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Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA 

 

Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços- SUIMIS 

 

Ref.: Solicitação de Licença Prévia 

 
 
Senhor Superintendente, 
 

A Pessoa Jurídica de Direito Privado GINCO PLATINUM 

INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ: 22.535.638/0001-60, localizado no endereço:  

Av. Miguel Sutil, n° 8061, sala G-18, Bairro: Duque de Caxias II, CEP 78.043-

375 Cuiabá - MT, vêm por meio desta requerer a licença Prévia, para a atividade 

de Construção de Condomínios Urbanísticos de Lotes para Implantação de 

Unidades Residenciais Unifamiliares denominadas: Condomínio Florais Sevilla, 

Florais Madri e Florais Barcelona a serem localizados na Av. João Bulhões de 

Deus (Passagem da Conceição), Bairro Petrópolis, Várzea Grande-MT. 

A área de estudo está situada em área urbana a cerca de 4,5 km das 

áreas mais centrais do município, o qual se encontra-se em processo de 

adensamento por atividades urbanas, principalmente voltadas para o uso 

residencial complementado por usos de indústria, comércio e serviços. 

A Rodovia Mário Andreazza e a implantação do Parque Tecnológico de 

Mato Grosso foram um dos indutores do adensamento desse importante eixo 

municipal, bem como a revisão do Plano Diretor em andamento. 

O presente trabalho apresenta o Diagnóstico Ambiental, realizado por 

equipe multidisciplinar, na área de estudo, cujos projetos foram desenvolvidos 

de modo a obedecer plenamente aos dispostos legais vigentes.  

Ao total, a área da gleba possui 874.826,98m², com área útil de 

724.528,33m². Deste, 15,02% (111.161,40m²) são referentes a doação de áreas 

públicas e 84,98% (613.366,93m²) dedica-se as áreas de implantação de 

projetos, conforme demonstrado na figura 01. 



 

 

 

 
Figura 01 – Quadro de discriminação da área da gleba. 

 
Ressalta-se que no processo de licenciamento ambiental, para a etapa de 

Licença Prévia – LP, será apresentado o Diagnóstico Ambiental compreendendo 

a área da gleba, onde a partir das análises dos projetos, caracterização da 

dinâmica ambiental ocorrente na área de estudo e das condições existentes no 

entorno, são apontados os prováveis impactos ambientais e socioambientais que 

poderão ocorrer durante a implantação do empreendimento, bem como a 

descrição preliminar de suas respectivas medidas mitigadoras. 

Adicionalmente ao Diagnóstico Ambiental, consta em anexo neste 

documento os itens relacionados abaixo: 

 
Quadro 02 – Relação dos anexos inseridos no Diagnóstico Ambiental 

Anexo 

Nº Descrição 

I Matrículas do terreno 

II Masterplan do empreendimento 

III Mapas 

IV Parecer técnico da consulta prévia na prefeitura de Várzea Grande-MT 

V DPA 

VI Projeto ETA 

VII Outorga de captação de água 

VIII DPE 

IX Projeto ETE 

X LP e LI da ETE 

XI Outorga da ETE 

XII Declaração - disponibilidade de fornecimento de energia 

XIII Projeto planialtimétrico cadastral georreferenciado 

XIV Declaração - viabilidade de coleta de resíduos sólidos 

XV Plano de exploração florestal - PEF 

XVI Plano de resgate e afugentamento de fauna 



 

 

 

Após o deferimento da LP, serão solicitados as Licenças de Instalação – 

LI por fase de obra (total de 3 fases), apresentados no quadro 01 e figura 02, o 

qual cada uma terá seu respectivo Plano de Controle Ambiental – PCA, conforme 

acordado previamente em reunião com o superintendente da SUIMIS 

 
Quadro 01 – Descrição dos projetos por fase de obra  

FASE DE OBRA PROJETO A SER IMPLANTADO 
1º fase Florais Sevilha, Clube, área comercial e toda a Infraestrutura externa 
2º fase Florais Madri 
3º fase Florais Barcelona 
 

 
Figura 03 – Croqui de localização das fases de obra 
. 

Nos PCA’s de cada fase de obra serão apresentados o detalhamento das 

devidas medidas mitigadoras e/ou compensatórias. 

Nessa oportunidade, elevamos nosso protesto de elevada estima e 

consideração, sendo que desde já nos colocamos à sua inteira disposição para 

eventuais esclarecimentos que si, fizerem necessários. 

Respeitosamente,  

 

 
________________________________ 

Responsável Técnico do Diagnóstico Ambiental 
Victor Hugo Santos Schurig Siqueira 

Engenheiro Ambiental 
Especialista em Sustentabilidade 

Especialista em Drones Aplicados às Engenharias 
Especialista em Gestão de Projetos 

CREA: MT037255
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1 IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE E EQUIPE TÉCNICA 

 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR  

Razão Social: GINCO PLATINUM INCORPORAÇÕES LTDA 
CNPJ: 22.535.638/0001-60 
Endereço:  Av. Miguel Sutil, 8061, sala G-18, Duque de Caxias II, Cuiabá - MT. 
Representante Legal: Juliana Elias  
Telefone: 55 65 9 8125-8633 
E-mail: juliana@ginco.com.br 
 

  IDENTIFICAÇÃO DA GESTORA AMBIENTAL 

Denominação: S3 Sustentáveis LTDA 
CNPJ: 17.951.848/0001-07 
Endereço: Av. Rio Araguaia Nº 29 Bairro: Grande Terceiro 
CEP: 78.065-620 
Município: Cuiabá - MT 
Telefone(s): (65) 9 9 99859324 
E-mail: atendimento@s3sustentaveis.com.br 
 

 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL 

Nome: Victor Hugo Santos Schurig Siqueira 
Formação: Engenheiro Ambiental 

Especialista em Sustentabilidade 
Especialista em Drones Aplicados às Engenharias 
Especialista em Gestão de Projetos 

CPF: 029.519.211-95 
Nº de Registro CREA: MT037255 
Celular: 65 9 9985-9324 
E-mail: victor@s3sustentaveis.com.br 
 

 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL 

Nome: Ana Paula Do Bom Despacho Amorim 
Formação: Engenheira Sanitarista e Ambiental 

Especialista em Sustentabilidade 
Nº de Registro CREA: MT 022879 
 
 
Nome: Edson Viana Massoli Junior 
Formação: Biólogo 
                   Mestre em Ecologia e Conservação da Biodiversidade 
                   Tecnólogo em Geoprocessamento 

Especialista em Drones Aplicados às Engenharias 
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Nº de Registro CRBio: 056403/01-D 
 
 
Nome: Elaine da Rosa Bueno 
Formação:   Bióloga 
                     Mestre em Ecologia e Conservação da Biodiversidade 
Nº de Registro CRBio: 106385/01-D 
 
Nome: Valeria Schmidt 
Formação: Geóloga 
                   Ciências Sociais 
Nº de Registro CREA:  MT049735 
 
 

 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INVENTÁRIO 

FLORESTAL 

INVENTÁRIO FLORESTAL: 
Nome: Wagner Matos de Oliveira 
Formação:   Engenheiro Florestal 
CONFEA:    1202711162 

 

 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PLANO DE 

RESGATE E AFUGENTAMENTO DE FAUNA 

Nome: Edson Viana Massoli Junior 
Formação: Biólogo 
                   Mestre em Ecologia e Conservação da Biodiversidade 
                   Tecnólogo em Geoprocessamento 

Especialista em Drones Aplicados às Engenharias 
Nº de Registro CRBio: 056403/01-D 
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2 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 LOCALIZAÇÃO 

A área de estudo localiza-se na Av. João Bulhões de Deus (Passagem da 

Conceição), Bairro Petrópolis, sem número, no município de Várzea Grande-MT, 

com acesso ao local nas coordenadas UTM 591663.30 E 8277090.24 S datum 

SIRGAS 2000. 

Na figura 01 é apresentado o croqui de localização do empreendimento, 

juntamente ao QRcode com a localização da área de estudo, o qual possibilita a 

geração da rota, no aplicativo Google Maps, até o local. 

 

 
Figura 1 – Croqui de localização da área de estudo 
Link manual para acesso ao vídeo: https://www.google.com/maps/dir//-15.5821118,-
56.1450458/@-15.5787634,-56.1483932,1011m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0 
Fonte: openstreetmap, adaptado pelo autor, 2020. 
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 DELIMITAÇÃO DAS MATRÍCULAS 

Ao total, o empreendimento é composto de 04 lotes, cujas áreas estão 

distribuídas nas matrículas, anexo I, descritas no quadro 01 e figura 02. 

 

Quadro 1 – Relação de matrículas da área de estudo 
MATRÍCULA MEDIDA (m²) 

88.798 162.585,40 
88.799 386.669,55 
88.800 341.687,07 
88.804 49.291,66 
TOTAL 940.233,68 

 

 
Figura 2 – Croqui das matrículas da área de estudo. 
Fonte: Empreendedor, adaptado pelo autor, 2020. 
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 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO ESTUDO AMBIENTAL 

A delimitação da área de estudo (Área de Influência Direta) compreende 

um total de 874.826,98 m², conforme apresentado na figura 03 e anexo III. 

 
Figura 3 - Delimitação da Área de Estudo. 
Fonte: Originado deste estudo, 2020. 
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3 ASPECTOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

 CONCEPÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O processo de desenvolvimento pelo qual Várzea Grande passa 

atualmente em seu território proporciona a demanda novas áreas direcionadas 

a habitação, bem como infraestrutura apropriada para estabelecimento de 

indústrias, comércios e serviços que geram postos de trabalhos para o contínuo 

desenvolvimento do município. 

É neste âmbito que a Ginco Platinum LTDA escolheu a cidade de Várzea 

Grande para a implantação composto pelos condomínios Florais Sevilla, Madri 

e Barcelona. O conjunto de empreendimentos irão prover ao município quando 

concluída uma nova área urbana parcelada e com toda infraestrutura necessária 

para atender a usos mistos, estabelecendo em sua formação novas áreas 

residenciais. 

 Pensado em promover às pessoas a possibilidade de habitação, trabalho, 

diversão e bem-estar em um único lugar, este empreendimento deverá 

atender à demanda atual e futura em médio prazo por espaços urbanos 

ordenados associados à necessidade de áreas de habitação para a população 

Várzea-grandenses, bem como proporcionar locais de incentivo ao 

desenvolvimento econômico vinculado à operação de empreendimentos 

comerciais. 

O projeto compreende um condomínio urbanístico horizontal, onde a área 

de  infraestrutura do projeto  compreende um total de 613,366,93m², composto 

pelos 3 empreendimentos independentes, com um total de 1.637 lotes 

residenciais, sendo 555 lotes do Florais Sevilha, 490 lotes do Florais Madri e 592 

do Florais Barcelona, 01 clube a ser utilizado pelos condôminos dos 3 

condomínios e 26 lotes comerciais. 

A figura 04 e anexo II apresentam a masterplan referente ao 

empreendimento, com os quadros de áreas correspondentes. 
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Figura 4 - Masterplan do empreendimento 
Fonte: Empreendedor, adaptado pelo autor, 2020.
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O projeto compreende as obras de infraestrutura, Terraplenagem, 

Implantação do sistema viário pavimentado, Implantação de redes de 

abastecimento de água, Implantação de rede coletora de esgotos domésticos, 

Implantação de sistema de drenagem urbana convencional e implantação de 

rede de distribuição de energia elétrica. 

Além da infraestrutura, o empreendimento compreende uma faixa 

considerável de vegetação nativa, composto por Área de Preservação 

Permanente, Área Livre de Uso Público e Zonas de Interesse Ambiental, que 

serão Preservadas ou Conservadas, o qual buscar-se-á, resguardar a 

tranquilidade e o caráter natural da grande porção verde, atendendo a 

concepção de preservação e conservação socioambiental com sustentabilidade, 

devido sua importância ecológica, sua beleza cênica e seu amparo legal. 
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4 OBJETIVO DO ESTUDO 

Os estudos apresentados neste Diagnóstico Ambiental têm como objetivo 

viabilizar a compreensão ecossistêmica das inter-relações entre os diversos 

componentes ambientais, urbanos e dos processos de transformação nas áreas 

do empreendimento e seu entorno. 

 

5 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi estruturado sob pesquisa com busca de dados 

secundários e vistoria de campo, que segundo Marconi e Lakatos (2007, p. 83), 

é uma etapa realizada após o estudo bibliográfico, com o objetivo de alcançar 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, ou, ainda, descobrir 

novos fenômenos ou as relações entre eles. 

A coleta de dados secundários baseou-se em dados regionais e 

principalmente locais, de modo a se embasar em informações com maior nível 

de detalhamento possível. As vistorias em campo foram realizadas entre os 

meses de novembro e dezembro (período chuvoso) do ano de 2020, composta 

por equipe multidisciplinar, realizando a coleta de dados pertinentes a cada tema 

o qual foram caracterizados com diferentes níveis de detalhamento. 

Visando favorecer uma melhor compreensão das caracterizações a serem 

descritas, os mapas estão dispostos no escopo do trabalho e alinhados ao texto, 

bem como no anexo III em formato paisagem com folha tamanho A3, 

proporcionando uma análise mais detalhada, caso o leitor necessite. 

Para a análise dos prováveis impactos ambientais e Descrição Preliminar 

das Principais medidas mitigadoras dos prováveis impactos ambientais foram 

levados em conta as características do empreendimento e a caracterização dos 

aspectos gerais (antrópico, bióticos e abiótico) da região onde o 

empreendimento está inserido para a qualificação dos prováveis impactos 

decorrentes da implantação e ocupação do empreendimento. 

Após a determinação dos prováveis impactos negativos, foi realizado a 

descrição preliminar de suas respectivas medidas mitigadoras. 
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6 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 CARACTERIZAÇÃO MEIO ANTRÓPICO 

 Uso e ocupação do solo 

 Áreas de uso restrito para ocupação antrópica: Unidades de 

Conservação, Terras Indígenas e Acautelados pelo IPHAN 

Determinadas áreas são consideradas mais sensíveis quanto aos tipos 

uso e ocupação antrópicas, seja pelo seu aspecto cultural, sua importância 

patrimonial, serviços ecossistêmicos, dentre outros. 

Diante disto, neste tópico é apresentada a localização do 

empreendimento e sua distância em relação a três importantes eixos de restrição 

ao uso do solo, sendo: 

 

• Áreas de incidência de bens culturais acautelados pelo IPHAN: 

 

Conforme o IPHAN (2013) “a proteção é uma das ações mais importantes 

quando tratamos do patrimônio de natureza material. Proteger um bem cultural 

significa impedir que ele desapareça, mantendo-o preservado para as gerações 

futuras”. 

