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1. INTRODUÇÃO 

Diante de todo seu processo histórico-evolutivo, o homem provocou diversas 

e profundas alterações no meio ambiente ao explorar irracionalmente os 

recursos naturais e acelerar o processo de ocupação nos ambientes urbanos, 

com o intuito de satisfazer suas necessidades e em busca da melhoria da 

qualidade de vida. Toda interferência na ocupação e utilização de um 

determinado local produz impactos, tanto positivos quanto negativos, sobre o 

seu entorno, podendo interferir diretamente na vida e na dinâmica urbana da 

população do entorno e quanto maior o empreendimento, maior os impactos 

que ele produzirá sobre a vizinhança. 

 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é um instrumento de política urbana  

instituído pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal Nº 10.257 de 2001) e deve 

contemplar os  efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade 

em relação à qualidade de  vida da população residente na área e nas 

proximidades do local do empreendimento.  

  

  A Lei Federal Nº 10.257/2001 (Brasil, 2001) preserva a competência do 

município quanto à legislação ambiental e dota os municípios de um poderoso 

instrumento para a gestão do seu território ao instituir o Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV) como mecanismo de gestão ambiental e descrever os 

princípios básicos para a sua elaboração.  

 

O Plano Diretor do município no artigo 81 (cap. X) institui O Estudo de 

Impacto de Vizinhança – EIV como um instrumento para subsidiar a 

aprovação de projetos e licenciamento de empreendimentos ou atividades 

que na sua instalação e operação possam causar impacto ao meio ambiente, 

ao sistema viário ao seu entorno ou a comunidade geral no âmbito municipal.  
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O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV é um documento técnico que 

elaborado previamente à emissão das licenças ou autorizações de 

construção, ampliação ou funcionamento de empreendimentos privados ou 

públicos em área urbana e contempla os possíveis efeitos positivos e 

negativos do empreendimento ou atividade. 

Para elaboração destes documentos foi solicitado um termo de referencia  

sob n° 06/2015 onde no mesmo estabeleceu um  raio de  1 km ( um 

quilometro ) para área de influencia direta e a área de influencia indireta foi 

formada por um raio de  2 km ( dois quilometro) para  estudo e  analises  o 

meio ambiento do entorno. 

Este Estudo de Impacto da Vizinhança visa apresentar o diagnóstico da 

situação relativa aos itens a seguir discriminados, de forma a caracterizar a 

situação antes e depois da implantação do empreendimento, definindo os 

impactos positivos e negativos; diretos e indiretos; imediatos, de médio ou de 

longo prazo, e se são temporários ou permanentes. 

Também permite identificar e avaliar os impactos na área da vizinhança 

durante as fases de implantação, operação ou funcionamento do 

empreendimento, definindo as medidas mitigadoras e compensatórias 

necessárias à aprovação do empreendimento. 

  O Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV é o documento prévio que 

apresenta o conjunto dos estudos e informações técnicas relativas à 

identificação, avaliação, prevenção, mitigação e compensação  dos impactos 

na vizinhança do  empreendimento e  apresenta de forma sucinta e objetiva 

os  resultados do EIV  para que  possa ser compreendido  com clareza pelos 

diversos segmentos  sociais interessados no  assunto, indicando os efeitos 

significativos do empreendimento sobre a vizinhança.   

O relatório é referente ao Estudo do Impacto de Vizinhança - EIV e seu 

Respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV de um Centro de 



8 

 

Distribuição (CD) a ser implantado na Avenida João Bulhões no município de 

Várzea Grande/ MT.  

   Para a elaboração deste estudo foram realizados os seguintes 

levantamento e serviços:    

 Descrição do meio físico: geologia, recursos hídricos, vegetação e 

identificação e caracterização do meio antrópico presentes na área de 

interesse.  

 Levantamento de dados em relação à ocupação e adensamento 

populacional local;  

 

  Levantamento dos equipamentos urbanos e comunitários presentes no 

local e a verificação da possibilidade de impactos sobre os mesmos; 

 

 Análise prévia da valorização imobiliária da área e de seu entorno; 

 

 Levantamento de dados em relação ao uso e ocupação do solo da área 

e de seu entorno;  

 Análise de eventuais impactos associados ao tráfego e ao transporte 

público;  

 Levantamento e análise para avaliação de eventuais impactos 

relacionados à paisagem urbana e ao patrimônio natural e cultural;  

 Avaliação prévia da capacidade da infra-estrutura urbana em geral;  

 

 Caracterização física do futuro empreendimento e seu entorno com a 

descrição da infraestrutura a ser implantada; 

 

  Levantamento das legislações municipais vigentes;  

 

  Indicação das medidas mitigadoras que deverão ser adotadas para 

atenuar os eventuais impactos negativos. 
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2. OBJETIVO 

 

LEI COMPLEMENTAR N.º 3.727/2012 Dispõe sobre o Zoneamento de Uso e 

Ocupação do Solo Urbano do Município de Várzea Grande e dá outras 

providências, onde escabele que para se obtiver licença ou autorização para 

parcelamento, construção, ampliação, alvará de renovação ou funcionamento, 

bem como os parâmetros e os procedimentos a serem adotados para sua 

avaliação, alguns empreendimentos dependerá de prévia aprovação em 

Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança 

(EIV/RIV) nos termos da legislação especifica. 

