRIO URBANO E DE TRANSPORTE NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA 

ATIVIDADE OU EMPREENDIMENTO 

 

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. 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, frequência das linhas e configuração de rede integrada. 

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

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

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

empreendimento. Toda abordagem será precedida de breve fundamentação teórica da 

metodologia utilizada para realização do diagnóstico. 

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

mitigadoras e/ou compensatórias a serem implementadas pelo empreendedor para 

diminuir / eliminar os impactos negativos causados pela demanda 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 
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Resoluções pertinentes, e o Manual de Capacidade Viária (HCM 2000), dentre outras 

metodologias sobre o assunto. 

 

7.2 GERAÇÃO DE VIAGENS 

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

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

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

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

e geram viagens. 

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

São apresentadas, na literatura, várias definições: 

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

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

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

ou agravando 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 motorizadas e os consequentes reflexos deste fluxo para a mobilidade local, 

considerando como fatores significativos a interferência na fluidez do tráfego, na segurança 

viária e na capacidade de suporte da infraestrutura existente. 

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

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

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

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

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

viagens geradas. 
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O volume de veículos gerados por um PGV e o volume de tráfego nas ruas adjacentes, 

evidentemente, variam de acordo com o tempo. Seja em relação às 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”. 

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 ou ainda 

pelo número de quartos em um hotel. Também podem ser consideradas grandezas como 

número de leitos de um hospital e número de alunos de uma escola. 

Há poucas pesquisas publicadas que ajudem a estimar com certa precisão o 

percentual de viagens ao empreendimento que podem ser consideradas novas. Através de 

observação de empreendimentos já existentes, pesquisadores desenvolveram modelos 

capazes de estimar o número de viagens atraídas e geradas por empreendimentos a serem 
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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 e não havendo 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, adotaremos uma postura conservadora, super 

dimensionando o volume de tráfego gerado pelo empreendimento. 

Assim, no caso específico deste empreendimento e considerando que os hotéis têm 

sido pouco estudados como Pólo Gerador de Viagens, a estimativa de viagens gerada 

procedeu-se adotando o estudo desenvolvido por Lenise Grando Goldner e outros para 

hotéis situados na área central da cidade de Florianópolis cujo principal objetivo foi analisar 

esse tipo de edificação como PGT onde a análise parte de uma revisão bibliográfica sobre os 

principais modelos de geração de viagens desenvolvidos no exterior e no Brasil para 

diferentes categorias de hotéis. 

A compilação de dados e informações de estudos que avaliam hotéis, sob a ótica da 

Engenharia de Tráfego, permite que o planejador possa definir de forma mais fundamentada 

o método a ser utilizado em cada caso específico. Os métodos utilizados para análise de 

impacto abrangem várias etapas, sendo uma das mais importantes, a de geração de viagens.  

Segundo Grando (2010), para o caso de hotéis, no que diz respeito ao Padrão do PGV 

que embasa os métodos, a diferença está relacionada ao tipo de hotel. O ITE (2008) 

apresenta hotéis de negócios, motéis e resort hotéis. Ackret e Hosea (1992) bem como 

Roweet al (2002) estudam os hotéis-cassinos, Feitosa (2003) os hotéis – residências e 

Goldner et al (2006) os hotéis tradicionais. 

Para uma melhor compreensão sobre a categoria em que está inserido o hotel a ser 

estudado, descreve-se a seguir a definição de hotel, tendo como referência a classificação 

do ITE.  
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Hoteis: são locais de alojamento que disponibilizam quartos, restaurantes, bares, 

salas de reunião e de banquete, salas de convenções e lojas.  

Na Tabela 3 são apresentadas as taxas de geração de viagens desenvolvidas para os 

hotéis do centro da cidade e Florianópolis, por Goldner e Inocêncio (2007).  

 
Tabela 03: Taxas de viagens para os hotéis do centro – Goldner e Inocêncio (2007) 

Obs: ent. = entrando 

 

Nesta tabela observam-se os volumes de veículos entrando, saindo e o total por dia 

e taxas calculadas, respectivamente, em função do número de quartos, do número de 

empregados, da área total construída (dividida por 100m²) e do número de vagas de 

estacionamentos do hotel. 

 Da mesma maneira, observa-se na Tabela 04 o modelo de regressão linear 

simples elaborado por Goldner e Inocêncio (2007) a partir dos mesmos valores e tendo como 

variáveis independentes as mesmas já citadas. Apresenta-se também o valor de R² e da 

estatística “t-studant”, com o respectivo nível de significância. 