Segundo a Lei n° 2.816/2005 ao qual dispõe sobre a preservação do 

patrimônio cultural e natural do município de Várzea Grande, cria o Conselho 

Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural. Em seu artigo 2° afirma: 

O patrimônio cultural do município de Várzea Grande é constituído pela 
sua paisagem natural característica, por bens imóveis ou imóveis de 
natureza material ou imaterial tombados preferencialmente em 
conjunto existente em seu território e cuja preservação seja de 
interesse público. 
  

Conforme o art.3º Instrução Normativa - IN da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA Nº 1/2017: 

Art. 3º Para os fins desta instrução normativa consideram-se: 
I - Bens culturais acautelados em âmbito federal: bens devidamente 
anotados e registrados na forma da lei, sendo eles: 
a) tombados nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 
1937; 
b) arqueológicos, protegidos conforme o disposto na Lei nº 3.924, de 
26 de Julho de 1961; 
c) registrados, nos termos do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000; 
e 
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d) valorados, nos termos da Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007. 
II - Área de Influência Direta - a área que sofrerá a intervenção direta 
em razão da instalação e operação do empreendimento. 
 
 

• Unidades de Conservação - UC 

 

A implantação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza- SNUC (Brasil,2000) estabeleceu uma política nacional para 

conservação do patrimônio natural público e privado. A lei n° 9.985, de 18 de 

julho de 2000 define nos seguintes termos as Unidades de Conservação (UC’s): 
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  
I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos 
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção; 
 

O SNUC brasileiro contempla áreas protegidas nos níveis de 

administração: Federal, Estadual e Municipal. As Unidades de Conservação- UC 

Federais são administradas pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade 

(ICMBio), que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente- MMA; as UC’s 

Estaduais são administradas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente- SEMA; 

e as UC’s Municipais são de responsabilidade das Prefeituras. 

O Decreto Estadual n° 1.795 de 04 de novembro de 1997, estabeleceu o 

Sistema Estadual de Unidade de Conservação – SEUC e Mato Grosso, sob 

administração da Secretaria Estadual de Meio Ambiente- SEMA (Mato Grosso, 

1997). As unidades de conservação integrantes do SEUC são reunidas em três 

grupos, com características distintas: I- Unidade de Proteção Integral; II- Unidade 

de Uso Sustentável; e III- Unidade de Manejo Sustentável.  

 

• Áreas de Uso Restrito- Terras Indígenas 

  

“Terra indígena”, em princípio, é um conceito jurídico brasileiro que tem 

sua origem na definição de direitos territoriais indígenas. Tais direitos foram 

reconhecidos ao longo da história pelo Estado brasileiro por meio de diversos 

dispositivos legais (CARNEIRO DA CUNHA, 1987; CARNEIRO DA CUNHA, 

1993). 
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Conforme a Constituição Federal de 1988: 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-
las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 
 
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles 
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física 
e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

 
À vista disso, segundo a Fundação Nacional do Índio – FUNAÍ, as terras 

indígenas podem ser classificadas nas seguintes modalidades: 

Terras Indígenas Tradicionalmente Ocupadas: São as terras 
indígenas de que trata o art. 231 da Constituição Federal de 1988, 
direito originário dos povos indígenas, cujo processo de demarcação é 
disciplinado pelo Decreto n.º 1775/96. 
Reservas Indígenas: São terras doadas por terceiros, adquiridas ou 
desapropriadas pela União, que se destinam à posse permanente dos 
povos indígenas. São terras que também pertencem ao patrimônio da 
União, mas não se confundem com as terras de ocupação tradicional. 
Existem terras indígenas, no entanto, que foram reservadas pelos 
estados-membros, principalmente durante a primeira metade do século 
XX, que são reconhecidas como de ocupação tradicional.  
Terras Dominiais: São as terras de propriedade das comunidades 
indígenas, havidas, por qualquer das formas de aquisição do domínio, 
nos termos da legislação civil. 
Interditadas: São áreas interditadas pela Funai para proteção dos 
povos e grupos indígenas isolados, com o estabelecimento de restrição 
de ingresso e trânsito de terceiros na área. A interdição da área pode 
ser realizada concomitantemente ou não com o processo de 
demarcação, disciplinado pelo Decreto n.º 1775/96. 

 Funai, 2014. 

 

Sendo assim, é apresentado na figura 05, quadro 02 e anexo III, conforme 

solicitado no Termo de Referência Padrão nº3/SUIMIS/SEMA/MT, a localização 

do empreendimento e sua distância em relação às áreas de Unidades de 

Conservação (Federal, Estadual e Municipal); Terras Indígenas e áreas de 

incidência de bens culturais acautelados. 
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Figura 5 - Distribuição do empreendimento em relação em relação as áreas protegidas. 
Fonte: SIGCuiabá, SigVárzea Grande, SEMA, IPHAN, 2020. 

Quadro 2 - Distribuição do empreendimento em relação em relação as áreas protegidas 

Tipo de área Região Parque/ Unidade de 
Conservação 

Categoria Jurisdição Distância da 
área de estudo 

Unidade de 
Conservação 

Cuiabá Parque Mãe Bonifácia Parque 
Estadual 

SEMA 4,5 km 

Unidade de 
Conservação 

Cuiabá Jardim Botânico Jardim 
Botânico 

SEMA 2,3 km 

Unidade de 
Conservação 

Cuiabá Parque Dante Martins de 
Oliveira 

Parque 
Municipal 

SMADES 1,2 km 

Unidade de 
Conservação 

Cuiabá Tia Nair Parque 
Municipal 

SMADES 9,1 km 

Unidade de 
Conservação 

Cuiabá Parque Massairo 
Okamura 

Parque 
Estadual 

SEMA 8,7 km 

Unidade de 
Conservação 

Cuiabá Parque das Águas Parque 
Municipal 

SMADES 6,9 km 

Unidade de 
Conservação 

Várzea 
Grande 

Parque Ambiental 
Bernando Berneck 

Parque 
Municipal 

SEMMADRS 7,1 km 

Unidade de 
Conservação 

Várzea 
Grande 

Parque Flor do Ipê Parque 
Municipal 

SEMMADRS 9,1 km 

Unidade de 
Conservação 

Várzea 
Grande 

Parque Tanque do 
Fancho 

Parque 
Municipal 

SEMMADRS 9,8 km 

Acautelado 
pelo IPHAN 

Cuiabá Retábulos da Catedral de 
N.S. Bom Jesus 

Tomb. 
Provisório 

SEC-MT 5,1 km 

Acautelado 
pelo IPHAN Cuiabá Casa: onde nasceram 

Joaquim Murtinho Tombado SEC-MT 5,3 km 

Acautelado 
pelo IPHAN Cuiabá 

Cuiabá, MT: conjunto 
arquitetônico, urbanístico 

e paisagístico 
Tombado SEC-MT 5,5 km 

 Legenda: SEMA- Secretaria do Estado de Meio Ambiente 
SMADES- Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá 
SMMADRS- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento de Várzea Grande. 
SEC – Secretaria de Estado da Cultura do Mato Grosso 
Fonte: SIGCuiabá, SigVárzea Grande, SEMA, IPHAN, 2020. 
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Através do mapeamento realizado, constata-se que o imóvel onde será 

instalado o empreendimento: 

• Não está inserido em sobreposição em áreas de incidência de bens culturais 

acautelados pelo IPHAN, com distância de 5,1km da área tombada mais 

próxima; 

• Está fora do perímetro das UC’s, bem como de suas respectivas Zonas de 

Amortecimento, sendo o Parque Dante Martins de Oliveira é a UC mais 

próxima do empreendimento, com 1,2km de distância. 

• Se encontra a, no mínimo, 107km de distância de Terras indígenas, onde a 

mais próxima é o grupo indígena Umutina. 

 

 Zoneamento Urbano 

De acordo com a Lei Municipal - LM complementar nº 3974/2013 o qual 

dispõe sobre a delimitação do perímetro urbano do município e o zoneamento 

urbano vigente- Uso e Ocupação do solo (LM nº 3727/2012 alterada pela LM nº 

3979/2013), a área de estudo apresenta-se dentro do perímetro urbano nas Zona 

de Uso Misto (ZUM) e Zona de Conservação e Preservação Ambiental-2 (ZCP-

2), conforme pode ser observado na figura 06 e anexo III. 

 
Figura 6 - Zoneamento Urbano. 
Fonte: LM nº 3727/2012 alterada pela LM nº 3979/2013, adaptado pelo autor, 2020. 
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Conforme estabelecido pelos Art. 9º, Art. 21º e inciso II do Art. 22º da lei 

supracitada, fica definido: 

Art. 9º Uso do Solo é o tipo de utilização de parcelas do solo urbano, 
por certas atividades, dentro de uma determinada zona, podendo ser 
definido como: 
I - permitido: uso adequado à zona, sem restrições, e que depende 
apenas das licenças de construção e funcionamento; 
II - permissível: 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; 
III - tolerado: uso atual, consolidado antes da aprovação da presente 
Lei, de acordo com as disposições estabelecidas em leis e decretos 
anteriores, que contraria os regulamentos aqui dispostos; 
IV - proibido: uso inadequado que, por sua categoria, porte ou 
natureza, é nocivo, perigoso, incômodo ou incompatível com as 
finalidades da zona correspondente. 
§ 1º Em cada zona haverá usos permitidos e proibidos, podendo ser 
admitido usos permissíveis e tolerados, de acordo com a presente lei. 
§ 2º Serão mantidos os usos tolerados das atuais edificações e 
atividades, desde que possuam alvarás de funcionamento até a data 
de aprovação desta lei, vedando-se as modificações que contrariam as 
disposições nela estatuídas. 
Art. 21 - As Zonas de Uso Misto (ZUM - São zonas que se caracterizam 
por incentivar o comercio e serviço de bairros e setores, permitindo a 
redução do deslocamento da população residente para outras regiões 
da macrozona urbana, desde que não ocorram conflitos entre os usos. 
Art. 22  
... 
II - Zona de Conservação e Proteção Ambiental 2 (ZPC-2): São zonas 
formadas por áreas públicas ou privadas , com excepcional potencial 
ambiental e paisagístico, com presença de maciços de vegetação, 
cursos d'água ou nascentes, para as quais existe o interesse do poder 
público em transformá-las em unidades de conservação de domínio 
público ou, que já sejam unidades de conservação. 

Várzea Grande, Lei Complementar nº 3.727/2012. 
 
 

Conforme a consulta prévia, figura 07 e anexo IV, realizado na Secretária 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, as áreas dos 

empreendimentos, exceto parte do clube, se encontram dentro do perímetro 

urbano ZUM. 

 
Figura 7 - Parecer Técnico de Consulta Prévia do empreendimento 
Fonte: Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, 2020. 
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Quanto ao clube, observa-se que parte deste se encontra dentro do 

perímetro urbano ZCP, conforme figura 08. 

 
Figura 8 - Croqui demonstrando limite de ZPC-2 em sobreposição ao clube. 
Fonte: Empreendedor, adaptado pelo autor, 2020. 

 

Adendo as especificações de zoneamento apresentadas, o anexo “III - 

Tabela II – Classificação de Usos” da lei em tela estabelece como “permitido” na 

ZCP-2 a implantação de: 

* Unidade administrativa;  
* Auditório, sala para reunião;  
* Pesquisa cientifica e educação Ambiental; 
* Recomposição da mata ciliar e da vegetação; 
* Recuperação de áreas degradas; 
* Parques, praças e equipamento coletivos para desenvolvimento 
de atividades de lazer e esporte, quadras esportivas, ciclovias. 
(Grifo Nosso) 

Várzea Grande, Lei Complementar nº 3.727/2012 
 

Deste modo, conclui-se que a concepção e a implantação do 

empreendimento, hora pretendida, está de acordo com o que rege as legislações 

de uso e ocupação de solo vigentes do município de Várzea Grande-MT. 
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 Uso do Solo 

 Histórico do uso do solo 

Conforme abordado por Deák (2001), uso do solo é o conjunto das 

atividades --processos individuais de produção e reprodução-- de uma 

sociedade por sobre uma aglomeração urbana assentados sobre localizações 

individualizadas, combinadas com seus padrões ou tipos de assentamento, do 

ponto de vista da regulação espacial. 

Para tanto, visando compreender o histórico do uso do solo na área de 

estudo e seu entorno, realizou-se a fotointerpretação da área, podendo ser 

definida como “a previsão do que pode ser visto na imagem” (Loch, 2008). 

São apresentadas abaixo, as etapas utilizadas para a interpretação visual: 

  

• Detecção da área, de acordo com a escala e qualidade da imagem; 

• Reconhecimento e identificação da área de estudo e entorno, fotoleitura 

baseada em chaves da fotointerpretação que utilizam parâmetros tais 

como forma, sombra, tamanho, tonalidade, densidade, declividade, 

textura, posição e correlações com as adjacências; 

• Análise da individualidade dos elementos ocorrentes na área de estudo; 

• Dedução, através da convergência de evidências dos objetos; 

• Classificação, determinando categorias de acordo com a semelhança 

dos objetos, superfícies ou elementos identificados.  

Deste modo, a partir do registro de fotos aéreas verticais (nadir) do ano 

de 1966, realizadas pelo Projeto AST-10 USAF (United States of America) na 

escala de 1:60.000, imagens orbitais do Software Google Earth Pro 7.3 nos anos 

de 2004 e 2013 e imagens orbitais Sentinel 2 do ano 2020, foi realizado a 

fotointerpretação da área, conforme apresentado na figura 09 e anexo III, 

formando um banco de imagens que possibilitaram interpretar o uso e ocupação 

do solo na área de estudo. 
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Figura 9 - Histórico de uso do solo na área de estudo e seu entorno 
Fonte: USAF/CPRM, 1966; Google Earth Pro, 2004/2012; Sentinel 2, 2020. 

 

Observa-se que em 1966, já existia uma estrada vicinal área de estudo, 

bem como indícios de antropização as margens do Rio Pari. Nesta época 

também é possível notar que não havia a presença de assentamentos na área e 

seu entorno. 

Aos anos de 2004 e 2012, identifica-se a sucessão do uso do solo no 

entorno da área de estudo, com o estabelecimento de atividades e 

assentamentos, assim como a uma pequena edificação dentro da área. 

Em 2004 é possível identificar a pavimentação da antiga estrada vicinal e 

futuramente, em 2012, o inicial de sua duplicação. Tal fato demonstra que o 

planejamento urbano apresentava indícios da previsão de uso e ocupação do 

solo na região, de modo que foi construída tal infraestrutura, de modo a 

proporcionar maior fluidez no tráfego. 

No ano 2020, observa-se a consolidação da via duplicada, o crescimento 

de loteamentos e a implantação de atividades industriais no entorno da área de 

estudo. 