 

 O objetivo do presente estudo é levantar e apresentar os possíveis impactos 

positivos e adversos à circunvizinhança decorrente da implantação de um 

Centro de Distribuição (CD) bem como apresentar as medidas mitigadoras a 

fim de cessar, controlar e/ou atenuar tais impactos. 
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3. DESCRIÇÃO DO EMPRENDIMENTO 

 

3.1 Identificação do proprietário 

 

Proprietário do Empreendimento Oxigênio Cuiabá LTDA. 

CNPJ: 01.390.442/0001-54 

Endereço Comercial: Avenida Miguel Sutil, Nº 14281, Bairro 
Jardim Primavera, Cuiabá – MT. 

Endereço da Obra:   Avenida João de Deus Bulhona s/n°, Bairro 

Jardim Petrópolis- Várzea Grande/ MT. 

Coordenadas Geográficas: 15°36’23’’ S 

 56° 08’ 46’’W 

Área do Terreno 

 

42.389.69 m2 
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3.2 Objetivo do empreendimento 

 

O objetivo principal da obra é a construção de um Centro de distribuição de 

Mercadorias e produtos do grupo Oxigênio Cuiabá. 

 3.3 Acesso e Localização 

O empreendimento esta situada dentro do perímetro urbano do município de 

Várzea Grande no bairro Jardim Petrópolis, seu acesso principal será pela 

Avenida João de Deus Bulhões (antiga estrada da guarita sentido Passagem 

da Conceição. 

Futuramente haverá a implantação de vários equipamentos que serão 

implantados tais como Loteamentos e Condomínios, COT (Centro oficial de 

Treinamento), fórum, Campi da UFMT e IFMT. 

O empreendimentos esta situado em localização privilegiada devido a 

proximidade com a Rodovia da Imigrantes,  está é a  principal via de saída do 

município  onde será de grande importância para o escoamento do  produtos. 
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Figura 1: Vias de acesso ao empreendimento. 
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Figura 2: Localização da área de estudo no município. 
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     A foto a seguir demonstra a entrada da Avenida João de Deus Bulhões. 

Figura 3: Pista dupla e pavimenta 

 

 

 

Figura 4: Retorno para o empreendimento 
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3.4  Profissionais Envolvidos 

NADJA SAMIRA EL HAGE FELFILI 

Engª Sanitarista 

CREA: 1207977152 

 

End.: Rua Maracanã, Centro/ Várzea 

Grande. 

Contato: 65 92924759/99277505 

 

Elaboração e organização 

do EIV/RIV 

PATRICIA APARECIDA JUSTINO 

Engª Florestal 

CREA: 1205425900 

 

End.: Rua Acuri, Jardim Imperial II 

Contato: 65 81543876 

 

Elaboração e organização 

do EIV/RIV 

NEUZA FREHSE MORESCHI 

Arquiteta e Urbanista 

CAU A614-3 

 

End.: Rua Profª Tereza Lobo/ Cuiabá 

Contato:  

Elaboração e organização 

do EIV/RIV. 

Projeto arquitetônico 

HELYTON MORESCHI 

Eng° Civil 

CREA: 12992/D-PR 

 

End.: Rua Profª Tereza Lobo/ Cuiabá 

Contato: 65 81116431 

Elaboração projeto civil 

Projetos: drenagem, esgoto 

e abastecimento 

 

WILMA FELFILI 

Economista. 

 

End.: Rua do Embauval 372, Centro/ 

Várzea Grande. 

Contato: 65 92144335 . 

 

Elaboração e levantamento 

socioeconômico. 
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RICARDO A. M. BROGGI. 

Estagiário de Gestão ambiental. 

 

End.: Rua Maracanã, Centro/Várzea 

Grande. 

Contato: 65 99591120. 

 

Levantamento de Campo. 

LIDIANE Mª MORAIS DE CAMPOS 

Geógrafa, Especializada em 

Geoprocessamento/sensoriamento 

remoto. 

 

End.: Avenida das Flores 972, Jardim 

Cuiabá. 

Contato: 65 99387276 

 

 

 

Elaboração de mapas e 

imagens 

DENNER DIEGO SILVA DE 

FIGUEIREDO 

Engenheiro Ambiental  

CREA: MT027093 

 

Contato: 65 33647035/99333430 

Elaboração e projetos 

Ambientais: 

Plano de controle Ambiental 

Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da construção civil 

 

MARCIO A. NADAI ALBERTON 

Engenheiro Eletricista 

CREA 3766/D-MT 

 

 

Projeto Elétrico e 

Disponibilidade de energia 

elétrica. 
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4. DELIMTAÇÃO DAS AREAS DE INFLUÊNCIA 

 

Correspondem as áreas de influências espaços físicos bióticos e as de 

relações políticas, sociais, econômicas que são passiveis de sofrer os efeitos 

decorrentes da implantação do empreendimento nas fases de planejamento, 

instalação e operação, ou também que exercer alguma influência sobre o 

empreendimento.  