 

 

 

Tabela 04: Modelos de regressão linear - hotéis do centro – Goldner e Inocêncio (2007) 

Nome do  

Hotel 

Nº de viagens diárias X1  

Nº de  

quartos 

Taxa 

 X1/ 

Ent. 

Taxa 

 X1/ 

saindo 

Taxa 

 X1/ 

total 

X2 

Nº de em- 

pregados 

Taxa 

 X2/ 

Entr. 

Taxa 

 X2/ 

saindo 

Taxa 

 X2/ 

total 

X3 

Área Total 

Cons/100 m² 

Taxa 

 X3/ 

Entr. 

Taxa 

 X3/ 

saindo 

Taxa 

 X3/ 

total 

X4 

Vagas 

Estac. 

Taxa 

 X4/ 

Entr. 

Taxa 

 X4/ 

saindo 

Taxa 

 X4/ 

total 

Entr. Saindo  Total 

Majestic 

Pálace 

173 174 347 275 0,63 0,63 1,26 142 1,22 1,23 2,44 Não 

obtido 

Não 

obtid

o  

Não 

obtido 

Não 

obtid

o  

295 0,59 0,59 1,18 

Hotel Ibis 319 354 673 198 1,61 1,79 3,40 39 8,18 9,08 17,26 
Não 

obtido 
Não  
obtido  

Não 
 obtido 

Não 
 obtido  

120 2,66 2,959 5,61 

Bristol  

Castelmar 

123 129 252 192 0,64 0,67 1,31 96 1,28 1,34 2,63 200,00 0,62 0,65 1,26 72 1,71 1,79 3,50 

InterCity 122 125 247 122 1,00 1,02 2,02 68 1,79 1,84 3,63 70,35 1,73 1,78 3,51 40 3,05 3,13 6,18 

Hotel Faial 101 101 202 119 0,85 0,85 1,70 70 1,44 1,44 2,89 200,00 0,51 0,51 1,01 45 2,24 2,24 4,49 

Baía Norte  

Pálace 

155 143 298 108 1,44 1,32 2,76 55 2,82 2,60 5,42 53,00 2,92 2,70 5,62 41 3,78 3,49 7,27 

Valerim 

Plaza 

158 169 327 105 1,50 1,61 3,11 55 2,87 3,07 5,95 57,30 2,76 2,95 5,71 50 3,16 3,38 6,54 

Florianópolis  
Plaza 

45 49 94 99 0,45 0,49 0,95 55 0,82 0,89 1,71 68,00 0,66 0,72 1,38 Não  
obtido 

Não   
obtido  

Não 
obtido 

Não 
obtido 

Blue Tree 

Towers 

179 207 386 95 1,88 2,18 4,06 40 4,48 5,18 9,65 74,58 2,40 2,78 5,18 35 5,11 5,91 11,03 

Média 145,89 1,11 1,17 2,29 68,89 2,77 2,96 5,73 103,32 1,66 1,72 3,38 57,57 3,10 3,27 6,37 

Desvio Padrão 61,95 0,51 0,58 1,09 32,38 2,33 2,64 4,97 66,46 1,06 1,10 2,15 30,04 1,11 1,32 1,39 
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Neste Relatório o número de viagens geradas pelo Hotel foi obtido com base no 

modelo utilizado pelas autoras acima citadas, descrito no artigo “Os hotéis como pólos 

geradores de viagens”, publicado na revista TRANSPORTES, volume XVIII, número 1, março de 

2010, sendo que, neste relatório, a hipótese básica que foi utilizada é que a demanda diária 

de autos é função do número de quartos do empreendimento. Foi então analisado, para dias 

típicos e aplicada a tabela de regressão linear para hotéis (Tabela 4). 

Para obter o carregamento viário gerado pelo empreendimento, deve-se aplicar a 

equação de regressão linear e identificar a previsão de demanda de entrada e de saída com 

relação à demanda diária (DD). 