De modo geral, conclui-se que a área de entorno passou por sucessivas 

implantações de atividades e assentamentos, demonstrando-se a consolidação 

urbana na região e que a área de estudo possui uma antropização as margens 
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do Rio Pari a pelo menos 54 anos, o qual vem se regenerando naturalmente ao 

longo do tempo e que a área como um todo manteve-se, até o presente momento 

sem grandes alterações de consolidação urbana. 

 

 Uso do solo na área de entorno 

O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, elaborado pelo Arquiteto Lucas 

Coelho de Andrade, indica tendências de mudança de uso do solo e 

transformações urbanísticas induzidas pelo empreendimento e atividade em 

estudo. 

O empreendimento Conjunto Urbanístico irá gerar alterações na dinâmica 

urbana local que, em médio e longo prazo, tendem a alterar a configuração 

espacial e a concentração ou dispersão de atividades apresentando reflexos 

sobre o adensamento populacional, a geração de tráfego e demanda por 

transporte público, os equipamentos urbanos e comunitários, a paisagem urbana 

e a valorização imobiliária. 

A implantação de empreendimento, em área predominantemente 

residencial, acarreta o surgimento de estabelecimentos comerciais e de serviços 

de apoio no entorno - como restaurantes e agências bancárias entre outros. 

A instalação de um novo condomínio residencial em áreas periurbanas 

(que se localizam no limite dos perímetros urbanos) é outro exemplo que gera 

uma pressão pela expansão dos limites da área urbanizável podendo, inclusive, 

induzir a alteração de zonas rurais para urbanas ou de expansão urbana. 

Através da figura 10 e anexo III, é apresentado o atual formato de uso do 

solo na região de entorno na área de estudo.  
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Figura 10 - Uso do solo na área de entorno do empreendimento 
Fonte: Sentinel 2, 2020. 

 

A ocupação local existente é voltada para o residencial, com edificações 

de alto padrão, conforme o loteamento Parque das Águas e propriedades 

particulares, bem como um loteamento de médio padrão, denominado “Porto 

Imperial”. É possível verificar também a existência de indústrias no entorno da 

área de estudo. 

Os usos industriais, comerciais e de serviços são normalmente de 

pequeno a médio porte e se localizam, de forma difusa, por todo o entorno das 

áreas de estudo e nos bairros situados a leste do município de Várzea 

Grande/MT, na direção das áreas mais centrais. 
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 Uso do solo na área de estudo 

De modo a se compreender o atual uso do solo da área de estudo, 

juntamente às vistorias em campo, realizou-se um aerolevantamento, 

objetivando a fotointerpretação da área, utilizando Aeronave Remotamente 

Pilotada - ARP da marca DJI modelo Phantom 4 Pro, conforme figura 11. 

 

 
Figura 11 - Registros fotográficos realizado com ARP 

 

O aerolevantamento possibilitou a confecção de um ortofotomosaico com 

altíssima resolução espacial (6cm/pix), Conforme apresentado na figura 12 e 

anexo III, propiciando uma classificação de uso do solo de modo a permitir a 

identificação mais acurada de elementos e objetos na área na área onde será 

realizado a implantação de infraestrutura do empreendimento e 

consequentemente uma melhor caracterização ambiental para o planejamento 

de ocupação do terreno. 
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Figura 12 - Uso do solo na área de estudo 
Fonte: Originado deste estudo 
 

Foi possível quantificar através da interpretação da imagem do 

aerolevantamento realizado com drone, as áreas de solo exposto, edificações, 

vegetação primária e secundária, bem como a delimitação do rio Pari no 

perímetro da área de estudo. 

A área é composta em suma parte por vegetação nativa com baixa 

intervenção humana, sendo esta apresentada por formação de trilhas de 

caminhos que conduzem ao leito do Rio Pari. Verifica-se a incidência de apenas 

01 edificação na região nordeste da área de estudo, figura 13. 

 
Figura 13 - Registro fotográfico da edificação na área de estudo 
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Adicionalmente, foi realizado uma gravação de vídeo na área de estudo, 

onde é possível observar as características existente na área, conforme 

apresentado na figura 14. 

 

 
Figura 14 - Vídeo realizado na área de estudo 
Link manual para acesso ao vídeo: https://youtu.be/CPDmhyEbPSc 
 

 

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

empreendimento 

O cálculo da população de projeto inclui quantificações de população 

residente e empregada, na condição de ocupação plena das 1.637 unidades 

residenciais, além de uma estimativa da população flutuante passível de ser 

atraída pelo empreendimento. 

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

referência para o dimensionamento da capacidade de suporte dos sistemas de 

infraestrutura (abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, rede 

viária etc.). Via de regra, a “população máxima provável” do empreendimento.  

A população do projeto do empreendimento apresenta a seguinte 

composição de população residente, incluindo:  

✓ Moradores das unidades residenciais. 

✓ População empregada, incluindo: 

✓ Empregados diaristas das unidades residenciais  
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✓ Empregados nas atividades de apoio ao empreendimento 

(segurança, manutenção dos jardins e limpeza); 

✓ Visitantes;  

✓ Fornecedores.  

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

habitantes por unidade residencial, de acordo com os projetos apresentados de 

Rede de Abastecimento de Água e Rede Coletora de Esgoto. 

O cálculo da previsão população de projeto na condição de ocupação 

plena do empreendimento, incluindo as populações residente e flutuante 

(empregados, visitantes e fornecedores), é apresentado a seguir na tabela 01. 

 

Tabela 1 - previsão de população na condição de ocupação plena 
Componente da população Parâmetro para 

adensamento 
N° de 

unidades lotes 
População de 
projeto (hab.) 

Condomínio01- Florais Sevilha 4 hab./un. 555 2.220 
Condomínio 02- Florais Madri 4 hab./un. 490 1.960 
Condomínio 03- Florais Barcelona 4 hab./un. 592 2.368 
População total residente   6.548 
Cond.01 Empregados- apoio  0,5 emp./un 555 278 
Cond.02 Empregados- apoio 0,5 emp./un 490 245 
Cond. 03 Empregados- apoio 0,5 emp./un 592 296 
População total empregados   819 
Cond.01 visitantes 0,05 x n° lotes 555 30 
Cond.02 visitantes 0,05 x n° lotes 490 25 
Cond.03 visitantes 0,05 x n° lotes 592 30 
População total visitantes   85 
Cond.01 Fornecedores 0,08xn° lotes 555 45 
Cond.02 Fornecedores 0,08xn° lotes 490 40 
Cond.03 Fornecedores 0,08xn° lotes 592 48 
População total Fornecedores   133 
Pop. Total + empr. + fornecedores   7.585 

Nota técnica:  Para o cálculo da população visitantes e fornecedores foi estabelecido o 
parâmetro de adensamento conforme pesquisas em empreendimentos de mesmo na natureza. 
Fonte: Originado deste estudo. 

 
Conforme a projeção na condição de ocupação plena o empreendimento 

poderá ter uma população residente equivalente a 6.548 habitantes e uma 

população flutuantes (visitantes e fornecedores) 1.037, totalizando uma 

população de 7.585 habitantes. 

 

 Infraestrutura Básica Local  

Foi realizado o levantamento da infraestrutura existente na via lindeira ao 

terreno (rede de água, de energia elétrica, de esgoto sanitário, pavimentação 

asfáltica, iluminação pública etc.). 
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A avenida João Bulhões de Deus (Passagem da Conceição) é a principal 

via de acesso ao terreno, sendo construída no programa Pró concreto, a qual 

prevê obras de acessibilidade e logística a novos empreendimentos no município 

de Várzea Grande. As vias se encontram bem sinalizadas, com pavimento em 

bom estado de conservação, conforme figura a 15 e 16. 

 

 
Figura 15- Registro fotográfico aéreo da via pavimentada adjacente a área de estudo 
 

 
Figura 16 - Registro fotográfico terrestre da via pavimentada adjacente a área de estudo 
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 Abastecimento de água 

A DPA nº 462/2020 emitida pelo Departamento De Água E Esgoto De 

Várzea Grande/MT (DAE-VG), anexo V, informa que não dispõe de 

abastecimento de água tratada na região do empreendimento, necessitando de 

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

construir um sistema de abastecimento de água independente que atenda a 

demanda do empreendimento e a legislação e normatização vigente. 

Sendo assim, o sistema de abastecimento de água se dará por captação 

superficial, de acordo com o PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA, anexo VI, que foi elaborado pela empresa EXCELÊNCIA ENGENHARIA 

E MEIO AMBIENTE LTDA-EPP, tendo como responsável técnico o Engenheiro 

Civil Fernando dos Santos Sanches, CREA - nº1211025730. 

O Projeto técnico foi apresentado na Departamento de Água e Esgoto do 

município de Várzea Grande, e aprovado na data de 10/09/2019 pela Gerente 

de Projetos Yasmin Hevelin Lara de Araújo Guanaes. 

Foi apresentada também a Outorga de captação de água superficial, 

anexo VII, aprovada pela Agência Nacional De Águas e Saneamento Básico – 

ANA - Portaria n° 2.250 de 03 de novembro de 2020, sob as coordenadas 

geográficas: 15°35’29.00’’S e 56°8’39.70’’ W, figura 17, com vazão máxima de 

180 m3/h, com finalidade de abastecimento público, conforme a tabela 02. 

Tabela 2 - Demanda de abastecimento de água 
Mês Vazão (m3/h) Horas/dia Dia/mês Volume máx. mês 

Janeiro 180 24 31 133.920,00 
Fevereiro 180 24 28 120.960,00 

Março 180 24 31 133.920,00 
Abril 180 24 30 129.600,00 
Maio 180 24 31 133.920,00 
Junho 180 24 30 129.600,00 
Julho 180 24 31 133.920,00 

Agosto 180 24 31 133.920,00 
Setembro 180 24 30 129.600,00 
Outubro 180 24 31 133.920,00 

Novembro 180 24 30 129.600,00 
Dezembro 180 24 31 133.920,00 
Total Anual    1.576.800,00 

 Fonte:  ANA Portaria n° 2250/2020, adaptado pelo autor,2020. 
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Conforme os dados técnicos dos memoriais descritivos o volume de 

reserva deve ser no mínimo 1.363,00 m3. Em função das fases de implantação 

dos empreendimentos na região planejada, serão instalados três reservatórios 

de 500 m3, totalizando ao final do plano o volume de 1.500 m3. 

 

 Rede Coletora De Esgoto Sanitário 

De acordo com a Declaração de Possibilidade de Esgotamento Sanitário 

– DPE nº 463/2020, anexo VIII, emitida pelo DAE-VG, a região não possui rede 

coletora e Estação de Tratamento de Esgoto, sendo necessária a aprovação de 

projeto conforme decreto 11 de 1998 que deverá ser adequada para atender o 

empreendimento, além de esta obra estar condicionada a construção e a um 

tratamento de esgoto que atenda todo o empreendimento com eficiência. 

Deste modo, a rede coletora de esgoto sanitário será interligado à rede 

coletora de tratamento de esgoto sanitário que se dará por Estação de 

Tratamento de Esgoto tipo Reator UASB, de acordo com o PROJETO DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO, anexo IX, que foi elaborado pela empresa 

EXCELÊNCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA-EPP, tendo como 

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

nº1211025730. 

O Projeto técnico foi apresentado na Departamento de Água e Esgoto do 

município de Várzea Grande, e aprovado na data de 10/09/2019 pela Gerente 

de Projetos Yasmin Hevelin Lara de Araújo Guanaes. 

As licenças ambientais foram emitidas na Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente – Sema sob LP n° 312986/2020 e LI n° 72078/2020, anexo X.  Foi 

apresentada também a Outorga de diluição de efluentes tratados, anexo XI, 

aprovada pela ANA - Portaria N° 793 de 12 de dezembro de 2012, sob as 

coordenadas geográficas: 15°35’28.6’’S e 56° 8’ 40.1’’ W, a montante do 

abastecimento de água, conforme a figura 17. 
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Figura 17 - ponto do abastecimento de água e diluição de efluente tratado 
Fonte: ANA Portaria n° 2250/2020 e Portaria N° 793/2012. 
 

A rede de esgotos deverá ser interligada na Av. João Bulhões de Deus 

(Passagem da Conceição), sendo requerida a melhoria de rede até o ponto de 

interligação. A interligação proposta é de tubulação de PVC de 100 e 150 mm, 

de acordo com a NBR 7362 e NBR 8160/03. 

 

 Rede Energia Elétrica 

 De acordo com a Carta nº 77575041-2020-DCMD-ENERGISA, anexo XII, 

fornecido pela concessionaria de energia do município, informa que para 

viabilizar o atendimento à Condomínios Vale do Cuiabá, serão necessárias obras 

de estrutura derivação 11/600 N1-DC3-CF 13,8KV onde a carga será conectada 

no alimentador 087 da subestação 001, sendo executadas pela Energisa, com 

participação financeira do solicitante. 

 

  Terraplanagem 

O PROJETO PLANIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO, 

anexo XIII, foi elaborado pelo responsável técnico Silvio do Carmo Moraes CFT- 

n° 91899567100-MT, o qual fornece parte dos subsídios para elaboração do 
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projeto de terraplanagem prevista a ser executada para a implantação do 

conjunto de condomínios. Estima-se que a movimentação necessária para 

estabelecimento da cota adequada do terreno ao projeto corresponderá com a 

compensação de corte e aterro dentro dos limites do próprio terreno, não sendo 

necessário a utilização de bota-fora. 

 

 Resíduos Sólidos – Empreendimento em Implantação 

No processo de implantação do empreendimento, serão gerados resíduos 

da construção civil são classificados em:  

• Classe A: alvenarias, concreto, argamassas e solos - podem ser 
reutilizados na forma de agregados; 

• Classe B: restos de madeira, metal, plástico, papel, papelão, 
vidros - podem ser reutilizados no próprio canteiro de obra ou 
encaminhados para reciclagem; 

• Classe C: resíduos sem tecnologia para reciclagem; 
• Classe D: resíduos perigosos, tais como tintas, solventes, óleos e 

outros. 
O canteiro de obras será instalado na coordenada geográfica, conforme 

figura xx, e conforme a obra for evoluindo, serão instalados containers ao longo 

da obra como apoio as frentes de trabalho e durante o processo de implantação 

do empreendimento serão utilizadas caçambas de entulho. 

 

 Resíduos Sólidos – Empreendimento em Operação 

Os resíduos sólidos previstos serão derivados de uso doméstico e, no 

caso de construções de residências realizadas pelos condôminos serão gerados 

resíduos de construção civil. A produção de resíduos orgânicos domésticos 

deverá ser semelhante à que ocorre hoje na cidade de Cuiabá que é de 0,73 

kg/hab./dia (PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO CAPÍTULO 

RESÍDUOS SÓLIDOS, pág. 70). Com isso teríamos uma produção de 4.780,04 

kg/dia com a ocupação plena do loteamento. 