 

A áreas de influencia são divididas em área de diretamente afetada (ADA) e 

área de direta influência indireta (AID) e área de influencia indireta (AII). 

As áreas são definidas das seguintes formas: 

 

 Área Diretamente Afetada (ADA): nesta área são afetados os 

ambientes naturais e antrópicos alterados pela implantação do projeto, 

onde nesta área de estudo compreende uma área de 42.389,69 m2. 

 Área de Influência Direta (AID): essa área esta sujeita aos impactos 

diretos gerados pela implantação empreendimento, suas delimitações 

se dão em razão das características físicas, urbanas, sociais e 

econômicas do local se pretende inserir o empreendimento. 

 Área de Influencia Indireta ( AII): essa área é potencialmente sujeita a 

impactos  indiretos da implantação e operação do empreendimento 

abrangendo as regiões circunvizinhas que poderão ser impactadas por 

alterações ocorridas na AID. 

 

Segundo o termo de referencia 06/2016 elaborado pela Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo de Várzea Grande. Onde 
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estabelece como área de influencia direta ser formada por um raio de 1 km 

(um quilometro) e a Área de influencia indireta ser formada por um raio de 2 

km (dois quilometro). 

 

Para analise da área de influencia foram realizados levantamentos de 

campos, pesquisas bibliográficas. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

 

O objeto de estudo refere-se à implantação de um centro de distribuição cuja 

área situa-se na Avenida João de Deus Bulhões dentro do perímetro urbano 

de Várzea Grande em Zona de Uso Misto – ZUM de acordo com LEI 

COMPLEMENTAR N.º 3.727/2012 Dispõe sobre o Zoneamento de Uso e 

ocupação do Solo Urbano do Município de Várzea Grande e dá outras 

providências.onde é permitida a atividade em questão conforme parecer 

técnico emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Rural. 

  

A Avenida João de Deus Bulhões foi toda duplicada onde se criaram boas 

condições de acessibilidade a região, tornando propicia o desenvolvimento 

urbano. 
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5.1 Áreas Previstas e Unidades previstas 

 

O empreendimento contara com uma área total de 42.389.69 m2 porem com 

uma Área a ser Construída: 19.519,73 m2 compreendidas na matricula n° 

97.075, abaixo segue tabela com quadro de áreas. 

 

Tabela 1: Quadro de áreas da edificação 

 

  

EDIFICAÇÃO ÁREAS (M2)

GALPÃO TERREO 7.732,95

GALPÃO 1° MEZANINO 1470,74

GALPÃO 2° MEZANINO 1470,74

GALPÃO 3° MEZANINO 1470,74

ADMINISTRAÇÃO TERREO 2417,94

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 977,4

GUARITA 153,88

ESTACIONAMENTO DESCOBERTO 3800,61

TOTAL CONSTRUIDO 15694,39

COEFICIENTE DE OCUPAÇÃO 0,33

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 0,46

AREA PERMEAVEL 18583,01

TAXA DE PERMEABILIDADE 0,4384

CIRCULAÇÃO DE VEICULOS  PAVIMENTADA 8991,8

AREA DO TERRENO 42389,69

QUADRO DE ÁREAS 
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5.2 Vagas de estacionamento 

 

O empreendimento contará com ampla área para estacionamento interno e 

externa este contará com as seguintes vagas; 

Tabela 2: vagas de estacionamento. 

 

Conforme podemos observar as vagas do estacionamento foi devidamente 

projetado para atender a demanda do empreendimento, sendo assim nenhum 

veiculo será estacionado na via publica, pois o mesmo conta com uma área 

grande para conter toda a demanda para estacionamento, com as seguintes 

áreas: 

 Estacionamento interno: 3.249,07 m2; 

 Estacionamento externo: 465,38 m2; 

 Acessos, manobras e espera: 1945,54m2; 

 Jardins e floreiras: 1153,5 m2; 

 Fundos do empreendimento Pátio de 17240,56 m2. 

 

N° VAGAS

PNE 6

CARROS 115

MOTOS 201

CAMINHÕES PEQUENOS 7

DOCAS  16

ÁREA DE ESPERA 10

ESTACIONAMENTO
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Figura 5: Estacionamento e pátio para carretas, dentro do estabelecimento. 

 

Outro fato pertinente é que o estacionamento foi dimensionado para atender 

tanto a demanda de colaboradores, fornecedores e de visitantes, sendo assim 

o estacionamento comporta a demanda que o empreendimento ira gerar de 

vagas para estacionar, além da área exclusiva para estacionamento a 

empresa ainda conta com um Pátio de 17240,56 m2 para se caso necessário 

ser utilizada como estacionamento, Como podemos observar o projeto do 

estacionamento foi elaborado com intuito de não haver perturbações na 

região circunvizinha.  