 

 

 

 

Variável “Y” Variável “X” 
Equação 

Nº de casos R² 
ErroPadrão Teste “t” 

student 
Significância 

V entra Nº de quartos Y= 0,972X 9 0,824 74,96 6,114 0,000 

Vsai 
Nº de 

quartos 
Y= 1,025X 9 0,798 85,93 5,620 0,000 

Ventra + sai 
Nº de 

quartos 
Y= 1,997X 9 0,811 160,59 5,861 0,000 

V entra 
Nº de 

empregado

s 

Y= 1,781X 9 0,636 107,70 3,739 0,006 

Vsai 
Nº de 

empregado

s 

Y= 1,850X 9 0,599 121,03 3,458 0,009 

Ventra + sai 
Nº de 

empregado

s 

Y= 3,633X 9 0,617 228,54 3,593 0,007 

V entra Nº de vagas 

estac. 

Y= 1,108X 8 0,561 125,92 2,992 0,020 

V sai 
Nº de vagas 

estac. 
Y= 1,161X 8 0,537 138,45 2,850 0,025 

Ventra + sai 
Nº de vagas 

estac. 
Y= 2,268X 8 0,549 264,13 2,921 0,022 

V entra Área const./100 Y= 1,068X 9 0,481 128,55 2,726 0,026 

V sai Área const./100 Y= 1,129X 9 0,469 139,31 2,658 0,029 

Ventra + sai Área const. 

/100 

Y= 2,197X 9 0,475 267,62 2,693 0,027 
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Assim:  

 

           

                            Onde a variável aplicada foi a Área Construída/100 = 731m² 

 

                   

Segundo pesquisa junto à empreendimentos do ramo hoteleiro de mesmo porte, 

para a população fixa foram encontrados os seguintes índices percentuais em relação à 

distribuição modal:  

80% se utilizam do modal ônibus para transporte coletivo; 

10% de moto; 

6% de automóvel; 

4% de bicicleta ou à pé. 

 

Distribuição modal das viagens geradas pela população fixa estimada: população = 

35 pessoas, assim distribuídas quanto ao modal: 28 (transporte coletivo); 04 (motos); 01 

(não motorizado) e 02 (automóvel), todas elas no pico da manhã.  

Quanto a distribuição modal das viagens geradas pela população flutuante 

estimada: foi estudado apenas o modal automóvel dada as características do 

empreendimento.   

Vgeradas = 280 viagens/dia 

Essas viagens diárias serão alocadas nas diferentes rotas, com seus respectivos 

percentuais de carregamento, nos horários de pico mais desfavorável, mesmo sabendo que 

será superdimensionada por estar trabalhando com viagens diárias em apenas uma hora 

pico. 

Optou-se por fazer o estudo dessa forma considerando que empreendimento, tipo 

hotel, não possui demanda veicular com horário pico definido. 

 

 

 

Yentrada + saída = 

1606viagens/dia   

Yentrada = 780viagens/dia     

 Y saída = 826viagens/dia       
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7.3 ROTAS DE ACESSO 

 

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

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

gerado pelo empreendimento. 

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

hotel foi definida a partir de conhecimento dos desejos de viagem, considerando que o 

objeto deste Estudo/Relatório é empreendimento do ramo hoteleiro cujos clientes se 

originam do aeroporto Internacional Marechal Rondon ou das Rodovias Estaduais e Federais 

que dão acesso ao município de Várzea Grande. 

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 macro-zonas Norte e 

Leste de Várzea Grande e da vizinha cidade de Cuiabá (via Av. Avenida da FEB), cuja 

chegada principal deverá ocorrer pela Avenida Gov. João Ponce de Arruda com 

carregamento sobre a rotatória da Trincheira e alça de retorno semaforizada da Av. 

João Ponce de Arruda, com coeficiente de demanda estimado de 0,59 das viagens 

produzidas na hora pico mais carregada;  

 

 Rota 2: atendimento da demanda de tráfego proveniente das macro-zonas Oeste e 

Sul de Várzea Grande, cuja chegada principal deverá ocorrer pelo corredor da Av. 

Senador Filinto Muller com carregamento na interseção desta com a Av. Gov. João 

Ponce de Arruda com coeficiente da demanda estimada de 0,32 das viagens 

produzidas na hora pico mais carregada; 

 

 Rota 3: atendimento da demanda de tráfego proveniente da macro-zona Sul de 

Várzea Grande, cuja chegada principal deverá ocorrer pelo corredor Av. Pres. Arthur 

Bernardes com carregamento sobre a rotatória do aeroporto e interseção 

semaforizada da Av. Gov. João Ponce de Arruda, com coeficiente da demanda de 0,09 

das viagens produzidas na hora pico mais carregada; 
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FIGURA 10 : Mapa de identificação das rotas da demanda atraída pelo empreendimento 