Conforme a Declaração de Viabilidade de 5.1.2.3 Coleta de Resíduos 

Sólidos nº 0086/SSOMU/2020, emitido pela Secretaria Municipal e Serviços 

Públicos e Mobilidade Urbana, anexo XIV, a área de estudo está incluso na 

região viável a coleta de lixo domiciliar. 
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 CARACTERIZAÇÃO MEIO BIÓTICO 

 Fauna 

Realizou-se, entre os meses de novembro e dezembro de 2020, três 

visitas na área do empreendimento, todos no período diurno, com o objetivo de 

registrar as espécies presentes na área do empreendimento. 

Todos os ambientes presentes na área de estudo, tal como áreas 

antropizadas, vegetação típica de cerrado, cerradão e mata ciliar do rio Pari 

foram amostrados. Adicionalmente, utilizou-se registros feitos por membros de 

outras equipes, como de geologia e botânica para compor a lista geral de 

espécies avistadas no empreendimento. 

Foram registradas um total de 73 espécies da fauna, onde o grupo mais 

representativo foi o das aves com 56 espécies, seguida dos mamíferos com 14 

espécies. A herpetofauna apresentou apenas três espécies. Nenhuma das 

espécies registradas constam como ameaçadas de extinção nas listas oficiais 

da IUCN, MMA e CITES. 

O quadro 03 traz a lista completa de todas as espécies registradas durante 

as amostragens realizadas na área do empreendimento, bem como o registro 

fotográfico de algumas espécies nas figuras 18 a 31. 

 
Quadro 3 - Lista de espécies da fauna avistadas na área do empreendimento 

Grupo faunístico Nome científico Nome popular 
Ave Crypturellus tataupa inambu-chintã 
Ave Nannopterum brasilianus biguá 
Ave Anhinga anhinga biguatinga 
Ave Butorides striata socozinho 
Ave Ardea alba garça-branca 
Ave Egretta thula garça-branca-pequena 
Ave Theristicus caudatus curicaca 
Ave Coragyps atratus urubu 
Ave Chondrohierax uncinatus caracoleiro 
Ave Ictinia plúmbea sovi 
Ave Busarellus nigricollis gavião-belo 
Ave Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro 
Ave Rupornis magnirostris  gavião-carijó 
Ave Vanellus chilensis quero-quero 
Ave Ara ararauna arara-canindé 
Ave Diopsittaca nobilis maracanã-pequena 
Ave Eupsittula aurea periquito-rei 
Ave Brotogeris chiriri periquito-de-encontro-amarelo 
Ave Patagioenas cayennensis pomba-galega 
Ave Columbina talpacoti rolinha 
Ave Leptotila verreauxi juriti-pupu 
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Grupo faunístico Nome científico Nome popular 
Ave Trogon curucui surucuá-de-barriga-vermelha 
Ave Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno 
Ave Monasa nigrifrons chora-chuva-preto 
Ave Picumnus albosquamatus picapauzinho-escamoso 
Ave Veniliornis passerinus pica-pau-pequeno 
Ave Caracara plancus carcará 
Ave Falco sparverius quiriquiri 
Ave Thamnophilus pelzelni choca-do-planalto 
Ave Taraba major choró-boi 
Ave Dendroplex picus arapaçu-de-bico-branco 
Ave Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-de-cerrado 
Ave Furnarius rufus joão-de-barro 
Ave Pachyramphus viridis caneleiro-verde 
Ave Hemitriccus margaritaceiventer sebinho-de-olho-de-ouro 
Ave Tyrannus melancolicus siriri 
Ave Pitangus sufuratus bem-te-vi 
Ave Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado 
Ave Myiozetetes cayanensis bentevizinho-de-asa-ferrugínea 
Ave Casiornis rufus maria-ferrugem 
Ave Cyclarhis gujanensis pitiguari 
Ave Cantorchilus leucotis garrinchão-de-barriga-vermelha 
Ave Polioptila dumicola balança-rabo-de-máscara 
Ave Turdus leucomelas Sabiá-branco 
Ave Myiothlypis flaveola canário-do-mato 
Ave Icterus pyrrhopterus encontro 
Ave Icterus croconotus joão-pinto 
Ave Paroaria capitata cavalaria 
Ave Coryphospingus cucullatus tico-tico-rei 
Ave Conirostrum speciosum figurinha-de-rabo-castanho 
Ave Tangara sayaca sanhaçu-cinzento 
Ave Sicalis flaveola  canário-da-terra 
Ave Ramphocelus carbo pipira-vermelha 
Ave Coereba flaveola cambacica 
Ave Saltator coerulescens sabiá-gongá 
Ave Euphonia chlorotica fim-fim 

Réptil Ameiva ameiva lagarto 
Réptil Tropidurus sp. lagarto 
Réptil Tupinambis sp teiú 

Mamífero Mazama gouazoubira veado-catingueiro 
Mamífero Dasypus novencinctus tatu-galinha 
Mamífero Didelphis marsupialis gambá 
Mamífero Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim 
Mamífero Mico melanurus  sagui 
Mamífero Cerdocyon thous cachorro-do-mato 
Mamífero Puma yagouaroundi gato-mourisco 
Mamífero Nasua nasua quati 
Mamífero Procyon cancrivorus mão-pelada 
Mamífero Hydrochoerus hydrochaeris  capivara 
Mamífero Dasyprocta azarae cutia 
Mamífero Cuniculus paca paca 
Mamífero Urosciurus spadiceus caxinguelê 
Mamífero Sylvilagus brasiliensis tapiti 
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Figura 18 - Espécie Mico melanurus (sagui) Figura 19 - Fezes da espécie Hydrochoerus 

hydrochaeris (capivara). 
 

 
Figura 20 - Rastro de Mazama gouazoubira (veado-
catingueiro) 

 

 
Figura 21 - Rastro de Dasypus novencinctus (tatu-
galinha) 

 

 
Figura 22 - Rastro de Hydrochoerus hydrochaeris 
(capivara) morta na estrada. 

 

 
Figura 23 - Fezes de mamífero onívoro não 
identificado 
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Figura 24 Busarellus nigricollis (gavião-belo) 

 
Figura 25 - Rupornis magnirostris (gavião-carijó) 

 

 
Figura 26 - Egretta thula (garça-branca-pequena) 

 

 
Figura 27 - Ardea alba (garça-branca) 

 

 
Figura 28 - Anhinga anhinga (biguatinga) 

 

 
Figura 29 - Coryphospingus cucullatus (tico-tico-
rei) indivíduo macho 
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Figura 30 - Pachyramphus viridis (caneleiro-verde) 

 
Figura 31 - Polioptila dumicola (balança-rabo-de-
máscara) indivíduo macho 

 

Vale ressaltar que, por não terem sido realizadas amostragens 

sistemáticas, com esforço amostral pré-estabelecido nos períodos sazonais, 

algumas espécies presentes na área certamente não foram registradas, 

especialmente os anuros como sapos, rãs e pererecas. 

No entanto, o grande número de aves registradas, incluindo falconídeos 

que são animais predadores, bem como as aves aquáticas como garças e 

biguás, além das 14 espécies de mamíferos, podemos considerar tais dados 

como indicador de estabilidade do sistema trófico na área de estudo. 

Podemos inferir ainda, que a mata ciliar do rio Pari funciona como um 

corredor ecológico para a fauna da região, proporcionado a conectividade da 

paisagem, ou seja, interligando os fragmentos de vegetação nativa do 

empreendimento e seu entorno à mata ciliar o rio Cuiabá.  

 

 

 Flora 

A área empreendimento está totalmente inserida na Região de Savana 

(Cerrado) Estacional Arborizada com floresta de galeria (Saf), Segundo 

RADAMBRASIL FOLHA SD.21 – CUIABÁ, conforme Carta de Tipologia de 

Vegetação (figura 32 e anexo III). 
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Figura 32 - Mapa de tipologia vegetacional do empreendimento 
Fonte: RADAM Brasil, 2020. 

 

A cobertura vegetal da área de estudo se apresenta com características 

típicas de cerrado e cerradão. É possível notar pontos onde há regeneração 

natural em vários estágios, assim como também a presença de árvores mortas 

e em processo de florescimento em consequência das queimadas que 

ocorreram na área. 

A vegetação presente na área de estudo, assim como antropizações, 

pode ser observada nas figuras 33 a 40. É possível notar a presença de vários 

caminhos e acessos antigos e uma antiga edificação no local, ao qual demonstra 

a pressão antrópica sofrida na área.  
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Figura 33 - Área de cerradão de dossel mais aberto, 
com vestígios de incêndio florestal 

 
Figura 34  - Área de cerrado solo exposto em 
regeneração 

 
Figura 35 - Área de cerrado com solo exposto e 
vestígios de incêndio florestal 

 
Figura 36 - Área de cerradão de dossel mais fechado 

 
Figura 37 - Área de cerrado solo exposto em 
regeneração 

 
Figura 38 - Área de cerrado com solo exposto 
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Figura 39 - Mata ciliar do rio Pari 

 
Figura 40 - Solo exposto na APP do Rio Pari em 
processo de regeneração natural 

 

Os estudos apontam para uma vegetação composta por 23 famílias, 40 

gêneros e 49 espécies, das quais 07 foram identificadas somente a nível de 

gênero e 01 não foi identificada nem a nível de gênero e espécie, apresentados 

no quadro 04. Os dados fitossociológicos bem como informações referentes a 

volumetria da área de supressão vegetal serão apresentados no Plano de 

Exploração Florestal (PEF) anexo XV 

 
Quadro 4 - Lista de espécies arbóreas avistadas na área do empreendimento 

Nome Vulgar Nome científico 
açoita-cavalo Luehea paniculata 

amendoim-do-campo Platypodium elegans 

amescla breu Protium heptaphyllum 

angélica Himatanthus sucuuba 

angelim Abarema sp. 

angico jacaré Anadenanthera falcata 

angico-vermelho Anadenanthera macrocarpa 

aroeira Myracrodruon urundeuva 

canela Cinnamomum sp. 

capitão-do-campo Terminalia argentea 

carne-de-vaca Combretum leprosum 

carvão-branco Callisthene fasciculata 

carvão-vermelho Diptychandra aurantiaca 

carvoeiro Tachigali venusta 

copaíba Copaifera langsdorffii 

cumbaru Dipteryx alata 

embiruçu Pseudobombax sp. 

fruta-de-veado Pouteria ramiflora 

gonçaleiro Astronium fraxinifolium 

guamirim-araçá Myrcia glabra 

ipê roxo Handroanthus sp 
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Nome Vulgar Nome científico 
ipê-amarelo Handroanthus ochraceus 

ipê-branco Tabebuia roseoalba 

jacarandá-de-espinho Machaerium hirtum 

jacarandá-mimoso Jacaranda mimosifolia 

jataíba Tachigali sp. 
jatobá do cerrado Hymenaea stigonocarpa 

jenipapo-bravo Tocoyena formosa 

lixeira Curatella americana 

louro Cordia glabrata 

manduvi Sterculia apetala 

maria-pobre Dilodendron bipinnatum 

mulungu Erythrina sp 

murici Byrsonima sp. 

para tudo Tabebuia aurea 

pau terra Qualea grandiflora 

pau terrinha Qualea parviflora 

pé de perdiz Simarouba versicolor 

pequi Caryocar brasiliense 

peroba-rosa Aspidosperma cylindrocarpon 

perobinha Aspidosperma subincanum 

piuvá/ipê-roxo Handroanthus heptaphylla 

sombra-de-touro Erythroxylum suberosum 

sucupira-preta Bowdichia virgilioides 

timbó Magonia pubescens 

tinge-cuia Agonandra brasiliensis 

turumarana Buchenavia tomentosa 

vinhático Plathymenia reticulata 
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 CARACTERIZAÇÃO MEIO ABIÓTICO 

 Clima 

Para a caracterização do clima foram realizadas a coleta de dados de 

precipitação e temperatura média compensada do ano de 1961 a 2019, ao total 

de 58 anos, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, 

utilizando o Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa – BDMEP 

da Estação convencional 83361, localizado no município de Várzea Grande-MT 

à cerca de 6km da área de estudo, conforme a figura 41. 

 

 
Figura 41 - Localização da Estação Meteorológica Convencional - 83361 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia, 2020. 
 
 