 

5.3 Horários de funcionamento. 

O empreendimento ira funcionar 8 horas diárias conforme preconiza 

legislação trabalhista e nos seguintes dias da semana: segunda a sexta das 

08:00 as 18:00 horas  e aos sábados  das 08:00 as 12:00 horas. 
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5.4 Estimativas de população. 

A população prevista para implantação de empreendimento será a seguinte: 

 Galpão de mercadorias – 50 colaboradores; 

 Administração – 200 colaboradores; 

 População flutuante – 75 pessoas/ dias. 

Na fase de instalação o empreendimento contará com cerca de 180 

colaboradores que irão trabalhar na obra. 

5.5  Histórico do Empreendedor 

A empresa Oxigênio Cuiabá, começou as atividades nos dias 27 do mês de 

junho do ano de 1985, tendo como atividade principal da época apena a 

venda e distribuição de produto dentro do Estado de Mato Grosso, aos 

poucos foi ampliando sua produção e com isso surgindo a necessidade de 

incorporar novos produtos na sua distribuição, alcançando atualmente um 

numero aproximado de mais de 25.000 itens diferentes para venda, com a 

diversificação de produtos foi adquirindo ao longo do tempo novos 

fornecedores, somando atualmente mais de 150 fornecedores na sua pasta 

de cliente. Os diferentes produtos mencionados acima são: 

 Linha de gases industriais, medicinais e de refrigeração; 

 Máquinas e ferramentas; 

 Soldagem elétrica e oxi-combustível; 

 Parafusos e porcas; 

 Ferramentas e ferragens para uso rural; 

 Materiais de proteção e segurança; 

 Tintas automotivas, imobiliárias e industriais, atendendo os segmentos 

de reparos automotivos, metalúrgicos, mecânicos, moveleiros, bebidas, 

refrigeração, usinas sucro-alcooleiras e termelétricas, fazendas;  

Além da atividade atacadista no comércio de tintas, ferragens, materiais de 

construção e produtos agropecuários. 
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5.6 Fluxograma da Atividade desenvolvida 
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6 ADENSAMENTO POPULACIONAL 

 

  A área onde se encontra o empreendimento localiza-se na região norte do 

município, no bairro Jardim Petrópolis a vizinhança imediata e mediata 

apresenta uma baixa densidade demográfica visto que a área é caracterizada 

por residências uni familiares, sítios e galpões comerciais/industriais.  

 Outro fator que explica a baixa densidade demográfica é na região 

circunvizinha possui varias Áreas de Preservação Permanente- APPs. 

O empreendimento que se pretende instalar (Centro de Distribuição - CD)  

não deverá modificar essa dinâmica de adensamento populacional que vem 

sendo observada na área. 

 

6.1 Áreas Previstas para o Empreendimento 

     

O empreendimento ira utilizar uma construída de 19.519,73m2 e possui um 

terreno de 42.389,69 m2. 

 

6.2 Caracterizações do uso 

 

O empreendimento trata-se de um centro de distribuição onde as principais 

atividades serão: Recebimento, armazenamento e expedição de mercadorias, 

incluindo atividades administrativas e operacionais. 

  



26 

 

6.3 Estimativas de população 

 

6.3.1  População atual 

Segundo dados do Censo IBGE 2010 o bairro JD Petrópolis possui a seguinte 

Densidade Demográfica: 

Tabela 3: Censo 2010- Bairro Jardim Petrópolis 

 

Conforme tabela acima podemos observar que a densidade demográfica é 

baixa em relação à dimensão do bairro, outro fato pertinente é que a 

população do bairro representava apenas 2,43% do município. 

 

6.3.2 População fixa e flutuante  

 

A instalação do empreendimento necessitará de mão-de-obra local, gerando 

assim empregos e auxiliando no desenvolvimento regional, o número de 

empregos diretos é estimado conforme a seguir: 

 Galpão de mercadorias – 50 colaboradores; 

 Administração – 200 colaboradores; 

 População flutuante – 75 pessoas/ dias. 

 

Vale ressaltar que em na fase de instalação o empreendimento contará com 

cerca de 180 colaboradores. 

 

ÁREA POPULAÇÃO DENSIDADE( HAB./ KM2)

14.286 6.161 431,35

CENSO 2010 - IBGE 
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6.1.3 População futura  

 

 Conforme estimativa da população que será gerada pela implantação do 

empreendimento de 325 pessoas que ira resultar no aumento da  densidade  

demográfica. 

 

Tabela 4: Densidade Futura após implantação do empreendimento. 

 

 

Conforme podemos verificar a densidade demográfica sofrera um pequeno 

acréscimo terá um aumento de 23 hab./km ado, ou seja, de 431 hab./ km 

passara a ter 454/hab./km, porem o bairro veem crescendo  em ritmo elevado 

devido a ocupação de vazios urbanos  e as obras de  infraestrutura que foram 

realizadas devido a copa 

 

O aumento da densidade não ira trazer grandes impactos sobre a 

infraestrutura.  