 

FONTE: Google Earth (Imagem Digital Globe) - editado 

 

 

 

 

 

 

As rotas definidas como principais egressos do hotel estão descritas, a seguir: 

 

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

empreendimento através da Av. Senador Filinto Muller e depois Av. Gov. João Ponce 

de Arruda, para a Região Leste de Várzea Grande e para Cuiabá, com demanda 

estimada de 69% das viagens produzidas na hora pico mais carregada; 
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 Rota 2: atendimento da demanda de tráfego produzida pela saída do 

empreendimento através da Av. Senador Filinto Muller e Av. Gov. Pedro Pedrossian 

ou Rua do Livramento para as macro-zonas Sul e Oeste de VG, com demanda 

estimada de 15% das viagens produzidas na hora pico mais carregada; 

 Rota 3: atendimento da demanda de tráfego produzida pela saída do 

empreendimento através da Av. Senador Filinto Muller e Av. Pres. Arthur Bernardes, 

para a macro-zona Sul de Várzea Grande, com demanda estimada de 0,07% das 

viagens produzidas na hora pico mais carregada; 

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

empreendimento através da Av. Senador Filinto Muller e da Av. Gov. Pedro 

Pedrossian, para Região Norte da cidade, com demanda estimada de 0,09% das 

viagens produzidas na hora pico mais carregada; 

FIGURA 11: Mapa de identificação das rotas da demanda produzida pelo empreendimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Google Earth (Imagem Digital Globe) – editado 
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7.4 ALOCAÇÃO DO TRÁFEGO 

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

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

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

origem/destino. 

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

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

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

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

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

conforme as linhas de fluxos de viagens de transporte motorizado individual entre todas as 

regiões da Macro-zona do Aglomerado Urbano Cuiabá - Várzea Grande, obtidas segundo a 

Matriz O/D elaborada pela COOPE/UNISELVA em 2005, ilustradas nas Figuras 05 e 06 a 

seguir: 

FIGURA 12: Mapa das Zonas de Tráfego do Aglomerado Urbano Cuiabá – Várzea Grande 

 

FONTE: Matriz Origem/Destino (COOPE/UNISELVA – 2005) 
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FIGURA 13: 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 361 como a 

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

Tabelas 05 e 06, a seguir: 
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Tabela 05: Alocação do tráfego para viagens atraídas pelo empreendimento (Chegada) 

ROTA ORIGEM DA DEMANDA 
COEFICIENTE  

DISTRIBUIÇÃO 

Rota 1 Demanda de tráfego proveniente das Regiões Norte e Leste de VG e da vizinha cidade de Cuiabá 

(via Av. FEB), fluxo veicular absorvido.  
0,59 

    

Rota 2 
Demanda de tráfego proveniente das Regiões Oeste e Sul de Várzea Grande (fluxo absorvido) 0,32 

   

Rota 3 Demanda de tráfego proveniente da Região Leste e Sul de Várzea Grande (fluxo absorvido) 0,09 
  

 
Tabela 06: Alocação do tráfego para viagens produzidas pelo empreendimento (Saída) 

ROTA ORIGEM DA DEMANDA 
COEFICIENTE  

DISTRIBUIÇÃO 

Rota 1 Demanda de tráfego para a Região Leste de Várzea Grande e para a cidade de Cuiabá (fluxo 

veicular dissolvido) 
0,69 

    
 

Rota 2 Demanda de tráfego para as Regiões Sul e Oeste de Várzea Grande (fluxo veicular dissolvido) 0,15 
   

Rota 3 Demanda de tráfego para as Região Sul de Várzea Grande (fluxo veicular dissolvido) 0,07 
  

Rota 4 Demanda de tráfego para a Região Norte de Várzea Grande 0,09 
 

 

 

Na ocupação plena do empreendimento estima-se que o mesmo irá gerar viagens 

conforme visto no item 3.0 – Geração de Viagens, onde foi estudado apenas o modal automóvel 

dada as características do empreendimento e obtido os dados consoante segue: 

 

 

 

 

Vgeradas = 1606 viagens/dia 

 

O empreendimento deverá gerar um volume de 1606Veq/dia, sendo que 780Veq/dia 

acessam o empreendimento e 826Veq/dia egressam do hotel.  