Os dados foram tabulados conforme demonstrado na figura 42 e 43, o que 

possibilitaram a realização da caracterização climática. 
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Figura 42 - Precipitação pluviométrica em Cuiabá e Várzea Grande. 
Fonte: INMET - Instituto Nacional de Meteorologia / BDMEP estações meteorológicas 
convencionais - Código OMM: 83361, 2020. 
 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
1961 304,1 239,1 65,1 44,5 15 10,4 0 1,6 19,4 133,5 143,7 153,1 1129,5
1962 237,8 132,8 59,8 117 23,1 20,1 0 12,4 43,2 118,7 126,2 262,5 1153,6
1963 191,4 260,2 161,4 73,8 1,5 4,3 0 0 22,8 79,8 203,5 97,8 1096,5
1964 97,5 193,9 234,3 43 5,8 0 6,3 0,9 39,9 198,2 171,9 154,5 1146,2
1965 145,7 85,3 182,6 195,8 9,6 0 2,9 0 22,6 306,1 115,4 291,6 1357,6
1966 204,2 312,3 92,5 18 43,4 0,7 0 1,2 25,2 195,2 37,1 135 1064,8
1967 91,2 147,2 186,1 191,8 0,7 7,5 0 0 11,8 97,3 179,4 247,5 1160,5
1968 124,3 506,9 127,5 97,3 3,1 0 0 33,1 128,7 153,5 125,9 288,3 1588,6
1969 275,4 73,5 68,4 57,5 38 0 0,4 1,9 42,2 167,4 83,2 191,3 999,2
1970 212,2 119,8 289 165,8 39,8 0,6 0 0 83,6 60,4 160,9 173,7 1305,8
1971 214,3 203,9 118,3 91,9 126,2 1,1 12,7 2,4 64,4 112,7 137,3 158 1243,2
1972 119,8 252,3 87,2 106,4 40,9 10,4 88,9 57,6 16,4 107,6 224 427,3 1538,8
1973 158,7 203,9 123,2 39,2 69,2 38,1 2,1 2,8 73 176,2 300,7 199 1386,1
1974 391,6 148,7 194,7 156,4 46,9 1,3 0,5 2,7 33 114 88,3 178,3 1356,4
1975 139,2 185,5 194,9 231,2 17,6 1,1 9 0 45,9 106,3 255,5 87,8 1274
1976 42,2 210,7 204,8 149,9 60 3,1 0,6 9,4 64,9 182,3 163,3 182,5 1273,7
1977 208,2 189,8 129,7 188,3 128,5 75 27,2 11,7 104,4 103,9 176,4 219,4 1562,5
1978 250,5 235 262,2 166,4 100,6 0 25,3 0 68,3 85 155 184,7 1533
1979 207,3 156,3 310,5 207,6 61,8 0,9 8 3,2 42 46,5 100,1 109,3 1253,5
1980 238,2 374,8 170,8 71 82,2 2,2 0,4 0,5 124 14,6 214,1 268,2 1561
1981 204,5 169,4 190,3 57,7 8,7 55,7 0 0 53,1 102,2 139,4 309,1 1290,1
1982 238,3 175,5 197,6 148,4 27,3 2,4 26,3 23,1 153,7 72,5 93,9 116 1275
1983 381,9 120,3 168,8 76,6 211,3 28,7 16,5 0 130,9 135,9 369,6 189,1 1829,6
1984 82,5 190,3 159,8 190,9 103,2 0,3 0 20,4 37,9 145,6 124,6 192,1 1247,6
1985 212 277,2 102,2 161,3 26,6 0 36,6 0 17,2 166,5 70,1 131,8 1201,5
1986 177,2 150,1 258,1 136,9 82 1,4 0,2 96 62 46,2 207 188,5 1405,6
1987 235,3 232 249,3 107,2 10,5 63,6 1,4 0 1,2 56,8 101,1 301,4 1359,8
1988 408,7 233,8 335,4 228,4 17,3 18,6 0,4 0 6 37,2 179,1 210,7 1675,6
1989 399,2 208,7 249,9 177,6 47,8 50,4 90,6 102,4 27,1 67 194,8 181 1796,5
1993 45,9 136,8 65,6 0 46,4 0 0 4,8 8 72,6 126 73,2 579,3
1995 154,8 463,9 277,5 40,3 126,7 52,1 0 19 67,8 72,6 226,8 157,8 1659,3
1998 217,1 196 223,4 124 47,5 0 0 42 101,6 145 156,7 358,5 1611,8
1999 281,6 228,4 339,4 97,3 3,6 70 1,5 0 18 141,4 269,7 160,9 1611,8
2000 173,7 153 307 126,2 7,3 0 3,4 12 43,3 130,5 161,4 131,2 1249
2001 119 35 217,6 62,7 37,1 6,4 8 16 23 146,2 214,3 340,5 1225,8
2002 217,6 256 141,5 34,8 44,6 3,5 7 26,2 68,4 72,6 97,4 202,9 1172,5
2003 297,5 151,8 142,3 122,4 50,7 1,1 0,6 13,5 70,8 132,4 221,9 166,7 1371,7
2004 174,9 222,1 72,2 93 42,6 0 62,7 0 11,9 103,8 216,9 176,9 1177
2005 104,2 209,7 201,8 73,6 8,1 14,3 0 1 40,2 119 90,5 104,1 966,5
2006 154,8 353,7 267,1 154,5 12,5 4,1 17,1 24,3 112 97,9 142,9 176,8 1517,7
2007 266,3 315,7 174,3 140,4 31,1 0,4 22,8 0 5 188,2 274,9 184,9 1604
2010 352,3 359,2 352,1 75,9 26,7 2,6 13,6 0 3,6 137 140,7 132,8 1596,5
2011 337,2 370,9 365,4 163,4 2,4 22,2 0,7 14,3 3 125,8 119,7 148 1673
2012 291,9 284,6 244,7 51,1 264,2 33,3 0 0 40,3 26 161,8 222,2 1620,1
2013 194,2 268,6 316,9 79,2 20 47,2 10,6 0 45,9 139,4 175,5 226,9 1524,4
2014 325,9 284,9 260,2 120,9 142,5 9,2 48,6 0 46,9 50,2 231,3 155,9 1676,5
2015 270,9 328,6 320,1 104,3 35,2 2 23,1 0 24,9 27,8 113,3 132,2 1382,4
2016 256,8 213,9 178,4 98,6 1,6 7,2 0 45 41,3 257,5 270,6 255 1625,9
2017 209 267,3 227 130,5 56,1 0 0,2 30,5 36,8 124,4 232,4 309,1 1623,3
2018 384,1 478,5 181,5 134,5 32,4 0,7 1 9,8 66,2 140,9 446,8 255,1 2131,5
2019 184,3 212,5 152,3 272,1 87,7 0 0 0 14,4 86 115,9 133,4 1258,6

MÉDIA 219,75 230,99 200,05 117,60 50,50 13,22 11,32 12,58 48,20 116,20 173,51 196,75 1390,67
FEV. 1968 506,9 mm 1993 579,3mm

2018 2131,55 mm

PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA MENSAL (mm) - DADOS HISTÓRICOS INMET - ESTAÇÃO 83361 

MÊS MAIS CHUVOSO ANO MAIS CHUVOSO

ANO MENOS CHUVOSO
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Figura 43 -Temperatura média compensada em Cuiabá e Várzea Grande. 
Fonte: INMET - Instituto Nacional de Meteorologia / BDMEP estações meteorológicas 
convencionais - Código OMM: 83361, 2020. 

 

A partir da tabulação dos dados, observa-se que o ano com menor 

ocorrência de precipitação pluviométrica ocorreu em 1993 (579,3 mm). Já em 

2018 ocorreu o maior índice de chuva com 2.131,55mm.  

O ano com menor temperatura média anual compensada ocorreu em 

1968 (24,73 ºC) e o ano com maior temperatura média anual compensada 

ocorreu em 2019. 

 

 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉD ANUAL

1961 26,38 26,53 26,70 26,64 25,50 22,78 23,33 27,72 28,90 27,68 27,37 26,92 26,37
1962 26,43 26,84 27,18 26,12 24,48 22,35 20,55 25,36 27,93 26,42 28,48 26,33 25,71
1963 26,39 26,23 26,33 26,56 24,75 22,96 23,62 26,74 28,01 29,39 28,10 28,49 26,46
1964 27,63 27,46 26,70 27,58 24,56 23,51 22,70 27,69 27,46 26,44 27,00 26,43 26,26
1965 26,57 26,54 25,35 25,90 25,66 25,09 23,96 26,33 27,44 27,19 27,06 27,08 26,18
1966 27,30 26,33 26,90 26,45 25,48 24,68 24,60 24,32 26,82 28,07 28,11 28,43 26,46
1967 27,48 26,14 26,36 25,63 23,65 22,02 22,36 25,11 28,02 27,83 26,87 26,85 25,69
1968 26,19 25,62 25,97 23,71 20,93 21,78 22,02 24,91 24,49 27,00 28,03 26,12 24,73
1969 26,58 26,60 26,70 26,11 24,55 23,00 21,82 23,81 28,03 26,93 27,43 26,93 25,71
1970 27,19 26,33 26,46 26,29 23,58 22,74 21,36 23,56 27,11 27,52 27,77 27,15 25,59
1971 26,57 25,58 26,05 24,87 22,77 20,92 21,88 23,20 27,09 25,90 26,44 26,64 24,83
1972 26,07 25,88 26,57 23,98 24,95 23,25 22,15 24,63 27,19 27,51 27,29 27,08 25,55
1973 27,67 27,05 27,37 26,88 23,39 23,95 21,24 24,41 27,17 27,62 26,70 26,55 25,83
1974 25,97 26,36 25,56 24,99 23,72 24,40 22,50 26,04 26,16 27,23 27,49 26,26 25,56
1975 26,53 26,37 26,21 25,93 23,51 23,18 22,44 25,38 27,83 27,24 26,12 26,35 25,59
1976 26,87 26,04 25,33 25,24 24,11 21,74 22,96 25,44 25,35 26,87 26,07 26,28 25,19
1977 26,11 25,70 26,82 25,03 22,95 23,62 24,74 25,04 26,11 26,25 26,68 26,50 25,46
1978 26,48 27,13 26,59 26,31 24,30 23,37 25,09 22,79 26,25 27,46 26,83 26,65 25,77
1979 26,39 26,67 26,35 25,34 24,63 21,81 23,73 26,24 26,24 28,30 27,09 26,83 25,80
1980 26,86 26,24 26,78 26,41 25,17 23,35 22,79 25,85 25,47 28,21 26,42 26,35 25,83
1981 26,45 26,18 26,53 26,54 25,72 21,86 20,75 25,20 25,04 27,37 27,19 26,72 25,46
1982 26,33 26,31 26,05 25,78 24,26 24,15 24,47 25,24 25,64 27,45 27,21 26,80 25,81
1983 26,94 27,50 26,79 27,18 26,11 22,07 23,03 22,93 25,46 25,74 25,62 26,21 25,47
1984 26,74 26,19 26,59 25,41 25,16 22,71 23,55 23,40 25,83 27,87 27,08 26,35 25,57
1985 26,06 27,13 26,83 26,27 25,94 21,97 23,06 24,19 26,40 27,71 27,47 28,41 25,95
1986 27,15 26,56 26,62 27,17 25,58 23,19 23,30 25,89 24,78 26,30 28,50 27,21 26,02
1987 27,15 26,60 26,14 27,10 24,59 23,36 24,89 23,85 27,64 28,62 27,99 27,11 26,25
1988 27,15 26,63 27,27 26,81 24,45 22,89 20,86 25,18 27,40 28,58 27,71 27,01 26,00
1989 26,08 26,36 26,21 26,53 23,89 24,44 21,85 25,10 25,15 27,68 27,87 26,73 25,66
1995 23,71 26,20 27,08 25,51 24,72 23,76 24,57 25,00 28,15 28,25 27,40 27,05 25,95
1998 28,51 27,85 27,97 27,73 23,92 23,60 25,02 26,10 26,30 28,04 27,94 27,22 26,68
1999 27,16 27,43 26,27 26,03 24,68 24,34 23,53 24,88 28,31 28,29 26,96 27,54 26,29
2000 27,76 26,99 26,45 26,58 25,22 24,39 21,90 26,83 26,73 28,22 27,34 27,52 26,33
2001 26,92 27,40 26,57 27,33 24,24 22,95 24,81 26,87 27,91 27,73 27,15 26,37 26,35
2002 27,39 26,45 27,00 27,12 25,90 23,30 24,04 27,20 26,83 29,33 28,64 27,90 26,76
2003 27,00 26,67 26,35 25,97 24,87 24,12 23,17 24,33 27,19 27,50 27,22 28,07 26,04
2004 27,22 27,05 27,70 27,01 23,33 23,73 23,48 25,25 27,53 28,20 27,19 27,82 26,29
2006 27,21 27,06 26,94 26,12 22,96 24,80 23,84 27,21 26,49 27,46 28,41 27,31 26,32
2007 27,61 26,89 27,42 27,40 23,61 23,80 23,45 24,26 28,50 28,05 27,17 27,16 26,28
2010 26,91 27,47 27,90 26,58 23,65 24,71 22,81 24,73 29,36 28,71 27,03 27,64 26,46
2011 26,81 26,81 26,74 27,46 24,76 24,00 24,27 26,01 28,96 28,56 28,59 27,38 26,70
2012 26,60 26,70 26,69 27,55 25,19 24,24 23,51 25,82 28,63 29,37 27,37 26,36 26,50
2013 26,21 26,62 27,47 26,70 25,62 26,08 23,90 24,22 28,38 28,25 28,05 27,39 26,57
2014 26,47 26,35 27,14 27,00 25,22 24,55 23,31 26,44 29,46 29,43 28,52 27,43 26,78
2015 27,55 27,33 27,15 27,06 26,32 24,98 24,51 27,60 29,84 27,72 27,38 26,41 26,99
2016 26,25 26,63 26,67 27,11 25,47 22,98 23,92 26,18 27,10 28,03 27,07 27,30 26,23
2017 27,22 27,09 27,39 27,14 27,07 24,12 23,33 27,32 29,00 28,38 28,65 27,62 27,03
2018 27,42 27,26 27,72 26,92 25,31 22,60 23,74 25,18 28,22 28,61 27,92 28,05 26,58
2019 27,55 27,89 28,09 27,06 25,19 25,22 23,84 26,37 30,57 29,61 28,67 28,47 27,38

MÉDIA 26,80 26,68 26,74 26,37 24,60 23,46 23,19 25,37 27,26 27,80 27,44 27,08 26,07
jul/62 20,55 Cº ANO MAIS FRIO 1968 24,73 Cº

set/19 30,57 Cº ANO MAIS QUENTE 2019 27,38 Cº

TEMPERATURA MÉDIA COMPENSADA MENSAL - DADOS HISTÓRICOS INMET - ESTAÇÃO 83361 

MÊS MAIS FRIO

MÊS MAIS QUENTE
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Em seguida, são apresentadas nas figuras 44 e 45, os gráficos estatísticos 

da precipitação pluviométrica média anual e Temperatura média compensada 

anual respectivamente. 

 
Figura 44 - Precipitação média anual de 1961 até 2019 
Fonte: INMET - Instituto Nacional de Meteorologia / BDMEP - Estação 83361, 2020. 
 
 

 
Figura 45- Temperatura média compensada anual de 1961 até 2019 
Fonte: INMET - Instituto Nacional de Meteorologia / BDMEP - Estação 83361, 2020. 
 

Analisando-se a distribuição média anual de ocorrência de chuvas, verificou-se 

que ocorre um aumento gradativo da precipitação no decorrer dos anos, com um 

crescimento estável de 2005 a 2014, seguido de um ganho exponencial em 2018 e 

queda abrupta em 2019, com menor índice de chuva nos últimos 11 anos. 

 A partir do gráfico de temperatura compensada anual observa-se um 

crescimento significativo ao decorrer dos anos. Ressalta-se que 2019 foi o ano 

com temperatura média anual mais alta (27,38ºC) a pelo menos 58 anos. 

Para a determinação da classificação climática, utilizou-se como método 

o gráfico ombrotérmico estabelecido por Bagnouls e Gaussen em 1957, o qual 

demonstra as variações da precipitação pluviométrica e temperatura no mesmo 
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gráfico e determina que os meses de seca são os que a precipitação se encontra 

abaixo da curva de temperatura. 

A partir dos dados processados através do software Microsoft Excel, 

elaborou-se o gráfico ombrotérmico de modo a se averiguar a periodicidade das 

estações de seca e chuva do município de Várzea Grande, conforme 

apresentado na figura 46. 

 

 
Figura 46 -Gráfico ombrotérmico de Gaussen – Várzea Grande /1961-2019 
Fonte: INMET - Instituto Nacional de Meteorologia / BDMEP - Estação 83361, 2020. 
 