 

No transporte publico estima-se que poderá haver um aumento na demanda 

de 65 colaboradores/viagem, tendo em vista que há linhas de ônibus que 

passa na avenida próxima ao empreendimento, a principio não será 

necessário o aumento de linhas de ônibus devido à maioria dos 

colaboradores do empreendimento possuir veículos.  

 

DENSIDADE 

(HAB./ KM2)

14.286 6.161 325 6.486 454

CENSO 2010 - IBGE 

ÁREA POPULAÇÃO 
POPULAÇÃO DO

EMPREENDIMENTO

POPULAÇÃO 

FUTURA
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Como o aumento da população é insignificante essa não ira impactar 

diretamente sobre os serviços de educação, saúde e lazer. 

 

6.5 Consumo de água previsto 

 

Conforme declaração de viabilidade para abastecimento de água – DPA 

013/2015 o Departamento de Água e Esgoto- DAE do município dispõe de 

rede de distribuição nas proximidades para atender a vazão de 0,5625 m3/h 

do empreendimento. 

O projeto de abastecimento de água foi elaborado pelo engenheiro civil  

Helynton Moreschi  onde consta o população prevista  e  calculo da vazão 

que será de 13,5 m3/dia  e o sistema de reservação será composto por  

Cisterna enterrada com capacidade de 52.000 litros sendo 32.000litros  para a 

reserva de combate a incêndio e 15.000 litros  utilizados para consumo e 

reservatório superior com capacidade total de 35.000 litros para consumo e 

25.000 litros para reserva de combate a incêndio. 

 

Vale ressaltar que os projetos foram encaminhados para DAE para aprovação 

conforme consta e APE 013/2015 onde o DAE dispõe de rede nas 

proximidades do empreendimento, o mesmo terá que executar uma extensão 

de 400 m até para atender o empreendimento.   
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6.6 Esgotamento Sanitário  

O projeto de esgotamento sanitário foi elaborado pelo Eng. civil  Helynton 

Moreschi   e encontra-se aprovado junto ao DAE conforme  APE 013/2015, a  

região não  possui  rede coletora de esgoto conforme  DPE 010/2015. O 

sistema de tratamento é composto por tanque séptico com capacidade para 

12.000 litros posteriormente será encaminhado para filtro anaeróbio com 

volume de 11.000 litros e sua destinação final será os Sumidouros com 

capacidade de infiltração de 13.500 l/d sendo necessário 5 sumidouros para 

infiltração total. 

 

6.7 Drenagem Urbana 

O projeto de drenagem foi elaborado pelo Eng° civil  Helynton Moreschi   e 

encontra-se aprovado junto ao DAE conforme  APE 013/2015. 

O sistema de coleta e destinação das águas pluviais será composto por 

caixas de inspeção, canaletas com grelha metálica, tubulações em PVC e 

tubulações em manilhas de concreto. Os coletores serão interligados ao 

sistema publico de galerias pluviais com manilhas de concreto de 60 cm. 

 

6.8 Consumo previsto de energia elétrica  

 

  O projeto elétrico foi elabora pelo Eng° Eletricista Marcio A. Nadai Alberton e 

encontra-se em analise pela empresa de energia elétrica Energisa assim 

como a disponibilidade de energia foi solicitada uma disponibilidade de 

energia para ligação de uma carga instalada de 632,88 KW  para um 

demanda de 502,22 KVA, também devera ser instalado um transformador de 

50KVA. 
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 6.9 Consumo Previsto de serviços de Telecomunicações. 

 

O local já é atendido por rede de telefonia, internet que é indispensável para 

instalação de novas empresas. 

 

6.10 População do Município 

6.10.1 Diagnóstico 

Segundo o censo do IBGE, em 2013, o município de Várzea Grande 

apresenta um adensamento populacional de 262.880 pessoas e densidade 

demográfica de 240,98 hab./km². A Atlas do Brasil, de 2010, cita que, entre 

2000 e 2010, a população teve uma taxa média de crescimento anual de 

1,60%. Nas últimas duas décadas, a taxa de urbanização cresceu 2,82%, o 

que significa uma quantidade relevante de pessoas vivendo no meio urbano e 

influenciando, consequentemente, em sua dinâmica nos âmbitos social, 

econômico, cultural, etc. 

Tabela 5: população geral – 1991 a 2010 

População Total, por Gênero, rural/Urbana e Taxa de Urbanização – Várzea Grande/MT 

(Fonte: Atlas do Brasil/2010). 
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Ainda segundo o IBGE, em 2010, a evolução populacional de Várzea Grande 

comportou-se conforme os gráficos abaixo: 

 

Evolução Populacional (Fonte: IBGE/2010) 

Figura 4: Pirâmide faixa etária 

 

Figura 6: Pirâmide Etária (Fonte: IBGE/2010) 

 

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

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

Grande, e aumento do adensamento populacional. Segundo o Atlas do Brasil, 

de 2013, Várzea Grande teve um incremento no seu IDHM – Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal de 55,84% nas últimas duas décadas, 

acima da média de crescimento nacional (47%) e abaixo da média de 
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crescimento estadual (61%). O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a 

distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é de 1, 

foi reduzido em 49,72% ente 1991 e 2010. 