Os percentuais de acesso e egresso no pico da manhã do empreendimento são 

inversamente proporcionais aos percentuais de acesso e egresso no pico da tarde, em função 

do do horário em que se começa a contar a diária no empreendimento (12:00hs), dessa 

forma as viagens ficam assim distribuídas: 

 

Yentrada + saída = 1606 

viagens/dia 

Yentrada = 780 viagens/dia 

 Y saída = 826viagens/dia 
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Período da Manhã: 234(30%) entrada +578 (70%) saída= 813Veq/período 

Período da Tarde: 546 (70%) entrada + 248saídas (30%) = 794Veq/período 

 

Admitindo-se que 60% dessa demanda trafegue pelas vias estudadas, no horário de 

pico (PM e PT), respeitando o percentual de entrada e saída ao empreendimento, obtêm-se 

os valores de Veq. Atraídos e produzidos pelo empreendimento, por período do dia 

(analisado como viagens/hora), conforme segue: 

 

Tabela 07: Número de Veq/hora geradas pelo Hotel para o modal carro. 

 
 
 
 
 
 
 

Em seguida as viagens foram distribuídas nas 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 08 a seguir: 

 

Tabela 08: Distribuição das viagens nas rotas de acesso ao empreendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora-pico 
Total VeqCarro (viagens/hora) 

Geradas Produzidas Atraídas 

PM 
 

487 

 

341 

1

46 

PT 
 

477 

  

143 

 

334 

Rotas 

 

 

Coeficiente de 

distribuição 
         VeqPM VeqPT 

Produzidas Atraídas Produzidas Atraídas Produzidas Atraídas 

Rota 1 0,69 0,59  
 

235 

 

86 
99 197 

Rota 2 0,15 0,32 
  

51 

 

47 
21 107 

Rota 3 0,07 0,09 
  

24 
13 10 30 

Rota 4 0,09 - 
  

31 
- 13 - 

TOTAL 1,00 1,00 
 

341 

 

146 

 

143 

 

334 

Total Veq (veic./h) 487 477 
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7.5 ACESSIBILIDADE AO EMPREENDIMENTO 

7.5.1   ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

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

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

impacto sobre todos os aspectos. 

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

sofre significativo impacto do empreendimento, desde a vizinhança imediata, 

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

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

diferente para cada elemento do ambiente e da infraestrutura urbana. 

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 territorial contíguo e 

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

quanto negativos. 



                                                                                                                                                         
Consultoria e projetos 

104 
Av. Miguel Seror 567, Santa Rosa em Cuiabá MT, 

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

O Termo de Referência emitido pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

determina como influência indireta, para fins deste Relatório, a área compreendida num 

círculo de raio igual a 0,5 Km, medido a partir do centro do lote.  

Considerando a clientela objeto deste empreendimento, estabelecemos como área 

de influência direta a região do entorno geral mais próximo do hotel, e os seus acessos que 

delimitam e levam ao empreendimento, que de certa forma interferirá diretamente na 

dinâmica urbana. 

Assim, foi considerada como área de influência direta, o entorno imediato do lote 

que está compreendido em círculo com raio de 1000,00 m. 

FIGURA 14: Mapa de identificação da localização da área de estudo e áreas de influência do empreendimento 

 

 

FONTE: Google Earth (Imagem Digital Globe) - editado 

 



                                                                                                                                                         
Consultoria e projetos 

105 
Av. Miguel Seror 567, Santa Rosa em Cuiabá MT, 

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

7.5.2    CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E OPERACIONALDAS VIAS DE ACESSO À REGIÃO 

E AO EMPREENDIMENTO 

 

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

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

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

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

 

7.5.2.1 Classificação Viária no entorno do empreendimento 

 

A Classificação Hierárquica e dimensionamento das vias e o Mapa de Hierarquização 

viária na Área de Influência Indireta – AII, do empreendimento, são apresentados na Tabela 

09 e Figura 08, a seguir: 

  

TABELA 09: 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 deTráfego, 

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 deTráfego 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 deTráfego 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 



                                                                                                                                                         
Consultoria e projetos 

106 
Av. Miguel Seror 567, Santa Rosa em Cuiabá MT, 

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

FIGURA 15: Mapa de Hierarquização Viária da ÁII do empreendimento. 

 
 

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

 
 

7.5.2.2 Descrição e 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 arterial e coletora, 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 1,0 Km, medido a partir do centro do lote do empreendimento. 

Assim, consta deste item a análise das seguintes vias: 

 