Conclui-se que os meses de seca estão entre maio à setembro, sendo 

maio o início da estiagem, e período chuvoso com início de Outubro à Abril, 

sendo considerado do tipo Aw da classificação climática de Köppen-Geiger, 

segundo Maitelli (2005), isto é, Tropical com estação seca de inverno, com 4 a 5 

meses secos e duas estações bem definidas: uma seca (outono–inverno) e uma 

chuvosa (primavera-verão), com características de continentalidade. 

Para a caracterização da direção e velocidade dos ventos utilizou-se os 

dados do período do ano 2002 a 2019 de Velocidade do vento (m/s), Direção do 

Vento (º) e Precipitação total precipitação (mm) da estação meteorológica 

automática A901 do INMET, figura 47, localizado no município de Cuiabá à cerca 

de 10km da área de estudo. 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Temperatura (Cº) 26,80 26,68 26,74 26,37 24,60 23,46 23,19 25,37 27,26 27,80 27,44 27,08

Precipitação (mm) 219,75 230,99 200,05 117,60 50,50 13,22 11,32 12,58 48,20 116,20 173,51 196,75
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Figura 47 -Localização da Estação Meteorológica Automática - A901 
Fonte: INMET - Instituto Nacional de Meteorologia, 2020.  
 

A utilização da estação A901 se dá ao fato de os dados serem coletados 

por um data logger, de minuto em minuto, o qual são integralizados a cada hora, 

possibilitando a caracterização de direção do vento bem sua frequência de 

velocidade. 

Para tanto, foi utilizado o software “W PLOT View 8.0.2” para 

consolidação e interpretação dos dados, conforme apresentado na figura 48 
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Figura 48 - Gráficos de direção/frequência e classificação dos ventos 
Fonte: INMET - Estação Meteorológica Automática - A901, adaptado pelo autor, 2020. 
 

Pode-se observar que no período seco a predominância de direção do 

vento ocorre soprando de sul e sul-sudeste, devido as massas de ar frio vindas 

dos Sul. o que correlaciona a direção do vento com a queda abrupta de 

temperatura na baixada cuiabana no início do período de seca. 

No período chuvoso o vento ocorre em maior frequência soprando de 

Noroeste e Nor-noroeste. Isto ocorre devido a influência de jatos de baixos Níveis 

a leste do Andes, o qual contribuem para o deslocamento de vapor de água da 

bacia Amazônica para a região central e sul do Brasil (Liberato, 2019). 

Em ambos os períodos a predominância de ventos médios ocorre na faixa 

0,50 a 2,10 m/s, podendo ser considerado ventos de calmaria, bafagem e 

aragem, segundo a escala Beaufort, criada pelo hidrógrafo Contra-Almirante 

britânico Francis Beaufort em 1806, amplamente utilizada para classificação da 

velocidade do vento. Este fato certamente se dá devido a localização da cidade 

de Várzea Grande ocorrer em uma depressão, circundada por relevo de 

planaltos, serras e montanhas. 
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 Hidrografia 

A área de estudo está inserida na região hidrográfica do Paraguai, na 

Bacia Hidrográfica do Alto Rio Paraguai, Unidade De planejamento e 

Gerenciamento P-04, localizado na bacia do rio Cuiabá e na microbacia Rio Pari, 

conforme demonstrado na figura 49 e anexo III. 

 

 Rios 

A cabeceira do rio Pari tem início no município de Nossa Senhora do 

Livramento -MT, seguindo um percurso de aproximadamente 78km até chegar à 

área de estudo, localizado próximo a sua foz (cerca de 800m), afluente do Rio 

Cuiabá. 

 
Figura 49 - Bacia do Rio Pari 
Fonte: SIG Cuiabá, 2006; SEMA, 2020. Adaptado pelo autor, 2020. 
 

A partir dos dados hidrológicos do projeto “Sistema de Informação 

Geoambiental de Cuiabá, Várzea Grande e Entorno”1 (SIG Cuiabá) do ano 2006, 

 
1 Realizado por meio de convênio firmado entre a CPRM – Serviço Geológico do Brasil 

e a Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia do Estado de Mato Grosso – SICME, 
contando ainda com a colaboração local da Companhia Matogrossense de Mineração 
(METAMAT); da EMBRAPA (CNPS e Amazônia Ocidental) e participação de professores do 
Departamento de Geologia da Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT. 
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é possível identificar a vazão média do Rio Pari ocorridos em 3 períodos entre 

os anos de 2004 e 2005, conforme apresentado na figura 50.  

 
Figura 50 - Vazão média do Rio Pari - Período de 2004 a 2005 
Fonte: SIG Cuiabá, 2006. Adaptado pelo autor, 2020. 
 

Com as vistorias realizadas em campo, pode-se averiguar que a largura 

do Rio Pari adjacente à área de estudo varia de 10 a 20 metros de largura, 

conforme demonstrado na figura 51. 
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Figura 51 - Registro fotográfico em ponto de acesso ao Rio Pari próximo da área de estudo. 
 

Através das vistorias em campo e averiguação do projeto arquitetônico, 

pode-se constatar que a ser realizado a implantação de infraestrutura do 

empreendimento está a no mínimo 80 metros da borda da calha do leito do rio 

Pari. 

 

 Talvegue  

Na delimitação da área de estudo ocorre a formação de um talvegue 

devido a característica do relevo presente no terreno, com cerca de 1,5 metros 

de largura bem definido no seu percurso, conforme figura 52 e anexo III, 

concentrando o escoamento superficial e subsuperficial oriundo da precipitação 

pluviométrica e retenção hídrica ocasionada pela flora existente 

respectivamente. 
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Figura 52 - MDT, demonstrando a característica do relevo na área de estudo, 
Fonte: Aerolevantamento realizado neste estudo. 
 

Durante o período das vistorias em campo, ocorridas no período chuvoso, 

não foram constatados a existência de exfiltração de água, o que caracterizaria 

a existência de uma nascente, tão pouco foi avistado fluxo de curso d’água, 

conforme figura 53.  

 
Figura 53 - Talvegue entalhado no solo, expondo o substrato rochoso 
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Logo após a ocorrência de precipitação pluviométrica na área de estudo, 

pode se constatar apenas o empoçamento de água em determinados locais do 

talvegue. 

 

 Represas artificiais 

Na área de estudo ocorre a formação de duas represas artificiais, hora 

identificados como R1 e R2, que não decorrem de barramento ou represamento 

de cursos d’água natural. 

A represa R1, figura 54, possui cerca de 178 m² e teve a sua formação 

originada para dessedentação animal, o qual não se aplica mais, devido não 

ocorrer atualmente a atividade de pecuária na área.  

 
Figura 54 - Registro fotográfico de represa artificial (R1) 
 

A R2, figura 55, possui cerca de 1.411m² e foi originada inicialmente para 

atendimento de necessidades antrópicas, a pelo menos desde o ano de 2004, e 

se encontra atualmente sem processo de antropização e com seu entorno em 

processo de regeneração natural. 
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Figura 55 - Registro fotográfico aéreo da represa artificial (R2) 
Legenda: Delimitação da Represa em polígono hachurado na cor amarelo. 
 

 Delimitação das APP’s 

A Lei Municipal nº 4.231/2017, a qual altera dispositivos da lei municipal 

nº 1.497/1994, que dispõe sobre o Código de Defesa do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais e dá outras providências, estabelece em seu Art. 2º que: 

“Art. 2º. O art. 91 da lei municipal nº 1.497/94 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
Art 91 Ficam estabelecidas as áreas de preservação permanente 
conforme a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2.012.” 

Lei Municipal nº 4.231/2017 
 

A partir deste, salienta-se que segundo a Lei Federal nº 12.651/2012 que 

dispõe sobre a proteção da vegetação nativa determina que: 

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas 
rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 
regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) 
metros de largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 
(dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
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e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros; 
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros; (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 
§ 1º Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de 
reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou 
represamento de cursos d’água naturais. ( edação dada pela Lei nº 
12.727, de 2012).     (Vide ADC Nº 42) 

Lei Federal nº 12.651/2012 
 

Baseado nas legislações vigentes, identifica-se que o á área a ser 

realizado a implantação do empreendimento está fora das delimitações da Área 

de preservação permanente – APP do Rio Pari e do Rio Cuiabá.  

Apesar de no percurso do talvegue existente dentro área de estudo não 

ter sido identificado indícios de curso d’água natural, a flora existente no 

perímetro do talvegue é considerada de grande relevância ambiental devido aos 

serviços ecossistêmicos prestados, tal como: 

✓ Beleza cênica; 
✓ Regulação climática, propiciando melhor qualidade de vida; 
✓ Regulação de danos naturais, minimizando a formação de 

processos erosivos; 
✓ Drenagem natural de escoamento superficial; 
✓ Recarga hídrica para seu afluente (Rio Pari). 

 
Deste modo, será respeitado 30 metros de APP, desde a borda da calha 

do talvegue, em todo o seu perímetro. 

A represa artificial R1 será descontinuada, devido estar locada em ponto 

propicio e estratégico para a ocupação urbana. 

Já a represa artificial R2 será mantida, devido contribuições de serviços 

ecossistêmicos e sua beleza paisagística. Devido a isto, será realizado a 

conservação do entorno da represa com a delimitação e 50 metros de APP 

inserido dentro do perímetro do terreno. 

Na figura 56 e anexo III é apresentado a característica hidrográfica 

existente e sua respectiva APP. 
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Figura 56 - Delimitação da Área de Preservação Permanente. 
Fonte: SIG Cuiabá, 2006; SEMA 2020; Vistoria em campo originado deste estudo, 2020. 
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 Geologia 

Quanto aos aspectos geológicos, o município de Várzea Grande está 

localizado sob as rochas do embasamento cristalino, as rochas 

metassedimentares dobradas do Grupo Cuiabá, de baixo grau metamórfico, 

fácies xisto-verde, compreendendo a unidade tectônica Faixa Paraguai, 

desenvolvida durante o Ciclo PanAfricano/Brasiliano (1.000-500Ma, 

Proterozóico Superior). 

O Grupo Cuiabá é composto por rochas terrígenas e clasto-químicas 

depositadas entre a metade final do Toniano e o Criogeniano. A interpretação 

das fácies sedimentares e o cenário paleotectônico suportam a interpretação de 

que seu ambiente deposicional foi bacia continental e marinha, que migrou de 

um rifte e evoluiu para drifte. 

As unidades basais foram acumuladas em ambiente lacustre, restrito, por 

vezes em contato com a geleira, e de rápida subsidência. O fim da influência 

tectônica determinou o controle da sedimentação pela glaciação, culminando no 

recobrimento da maior parte da bacia pela geleira. O fim do período glacial 

determinou que os sedimentos fossem depositados em uma bacia marinha, 

aberta e com influência do ajuste crustal resultante da retirada da capa de gelo. 

(BEAL et. al., 2017) 

Todo o conjunto de rochas permite a observação da interação entre a 

tectônica e glaciação. Em adição, mostram a importância dos processos de 

suspensão, transporte por geleira, fluxos gravitacionais, água de degelo na base 

das geleiras, queda de clastos e correntes turbidíticas com importante controle 

sazonal durante a sedimentação, tanto lacustre como marinha. 

O Grupo Cuiabá está inserido na Faixa Paraguai parte sudoeste da 

Província Tocantins, localizada na região central do continente Sul-Americano, 

sendo incluída no Escudo Brasil-Central, Plataforma Sul-Americana. 

A Faixa Paraguai é uma entidade tectônica neoproterozóica desenvolvida 

durante o Ciclo Brasiliano, edificada na borda sul do Cráton Amazonas, formando 

arco com extensão de 1.500 km e largura média de 300 km. É caracterizada por 

uma sequência de rochas metassedimentares que foram deformadas entre 550-

500 Ma. e afetadas por magmatismo granítico pós-orogênico (Granito São 

Vicente) de idade 504 ± 5 Ma. (LACERDA FILHO, 2004) 
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O Grupo Cuiabá caracteriza-se por um pacote de metassedimentos 

detríticos fortemente dobrados, e integra a unidade tectônica denominada de 

Faixa Paraguai, cujo desenvolvimento está relacionado ao ciclo Pan-

Africano/Brasiliano (1.000-500Ma.). 

Luz et al. (1980) subdividiram o Grupo Cuiabá, na Baixada Cuiabana, em 

nove subunidades lito-estratigráficas, cujos contatos são graduais ocorrendo por 

vezes contatos abruptos locais decorrentes de falhamento. São ela, da base para 

o topo: 

➢ Subunidade 1: filitos sericíticos, com intercalações de filitos e metarenitos, 

algo grafitosos; 

➢ Subunidade 2:  metarenitos arcosianos, metarcósios e filitos grafitosos, com 

intercalações de metarenito e lentes de mármore; 

➢ Subunidade 3: filitos, filitos conglomeráticos, metaconglomerados, 

metarcósios, metarenitos, quartzitos, com lentes de filitos calcíferos e 

mármores calcíticos, além de níveis de hematita; 

➢ Subunidade 4: metaparaconglometados petromíticos, com clastos de quartzo, 

feldspato, quartzito, rochas graníticas e básicas, com raras intercalações de 

filitos e metarenitos; 

➢ Subunidade 5: filitos e filitos sericíticos, com intercalações e lentes de 

paraconglomerados, metarenitos finos e conglomeráticos e metarcósios; 

➢ Subunidade 6: filitos conglomeráticos com clastos de quartzo, filitos e 

quartzitos, com intercalações subordinadas de metarenitos; 

➢ Subunidade 7: metaparaconglomerados petromíticos, matriz areno-argilosa, 

com clastos de quartzo, quartzito, calcário, rochas básicas e graníticas etc, 

além de raras intercalações de filito; 

➢ Subunidade 8: mármores calcíticos e dolomíticos, margas e filitos sericíticos; 

e Subunidade Indivisa: quartzitos, metarenitos, filitos e filitos conglomeráticos. 

Neste contexto, o Grupo Cuiabá é composto por filitos, filitos 

conglomeráticos, margas, metassiltitos, ardósias, metaconglomerados, 

metarcóseos, metarenitos, quartzitos, calcários, diamictitos, mármores calcíticos 

e dolomíticos, clorita xistos, metagrauvacas, mica xistos, metavulcânicas ácidas 

e básicas, mármores, calcíticos e dolomíticos e presença de veios de quartzo. 

(LUZ, 1988; BRASIL, 1982) 
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As rochas podem apresentar-se cortadas por veios de quartzo, ligadas a 

atividade magmática. Associam-se, ainda, arenitos argilosos geralmente 

metamorfizados e aglomerados xistosos subordinados. 