 

Figura 7: Longevidade, mortalidade e fecundidade. 

 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de 

idade) no município passou de 21,7 por mil nascidos vivos, em 2000, para 

13,7 por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 29,0. Já na UF, 

a taxa era de 16,8, em 2010, de 27,5, em 2000 e 33,6, em 1991. Entre 2000 e 

2010, a taxa de mortalidade infantil no país caiu de 30,6 por mil nascidos 

vivos para 16,7 por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 por 

mil nascidos vivos. 
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Tabela 6: Longevidade, Mortalidade e Fecundidade 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a 

dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM). No município, a esperança de vida ao nascer cresceu 4,1 anos na 

última década, passando de 71,4 anos, em 2000, para 75,5 anos, em 2010. 

Em 1991, era de 65,4 anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 

73,9 anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991. 

 

6.10.2  Domicílio 

 

O censo do IBGE de 2010 consta que Várzea Grande apresenta 

74.641domicílios particulares permanentes na área urbana, com uma média 

de 3,52 pessoas por domicílio. Consta também que 29.981 domicílios 

particulares são para famílias com rendimento nominal mensal de 2 a 5 

salários mínimos. 

1991 2000 2010

Esperança de vida ao nascer (em 

anos)
65,4 71,4 75,5

Mortalidade até 1 ano de idade 

(por mil nascidos vivos)
29 21,7 13,7

Mortalidade até 5 anos de idade 

(por mil nascidos vivos)
32,2 24,1 16,9

Taxa de fecundidade total (filhos 

por mulher)
3 2,9 1,9

Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Várzea Grande – MT
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Figura 8: Domicílios por tipo – Várzea Grande/MT (Fonte: IBGE/2010) 

 

A condição de ocupação dos domicílios particulares permanentes é de 

41,97% de domicílio próprio, 38,96% próprio já quitado, 3 % próprio em 

aquisição, 9,86% % alugado, 3,02% cedido, 1 % cedido por empregador, 2,48 

% cedido de outra forma, 0,77 % outra condição, totalizando 135.705 

domicílios permanentes. 

 

6.10.3 Renda 

 

A renda per capita média de Várzea Grande cresceu 104,68% nas últimas 

duas décadas, passando de R$ 326,79, em 1991, para R$ 494,04, em 2000, 

e para R$ 668,86, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de 

crescimento nesse período de 3,84%. A taxa média anual de crescimento foi 

de 4,70%, entre 1991 e 2000, e 3,08%, entre 2000 e 2010. A proporção de 

pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 

(a preços de agosto de 2010), passou de 29,63%, em 1991, para 18,41%, em 

2000, e para 7,03%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses 

dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 

0,49, em 1991, para 0,54, em 2000, e para 0,46, em 2010. 
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Tabela 7: Renda, Pobreza e Desigualdade 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

6.10.4 Trabalho 

 

Composição da população de 18 anos ou mais de idade – 2010 

 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou 

seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou 

de 69,58% em 2000 para 70,97% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de 

desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que 

estava desocupada) passou de 13,62% em 2000 para 6,55% em 2010.  

 

 

 

 

 

 

1991 2000 2010

Renda per capita (em R$) 326,79 494,04 668,86

% de extremamente pobres 9,24 4,31 2,01

% de pobres 29,63 18,41 7,03

Índice de Gini 0,49 0,54 0,46

Renda, Pobreza e Desigualdade - Várzea Grande - MT
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Tabela 8: Ocupação da população de 18 anos ou mais. 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP  

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do 

município, 2,77% trabalhavam no setor agropecuário, 0,43% na indústria 

extrativa, 10,24% na indústria de transformação, 8,18% no setor de 

construção, 0,91% nos setores de utilidade pública, 18,97% no comércio e 

45,66% no setor de serviços.  

  

2000 2010

Taxa de atividade 69,58 70,97

Taxa de desocupação 13,62 6,55

Grau de formalização dos ocupados - 18 

anos ou mais
51,75 62,06

Nível educacional dos ocupados

% dos ocupados com fundamental 

completo
49,78 66,3

% dos ocupados com médio completo 30,74 46,01

Rendimento médio

% dos ocupados com rendimento de até 1 

s.m.
36,78 10,26

% dos ocupados com rendimento de até 2 

s.m.
72,94 68,33

Percentual dos ocupados com rendimento 

de até 5 salários mínimo
92,84 92,78

Ocupação da população de 18 anos ou mais - Várzea Grande - MT
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6.10.5 Habitação 

 

Tabela 9: Indicadores de habitação 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP  

 

Tabela 10: Crianças e Jovens 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

1991 2000 2010

% da população em domicílios com água encanada 62,7 74,66 97,23

% da população em domicílios com energia elétrica 95,97 99,53 99,92

% da população em domicílios com coleta de lixo. 

*Somente para população urbana. *Somente para 

população urbana

56,17 85,23 95,02

Indicadores de Habitação - Várzea Grande - MT

Crianças e Jovens 1991 2000 2010

Mortalidade infantil 29,04 21,68 13,7

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola - 86,98 67

% de crianças de 6 a 14 fora da escola 19,57 6,92 4,08

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não

trabalham e são vulneráveis, na população dessa faixa
- 12,81 7,99

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 3,7 3,44 2,35

Taxa de atividade - 10 a 14 anos - 6,03 8,71

Família

% de mães chefes de família sem fundamental e com filho

menor, no total de mães chefes de família
15,33 16,81 12,98

% de vulneráveis e dependentes de idosos 1,38 1,84 1,33

% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda

domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais
13,27 6,74 3,27

Trabalho e Renda

% de vulneráveis à pobreza 58,91 45,56 23,21

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo

e em ocupação informal
- 44,01 28,69

Condição de Moradia

% da população em domicílios com banheiro e água encanada 60,86 73,73 89,28
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Tabela 11: População vulnerável 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

6.11 Caracterização da População da área em estudo 

 

6.11.1 Renda familiar  

 

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

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

declararam não possuir renda. Este índice é muito alto, o qual deve-se 

concentrar a atenção em desenvolver cursos de capacitação para este 

público a fim e gerar emprego e renda, não só para a faixa de não declarados 

renda como para os que estão entre meio e um salário mínimo. A categoria 

sem rendimento inclui as pessoas que recebem somente em benefícios. 

 

 

  

Mulheres chefes de família com filhos menores de 15 anos 10.483

População em domicilio vulnerável e com idoso 6.530

População vulnerável de 15 a 24 anos 10.605

População ocupada vulnerável à pobreza que retorna 

diariamente ao trabalho
10.486
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Tabela 12: Renda Familiar 

 

(Fonte: censo IBGE 2010- acessado em abril/2013). 

 

6.11.2 Faixa etária  

As faixas etárias dos membros das famílias que compreendem região, o 

índice maior da população é da faixa etária entre 10 a 29 anos que 

corresponde a 29,62%. 

Tabela 13: faixa Etária da População  

 

Fonte: IBGE censo 2010. Acesso em abril/2013 

Faixa de Renda Bairro Petrópolis Jd. dos Estados Bairro Mapim
Novo 

Mundo
Total

Até ½ SM 109 150 469 18 746

Mais de ½ a 1 SM 952 1.441 3.441 91 5.925

Mais de 1 a 2 SM 1.316 1.857 3.478 54 6.705

Mais de 2 a 5 SM 607 1.143 1.360 14 3.124

Mais de 5 a 10 SM 74 217 160 5 456

Mais de 10 a 20 SM 6 25 14 - 45

Mais de 20 SM 4 3 7 - 43

Sem rendimento 1.934 2.654 5.697 111 10.396

Sem declaração 0 0 0 - 0

Total 5.002 7.490 14.626 293 27.411

Faixa etária Masculino Feminino Total

<1 4 6 10

1 a 4 212 174 386

5 a 6 105 111 216

7 a 9 234 184 418

10 a 14 393 338 731

15 a 19 356 329 685

20 a 39 1.241 1.407 2.648

40 a 49 439 491 930

50 a 59 262 370 632

>60 303 369 672

Total 3.549 3.779 7.328
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Na região em estudo segundo conforme dados da Secretaria Municipal de 

Saúde, apenas no Loteamento Parque das nações (Jardim Imperial) no Bairro 

Mapim tem cobertura no Programa de Atenção Básica à Saúde – PACS, 

conforme tabela abaixo. Neste programa estão cadastrados 2.140 (duas mil 

cento e quarenta) famílias. 

Tabela 14: Número de pessoas cadastradas 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde- maio/2013 

 

  

Faixa etária Masculino Feminino Total

<1 4 6 10

1 a 4 212 174 386

5 a 6 105 111 216

7 a 9 234 184 418

10 a 14 393 338 731

15 a 19 356 329 685

20 a 39 1.241 1.407 2.648

40 a 49 439 491 930

50 a 59 262 370 632

>60 303 369 672

Total 3.549 3.779 7.328
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7 EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS  

 

Segundo a Lei federal 6.766/79 considera-se equipamentos comunitários os 

equipamentos públicos de Educação, Saúde, cultura e similares, já segundo a 

norma brasileira NBR 9284, é um termo que designa todos os bens públicos 

ou privados, de utilidade pública, destinado à prestação de serviços 

necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização  

do poder público, em espaços públicos e privados.  

  

  A área de estudo em questão encontra-se próximo ao Bairro Jardim 

Petrópolis, o mesmo possuem baixa densidade demográfica, sendo assim o  

entorno do empreendimento não possui equipamentos comunitários porem  

pelo empreendimento ser de atividade comercial não ira demandar de 

equipamentos comunitários.  