A geologia observada na área do empreendimento é a Subunidade 5 do 

Grupo Cuiabá, as Coberturas detrito-lateríticas e as Coberturas sedimentares 

quaternárias aluvionares (figura 57) 

 

 
Figura 57 - Caracterização geológica local 
Fonte: SIG Cuiabá, 2006. 
 

A área do empreendimento está inserida na Subunidade 5 do Grupo 

Cuiabá, cuja composição observada é de filitos sericíticos (figura 58) e 

metarenitos conglomeráticos (figura 59) com intercalações e lentes de 

metaconglomerados (figura 60). 
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Figura 58 – Conjunto de registros fotográficos demonstrando Filitos sericíticos. 
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Figura 59 - Conjunto de registros fotográficos demonstrando Metarenitos conglometáticos 
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Figura 60  - Conjunto de registros fotográficos demonstrando porções cascalhosas resultantes 
da desintegração de lentes conglomeráticas 
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 Geomorfologia 

De acordo com a compartimentação de IBGE (2009 e 2019), a área do 

empreendimento está inserida regionalmente nos Domínios Morfoestruturais das 

Bacias e Coberturas Sedimentares Fanerozóicas e dos Cinturões Móveis 

Neoproterozóicos (quadro 05). 

 
 
Quadro 5 - Compartimentação geomorfológica regional 

Domínios Morfoestruturais Cinturões Móveis Neoproterozóicos 
Regiões Geomorfológicas Depressão Cuiabana 

 

Os Cinturões Móveis Neoproterozóicos compreendem extensas áreas 

representadas por planaltos, alinhamentos serranos e depressões 

interplanálticas elaborados em terrenos dobrados e falhados. 

Assim, a Região Geomorfológica encontrada no contexto do 

empreendimento é a Depressão Cuiabana. 

A unidade Depressão Cuiabana configura extensa superfície suavemente 

dissecada, com modelados de topo tabular, secundariamente convexos, com 

declives fracos a muito fracos e caimento topográfico geral para sul. Essa 

morfologia foi esculpida sobre litologias neoproterozóicas do Grupo Cuiabá 

(filitos, metassiltitos, ardósias, metarenitos, metarcóseos, metagrauvacas, 

metaconglomerados, xistos, quartzitos e mármores). A unidade é cortada pela 

bacia do rio Cuiabá e seus afluentes, entre os quais se sobressaem os rios 

Manso, Jangada e Pari. A drenagem sofre certo controle estrutural, influenciada 

pela direção geral das litologias do Grupo Cuiabá. Isto faz com que os rios sejam 

encaixados. Apenas o rio Cuiabá possui trechos de planícies mais expressivos. 

A área está inserida na subunidade geomorfológica Depressão Cuiabana 

(Figura 61), cuja denominação deriva do rio Cuiabá que a drena. Ela é fortemente 

marcada por feixes de falhas de direção NE-SW relacionadas à dobramentos do 

pré-Cambriano Superior, denominado por Cinturão Orogenético Paraguai-

Araguaia. 
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Figura 61 - Caracterização geomorfológica local 
Fonte: SIG Cuiabá, 2006. 
 

A Depressão Cuiabana é uma área rebaixada cujas altitudes variam de 

200 a 450 m com formas de relevo variadas, destacando-se as dissecadas em 

colinas, morrotes, as formas pediplanadas em rampas e formas aplanadas na 

planície e terraço fluvial do rio Cuiabá (Brasil, 2006). 

Esses relevos foram modelados em rochas de idade pré-cambriana do 

Grupo Cuiabá, representadas por metagrauvacas, metarcóseos, filitos, filitos 

arcoseanos, quartzitos e metaconglomerados, que se encontram encobertas por 

coberturas detríticas relacionadas a couraças ferruginosas intemperizadas. 

Este relevo é mantido por antigas estruturas orogênicas datadas do 

Proterozóico Superior, compondo-se por uma grande quantidade de cristas 

monoclinais mantidas por estruturas em anticlinais escavados e sinclinais 

alçadas. Tal morfoestrutura define arranjo regional de característica montanhosa 

linear e estreita, em forma de extenso arco com concavidade voltada para 

sudeste, delimitada por inúmeras serras paralelas entre si, sustentadas por 

estruturas rochosas de arenitos altamente silicificados. 

Os solos dessa depressão são rasos, frequentemente pedregosos, ácidos 

e muito ferruginosos. A cobertura vegetal constitui-se por Savanas abertas e nas 
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margens fluviais prevalecem matas ciliares ou veredas, condizentes com o 

domínio fitoclimático das Savanas Tropicais, que recebem a denominação 

regional de Cerrado (figura 62). 

 
Figura 62 - Registro fotográfico aéreo demostrando aspecto geomorfológico local de estudo 
Legenda: Seta em cor amarelo indicando local e sentido do registro fotográfico 

 

 Pedologia 

Os solos predominantes na região (63) são diretamente associados às 

rochas do local, sendo regionalmente encontrados na área os solos do tipo: 

Cambissolo Háplico Tb Distrófico (CXbd8), Plintossolo Argilúvico Distrófico 

(FTd3), Plintossolo Pétrico Concrecionário Distrófico típico (FFcd5) e Plintossolo 

Pétrico Concrecionário Distrófico típico  ou lépitico (FFcd6), Neossolo Flúvico Tb 

Distrófico típico (RYbd) e Neossolo Flúvico Ta e Tb Eutrófico e Distrófico vérticos 

(RYve). 
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Figura 63 Caracterização pedológica local 
Fonte: SIG Cuiabá, 2006. 

 

Os Cambissolos são solos constituídos por material mineral com horizonte 

B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial ou horizonte A 

chernozêmico quando o B incipiente apresentar argila de atividade alta e 

saturação por bases alta. Plintita e/ou petroplintita, horizonte glei ou horizonte 

vértico, se presentes, não satisfazem aos requisitos para Plintossolos, Gleissolos 

ou Vertissolos, respectivamente (BRASIL, 2018). 

Os Cambissolos Háplicos são solos minerais não hidromórficos, pouco 

evoluídos, caracterizados pela presença de horizonte B incipiente, 

imediatamente abaixo do horizonte A, de caráter distrófico, com argila de baixa 

atividade. Apresentam fertilidade natural baixa, são medianamente profundos a 

rasos, apresentando seqüência de horizontes A, B e C, com pequena 

diferenciação entre eles. 

São solos em processo de transformação: pouco evoluídos, que 

preservam as características de seus materiais de origem, e apresentam fraco 

desenvolvimento pedogenético do horizonte B e baixo grau de intemperização. 

Em geral apresentam condições de drenagem de bem drenados a 

imperfeitamente drenados, a depender de sua posição na paisagem. 
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Os Cambissolos ocorrem associados principalmente aos Neossolos 

Litólicos, Plintossolos Pétricos e em menor proporção aos Latossolos Vermelho-

Amarelos. É comum observar a ocorrência de grandes quantidades de cascalhos 

de quartzo nesses solos, muitas vezes misturados com a petroplintita. Ocupam 

principalmente as áreas de bordas das colinas e morros sob vegetação de 

Campo Cerrado (Savana parque), subordinadamente Cerrado (Savana 

arborizada) e pastagens. 

Na área do empreendimento, se apresentam com textura média muito 

cascalhenta e argilosa muito cascalhenta, em áreas de relevo ondulado e suave 

ondulado (figura 64 e 65). 

 

Figura 64 - Exposição de perfil de solo por 
ravinamento 
 

Figura 65 - Detalhe para exposição de perfil 
de solo por ravinamento 
 

 

As principais limitações desses solos compreendem a pequena 

profundidade efetiva, baixa fertilidade natural, presença de cascalhos e de 

pedregosidade e a elevada suscetibilidade aos processos erosivos 

principalmente nas áreas de maior declividade. 

Os Plintossolos são solos constituídos por material mineral, apresentando 

horizonte plíntico, litoplíntico ou concrecionário em uma das seguintes 

condições, iniciando dentro de 40 cm da superfície ou iniciando dentro de 200 

cm da superfície quando precedidos de horizonte glei ou imediatamente abaixo 

do horizonte A, E ou de outro horizonte que apresente cores pálidas, variegadas 

ou com mosqueados em quantidade abundante. 
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Os Plitossolos Pétricos são solos com horizonte concrecionário ou 

horizonte litoplíntico, exceto quando precedido por horizonte plíntico, enquanto 

os Plintossolos Argilúvicos são caracterizados por horizonte plíntico e horizonte 

B textural ou caráter argilúvico. 

Os Plintossolos Pétricos Concrecionários são solos com horizonte 

concrecionário em posição diagnóstica dentro de 200 cm a partir da sua 

superfície. 

Na área do empreendimento, o Plintossolo Pétrico Concrecionário 

Distrófico típico (FFcd5) se apresentam com textura média muito cascalhenta e 

argilosa muito cascalhenta, em áreas de relevo fortemente ondulado e ondulado, 

associado a fase Campo Cerrado Tropical, enquanto o Plintossolo Pétrico 

Concrecionário Distrófico típico ou lépitico (FFcd6) se apresentam com textura 

média muito cascalhenta, em áreas de relevo fortemente ondulado e ondulado, 

associado a fase Cerrado Tropical Subcaducifólio. 

Os Plintossolos Argilúvicos Distróficos são solos com saturação por bases 

inferiores à 50% na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B e/ou C 

(inclusive BA ou CA). 

Na área do empreendimento, se apresentam com textura média argilosa, 

em áreas de relevo plano com presença de mundurus, em zonas de Campo 

Cerrado, associados Plintossolos Argilúvicos. 

 
Figura 66 - Zona de mundurus 
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Os Neossolos são solos pouco evoluídos, constituídos por material 

mineral ou por material orgânico com menos de 20 cm de espessura, não 

apresentando nenhum tipo de horizonte B diagnóstico. Horizontes glei, plíntico, 

vértico e A chernozêmico, quando presentes, não ocorrem em condição 

diagnóstica para as classes Gleissolos, Plintossolos, Vertissolos e 

Chernossolos, respectivamente. (BRASIL, 2018) 

Os Neossolos Flúvicos são solos derivados de sedimentos aluviais com 

horizonte A assente sobre camada ou horizonte C e que apresentam caráter 

flúvico dentro de 150 cm a partir da superfície do solo. Admitem um horizonte Bi 

com menos de 10 cm de espessura. Ausência de gleização expressiva dentro 

de 50 cm da superfície do solo. 

Os Neossolos Flúvicos Tb Distróficos são solos com argila da atividade 

baixa e saturação por bases < 50%, ambas na maior parte do horizonte ou 

camada C (inclusive CA) dentro de 150 cm a partir da superfície do solo, 

enquanto os Neossolos Flúvicos Eutrófico são solos com argila da atividade 

baixa e saturação por bases ≥ 50%, ambas na maior parte do horizonte ou 

camada C (inclusive CA) dentro de 150 cm a partir da superfície do solo. 

Na área do empreendimento, se apresentam com textura média 

argilosa/arenosa, em áreas de relevo plano, associados à Gleissolos e 

Plintossolos Argilúvicos. (Erro! Fonte de referência não encontrada.) 

 

 
Figura 67 - Neossolos Flúvicos 
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 Hidrogeologia 

As características litológicas e estruturais determinam o comportamento 

do armazenamento e circulação das águas subterrâneas, ou seja, a origem da 

rocha, o seu grau de consolidação e fraturamento têm um papel primário na 

presença e no tipo de aquífero presente. (BRASIL, 2014) 

Como discutido na caracterização Geológica, as rochas da região são 

subunidade 5 do Grupo Cuiabá, que de acordo com o Mapa Hidrogeológico do 

Brasil (BRASIL, 2014b) ou mapa das águas subterrâneas brasileiras 

corresponde à Unidade Hidrolitológica ou Domínio Hidrogeológico Fraturado e 

Intergranular. 

As Unidades Hidrolitológicas ou Domínios Hidrogeológicos são 

classificadas segundo o agrupamento das unidades geológicas que armazenam 

e transmitem águas subterrâneas de forma semelhante. 

A geologia do complexo cristalino pré-cambriano abriga o sistema 

aquífero fissurado (ou fraturado) que se encontram recobertos por sedimentos 

aluvionares nas zonas de drenagem, classificando tal zona como um aquífero 

intergranular. 

A Província fissural é composta pela subunidade geológicas do Grupo 

Cuiabá, pertencentes ao Embasamento Fraturado Indiferenciado, que a 

determinam como uma Unidade Hidroestratigráfica Fraturada de baixo grau de 

fraturamento e de produtividade geralmente muito baixa, porém podendo ser 

encontrado localmente grau de produtividade hídrica baixa. 

A Província intragranular é composta pelos sedimentos aluvionares 

inconsolidades, que a determinam como uma Unidade Hidroestratigráfica 

Intergranular de médio grau de fraturamento e de produtividade moderada. 

A porção não classificada, passível de observação na Figura 68 pode ser 

caracterizada como aquífero fraturado, já que o mapeamento detalhado da área 

permitiu a observação de filitos sericíticos e lentes de conglomerado na referida 

localidade. 
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Figura 68 Caracterização hidrogeológica local 
Fonte: SIG Cuiabá, 2006. 
 

A faciologia da geologia local, com filitos sericíticos, filitos conglomeráticos 

e lentes de conglomerados, determina a característica diaclasada dessas 

rochas, onde diferentes famílias de juntas e veios de quartzo permitem boas 

condições de armazenamento e circulação de águas subterrâneas. 

Na porção das rochas do Grupo Cuiabá, o Aquífero é Fraturado, extenso, 

de confinamento livre, permeabilidade média, com recarga por rios e chuva e 

vulverabilidade predominantemente alta devido às fraturas e extensas zonas de 

solo muito raso e vulnerabilidade moderada a baixa nas zonas onde o manto de 

alteração é espesso ou está sob cobertura de sedimentos. 

Na porção de sedimentos quaternários aluvianores, o Aquífero 

Intergranular consiste em aluviões ao longo dos canais ativos das drenagens e 

nas áreas sujeitas a inundações sazonais, que possuem como função a 

estocagem e a proteção do aqüífero fraturado subjacente. 

Lentes e camadas de areia e conglomerado, intercaladas com sedimentos 

finos, conferem a característica de índices de permeabilidade variáveis vertical 

e lateralmente, devido ao caráter errático das lentes e camadas; sendo de média 

a alta nas porções arenosas e conglomeráticas e baixa nas porções argilosas. 
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Essa porção possui recarga por rios e chuvas, e possui vulverabilidade 

variável conforme a permeabilidade da parte exposta, sendo de média a alta 

vulnerabilidade nas porções arenosas e conglomeráticas e de baixa 

vulnerabilidade nas argilosas. 
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7 IMPACTOS AMBIENTAIS 

Os estudos ambientais mostram que o empreendimento causará impactos 

positivos de caráter local, provocados pelo estímulo às atividades econômicas 

relacionadas ao comércio e serviços. Entre essas atividades podemos destacar 

o aumento do consumo, de serviços e mercadorias causados por uma maior 

circulação de pessoas na área. 

No entanto, o empreendimento apresenta impactos negativos sobre os 

meios antrópico, abiótico e bióticos dentre os quais podemos destacar a 

supressão da vegetação nativa, o aumento da produção de resíduos sólidos e 

impermeabilização do solo. 

 

 IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

SIGNIFICATIVOS (IAS) 

Os impactos ambientais podem ser classificados quando aos meios de 

incidência (físico, biótico ou antrópico) e quanto as fases de incidência do 

empreendimento (instalação e operação).  No quadro 06 os impactos são 

listados e classificados quanto as respectivas fases de incidência.  

 

Quadro 6 - Avaliação de impactos ambientais por fase de incidência 

Impactos 
Fases 

Implantação Operação 
1. Aquecimento do comércio local.  X 
2. Contribuição na arrecadação fiscal X X 
3. Aumento do PIB X X 
4. Desenvolvimento da qualidade de vida local.  X 
5. Geração de oportunidade de emprego. X X 
6. Emissão de gases e material particulado. X  
7. Aumento de ruídos e vibrações. X  
8. Canteiro de obras para implantação do empreendimento X X 
9. Aumento da produção de resíduos sólidos comuns.  X 
10. Geração de resíduos sólidos de construção civil. X  
11. Formação de processos erosivos X X 
12. Lançamento de efluentes  X 
13. Captação de água  X 
14. Supressão da vegetação X  
15. Alteração de habitat para fauna silvestre. X X 
16. Perda de conectividade da paisagem urbana X X 
17. Aumento dos atropelamentos da fauna.  X X 
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A classificação do IAS foi complementada a partir de uma avaliação dos 

efeitos de cada impacto sobre os seguintes aspectos: Natureza, Ocorrência, 

Abrangência, Duração, Temporalidade, Reversibilidade e Magnitude. O Quadro 

07 e 08 apresentam uma classificação completa dos impactos ambientais 

identificados.  
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Quadro 7 - Avaliação de impactos ambientais por atributos 
 

Tipo de Impacto Ambiental Significativo (IAS) 
Atributos dos Impactos 

Natureza Ocorrência Abrangência Duração Temporalidade Reversibilidade Magnitude 
Pos Neg Dir Ind Loc Reg Temp Perm Curt Méd Long Rev Irre Baix Med Alt 

1. Aquecimento do comércio local. x  x  x   x x   x   x  
2. Contribuição na arrecadação fiscal x  x   x  x  x   x x   
3. Aumento do PIB x  x   x  x  x   x x   
4. Desenvolvimento da qualidade de vida local. x  x   x  x x   x   x  
5. Geração de oportunidade de emprego. x  x  x   x x x  x   x  
6. Emissão de gases e material particulado.  x x  x  x  x    x x   
7. Aumento de ruídos e vibrações.  x x  x  x  x    x x   
8. Canteiro de obras para implantação do 
empreendimento  x x  x  x  x   x  x   

9. Aumento da produção de resíduos sólidos comuns.  x x  x  x  x    x x   
10. Geração de resíduos sólidos de construção civil.  x x  x  x  x    x x   
11. Formação de processos erosivos  x x  x   x   x x  x   
12. Lançamento de efluentes  x x   x  x x   x   x  
13. Captação de água  x x  x   x   x x   x  
14. Supressão da vegetação  x x  x   x x    x   x 
15. Alteração de habitat para fauna silvestre.  x  x x   x x    x  x  
16. Perda de conectividade da paisagem urbana  x  x  x  x x   x  x   
17. Aumento dos atropelamentos da fauna.   x  x x  x  x   x  x   

 

Quadro 8 - Classificação dos impactos ambientais significativos (IAS) e seus respectivos atributos 
Aspecto do impacto Atributos / Abreviação 

Natureza Positivo (Pos) Negativo (Neg) 
Ocorrência Direto (Dir) Indireto (Ind) 

Abrangência Local (loc) Regional (Reg) 
Duração Temporária (Tem) Permanente (Per)  

Temporalidade (prazo) Curto (Cur) Médio (Med)  Longo (Long) 
Reversibilidade Reversível (Rev) Irreversível (Irre) 

Magnitude Baixa (Baix) Média (Méd) Alta (Alt) 
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Posteriormente, realizou-se proposição de medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias para os impactos negativos de acordo com a classificação de 

seus respectivos aspectos. 

Vale ressaltar que o detalhamento dessas medidas será apresentado no 

Plano de Controle Ambiental (PCA) para cada uma das fases de obra do 

empreendimento (Fase 1 – Florais Sevilha, clube, área comercia e infraestrutura 

externa; Fase 2 – Florais Madri; Fase 3 – Florais Barcelona). 

 

 DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DESCRIÇÃO 

PRELIMINAR DAS MEDIDAS MITIGADORAS E/OU COMPESATÓRIAS 

No quadro 08 são apresentados aos prováveis impactos ambientais 

negativos bem como a descrição preliminar de suas medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias. 

 

Quadro 9 - Descrição dos impactos negativos e descrição preliminar respectivas medidas 
mitigadoras e/ou compensatórias 

IMPACTO 
NEGATIVO 

DESCRIÇÃO E MEDIDA MITIGADORA E/OU COMPENSATÓRIA 

6 - Emissão de 
gases e/ou 
material 
particulado 

Descrição: Com a implantação e ocupação progressiva do 
empreendimento, haverá incremento no tráfego local com a 
circulação de caminhões. 
Medidas Mitigadoras: A minimização deste impacto incide 
principalmente do controle de veículos e maquinário movidos a diesel, 
o qual deverão passar por manutenção. Adicionalmente, deverá 
ocorrer a minimização da suspensão de poeira com a utilização de 
caminhões pipa, principalmente nos meses mais secos do ano. 

7 - Aumento de 
ruídos e 

vibrações 

Descrição: A poluição sonora e/ou ruído é uma sensação física 
desagradável, que de modo geral atinge toda a comunidade, sendo 
provocada pelo elevado nível de ruídos, em sua maioria proveniente 
das atividades humanas. 
Medidas Mitigadoras: Os equipamentos utilizados durante a obra, 
como por exemplo britadeiras, geradores de energia, entre outros, 
devem ser dotados de atenuação acústica e que as vias de acesso 
destes equipamentos estejam em bom estado de conservação, 
evitando assim o ruído de impacto nas caçambas, devendo-se atentar 
quantos as legislações vigentes. 

8 - Canteiro de 
obras para 

implantação do 
empreendimento 

Descrição: Geração de esgoto sanitário proveniente de canteiro de 
obras. 
Medidas Mitigadoras: Com relação ao sistema de esgotamento 
sanitário, orienta-se que sejam instalados banheiros químicos para 
os operários desde o início das obras. 
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IMPACTO 
NEGATIVO 

DESCRIÇÃO E MEDIDA MITIGADORA E/OU COMPENSATÓRIA 

9 - Geração de 
Resíduos 

Sólidos Comuns 

Descrição: O aumento da geração de resíduos comuns ocorrerá 
durante a fase de operação do empreendimento devido ao 
contingente de moradores. 
Medidas Mitigadoras: Deverão ser atendidas rigorosamente os 
procedimentos descritos no Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS) do condomínio, de modo que os resíduos gerados 
estejam devidamente acondicionados na parte externa do 
empreendimento para a coleta a ser realizada pela prefeitura. 

10 - Geração de 
Resíduos de 

Construção Civil 

Descrição: O aumento da geração de resíduos de construção civil 
ocorre devido a implantação das infraestruturas do empreendimento, 
bem como a construção das edificações residenciais a serem 
realizadas pelos moradores. 
Medidas Mitigadoras: Deverão ser utilizadas caçambas, 
devidamente identificadas com sua classe de resíduo, para que 
ocorra a correta destinação dos resíduos gerados.  Os mesmos 
deverão ser segregados in loco para que não haja contaminação dos 
materiais, facilitando sua disposição/destinação final ambientalmente 
correta conforme a resolução no 307/2002 do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama). 

11 - Formação 
de Processos 

Erosivos 

Descrição: Depois da supressão da vegetação o solo fica mais 
susceptível a formação de processos erosivos, além disso foram 
identificadas áreas com exposição de perfil de solo por ravinamento. 
Medidas Mitigadoras: O controle e recuperação das erosões 
lineares pré-existentes no terreno se dará pela terraplanagem 
preparatória da área para a construção do empreendimento 
imobiliário e essa mesma preparação do terreno evitará com que 
novos processos erosivos se desenvolvam na área. 

12 - Lançamento 
de efluentes 

Descrição: Geração de efluentes domésticos pelos futuros 
moradores do empreendimento. 
Medidas Mitigadoras: O empreendimento utilizará um sistema de 
tratamento de efluentes realizado por Reator UASB, cuja tecnologia 
se baseia na decomposição anaeróbia de matéria orgânica, o qual 
deverá atendar legislações aplicáveis vigentes. 

13 - Captação de 
água 

Descrição: Retirada de volume de água Rio Cuiabá. 
Medidas Mitigadoras: Visando minimizar o impacto de retirada de 
água, o maquinário e materiais utilizados para o processo de 
captação deverão estar em bom estado de uso, de modo a evitar 
desperdícios de água. 

14 - Supressão 
da vegetação 

Descrição: Compreende a remoção de todas as formas de vida 
vegetal nativa necessárias para a implantação do empreendimento. 
A supressão vegetal gera uma serie de outas impactos indiretos tais 
como a perda de habitat para a fauna e aumento da susceptibilidade 
à processos, bem como a perda de todos os serviços ecossistêmicos 
relacionados a vegetação nativa suprimida, como por exemplo a 
conectividade da paisagem urbana. 
Medidas Compensatória: Realização de Reposição e/ou 
Compensação Florestal de acordo com a legislação ambiental 
aplicável. A execução do projeto de paisagismo do empreendimento 
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IMPACTO 
NEGATIVO 

DESCRIÇÃO E MEDIDA MITIGADORA E/OU COMPENSATÓRIA 

também pode ser considerado uma medida mitigadora dos impactos 
da supressão da vegetação. 

15 - Alteração de 
habitat para a 

fauna silvestre. 

Descrição: Esse impacto está diretamente relacionado com a 
supressão da vegetação e posteriormente com a implantação do 
empreendimento. A fauna perde recursos necessários à sua 
sobrevivência como abrigo, locais para reprodução, itens alimentares 
de origem vegetal para os herbívoros, e posteriormente a essa perda, 
os animais onívoros e carnívoros são afetados pela falta de presas, 
causando uma desestruturação da cadeia alimentar local. 
 Vale ressaltar que devido ao fato de a área do empreendimento estar 
localizada próximo ao corredor ecológico Rio Pari, que é uma APP, 
tal impacto pode ser minimizado pois a fauna residente na área de 
supressão tem a possibilidade de se deslocar para outras áreas de 
vegetação nativas tanto a montante como a jusante do corredor 
ecológico do Rio Pari. 
Medidas Mitigadoras: Execução do Plano Afugentamento de Fauna 
(ANEXO XVI). 

16 - Perda de 
conectividade 
da paisagem 

urbana 

Descrição: Os fragmentos de vegetação nativa são de fundamental 
importância para a manutenção da qualidade ambiental urbana. A 
conectividade da paisagem é um dos principais papeis 
desempenhados pelos fragmentos de vegetação nativa em áreas 
urbanizadas, uma vez que tais espaços oferecem recursos para 
fauna, servindo como habitat temporário e/ou permanente para 
muitas espécies, especialmente animais de médio e grande porte em 
deslocamento na região. Considerando isso, a supressão da 
vegetação na área do empreendimento   reduzirá a quantidade de 
áreas verdes diminuindo dessa forma a conectividade da paisagem 
regional. 
Medida Compensatória: A perde de conectividade da paisagem 
está diretamente relacionado com a supressão vegetal. Desta forma, 
a proposição da medida compensatória da supressão vegetal 
atenderá a necessidade deste impacto. 

17 - Aumento 
dos 

atropelamentos 
da fauna. 

Descrição: A área está próxima a um importante corredor ecológico 
para a fauna, e devido a implantação e ocupação progressiva do 
empreendimento, haverá incremento no tráfego local que aumenta 
também a probabilidade de atropelamento de animais principalmente 
na ponte do rio Pari. 
Medida Mitigadora: A principal medida mitigadora será a 
implantação de um sistema de sinalização de presença de fauna nas 
vias de acesso. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conjunto de empreendimentos propostos pela Ginco Platinum LTDA 

(Florais Sevilla, Madri e Barcelona) irão prover ao município quando concluída, 

uma nova área urbana parcelada e com toda infraestrutura necessária para 

atender a usos mistos, estabelecendo em sua formação novas áreas 

residenciais. O projeto compreende um total de 1.637 lotes residenciais, sendo 

555 lotes do Florais Sevilha, 490 lotes do Florais Madri e 592 do Florais 

Barcelona, 01 clube a ser utilizado pelos condôminos dos 3 condomínios e 26 

lotes comerciais. 

Todos os estudos aqui apresentados mostram que a concepção do 

empreendimento hora pretendido, está de acordo com o que rege as legislações 

de uso e ocupação de solo vigentes e causará impactos positivos de caráter 

local, provocados pelo estímulo às atividades econômicas relacionadas ao 

comércio e serviços.  

No entanto, o empreendimento apresenta impactos negativos sobre os 

meios antrópico, abiótico e bióticos dentre os quais podemos destacar a 

supressão da vegetação nativa, o aumento da produção de resíduos sólidos e 

impermeabilização do solo que deverão ser devidamente mitigados e/ou 

compensados. 

Sendo assim, de acordo com o que foi exposto e acima mencionado, é o 

que temos a dizer.  

Salvo Melhor Juízo, 

Cuiabá, 21 de dezembro de 2020 
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ANEXO II - Masterplan do 

empreendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO III – Mapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO IV - Parecer técnico 

da consulta prévia na 

prefeitura de VG/MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO V – DPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO VI - Projeto ETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO VII - Outorga de 

captação de água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO VIII – DPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO IX - Projeto ETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO X - LP e LI da ETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO XI - Outorga da ETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO XII - Declaração - 

disponibilidade de 

fornecimento de energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO XIII - Projeto 

planialtimétrico cadastral 

georreferenciado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO XVI - Declaração - 

viabilidade de coleta de 

resíduos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO XV - Plano de 

exploração florestal – PEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO XVI - Plano de 

resgate e afugentamento 

de fauna 

 