 

 7.1 Acesso aos Equipamentos Urbanos e Comunitários 

 

O município atende de maneira satisfatória a população municipal, 

ressaltando que o município esta em região metropolitana do Vale do Rio 

Cuiabá, os setores da em que o município esta bem atendido são eles: Saúde 

e Educação, a infraestrutura urbana. Esta proximidade facilita que parcela da 

sua população recorra aos serviços de saúde da capital, pelo seu maior nível 

de especialização e existência de estabelecimentos mais bem equipados para 

procedimentos de alta complexidade.  
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7.2 Equipamentos urbanos e Comunitários na  Área de Influência Direta - 

AID 

Na área de Influencia Indireta (AID, raio de 1km) não possui equipamentos 

comunitários devido a baixa densidade demográfica e a área de estudo  ser 

habitada por chácaras e sítios e possuir grandes vazios urbanos.  

 

7.3 Equipamentos urbanos e Comunitários na  Área de Influência Indireta 

- AII 

A área de influencia indireta possui (AII: 2KM)  possui  um numero reduzido 

de equipamentos comunitários, isso devido a baixa densidade demográfica da 

área de estudo, o equipamento comunitário mais próximo é a escola EE 

PROF MARLENE MARQUES DE BARROS e o COT conforme podemos 

observar nos mapas em anexos de Saúde, Lazer e Escolas. 

O equipamento comunitário de lazer mais próximo é o COT porem o mesmo 

se encontra inacabado. 

 

Figura 9: COT que ainda se encontra em obras. 

 

Conforme podemos observar na área de influencia direta e indireta dispõe de 

poucos equipamentos comunitários porem o empreendimento é de ordem 

comercial, portanto funcionará em horário comercial sendo assim é possível 
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afirmar que não ocorreram impactos significativos decorrentes de sua 

implantação. 

Outro fato pertinente é que o empreendimento já possui a infra estrutura de 

que necessita para seu funcionamento sendo assim não será necessário a 

implantação de nenhum equipamento comunitário para atender o 

empreendimento. 

   

6.4 Vias Publicas  

 

A principais vias de acesso que circundam o empreendimentos são a Avenida 

Mario Andreazza, João de Deus Bulhões (CD Oxigênio Cuiabá), estrada da 

Guarita e Avenida do Chapéu do sol. Todas as vias são pavimenta mentas e 

sinalizadas conforme fotos abaixo. 

 

Figura 10: Av. Mario Andreazza, pavimentada e bem sinalizada. 
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Figura 11: Av. João de Deus Bulhões. 

 

 

Figura 12: Av. Do chapéu do sol 
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Figura 13: Estrada da Guarita. 

 

7.5 Equipamentos comunitários no município. 

 

7.5.1 Saúde 

 

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

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

pelo SUS. Quanto ao nível de bem-estar da população, indicador social como 

o IDH-M (PNUD/2000) aponta que Várzea Grande se situa na escala de 

médio desenvolvimento humano, com índice igual a 0,790. Para atingir o 

patamar de alto desenvolvimento humano é necessário que o IDH do 

município seja igual ou superior a 0,8. Dos indicadores que compõem o IDH-

M (Longevidade, Educação e Renda), o IDH-M de 0,790 é devido, 

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

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

mortalidade infantil) é de 0,773, o que requer, naturalmente, melhorias na 
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infraestrutura de saúde, com vistas ao avanço no nível de bem-estar da 

população várzea-grandense.  

Na região em estudo o atendimento possui dois Postos de Saúde da Família 

(PSF), sendo um localizado no Jardim Imperial (Mapim) e no loteamento 

Manaíra (Petrópolis) e uma Policlínica próximo ao bairro Jardim dos Estados, 

e um posto de saúde da família localizado na comunidade Passagem da 

Conceição. 

 

Na região em estudo segundo conforme dados da Secretaria Municipal de 

Saúde, apenas no Loteamento Parque das nações (Jardim Imperial) no Bairro 

Mapim tem cobertura no Programa de Atenção Básica à Saúde – PACS, 

conforme tabela abaixo. Neste programa estão cadastrados 2.140 (duas mil 

cento e quarenta) famílias. 

 

Tabela 15: Número de pessoas cadastradas 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde- maio/2013 

 

 

 

Faixa etária Masculino Feminino Total

<1 4 6 10

1 a 4 212 174 386

5 a 6 105 111 216

7 a 9 234 184 418

10 a 14 393 338 731

15 a 19 356 329 685

20 a 39 1.241 1.407 2.648

40 a 49 439 491 930

50 a 59 262 370 632

>60 303 369 672

Total 3.549 3.779 7.328
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Tabela 16: Tratamento de água no domicilio 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde- maio/2013 

 

Tabela 17:Abastecimento de água 

 

Tabela 18:Tipo de casa 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde- maio/2013 

 

Tabela 19: Tabela: Destinação do lixo 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde- maio/2013 

 

Tipo de tratamento
Quantidade de 

Domicilio
%

Filtração 1.600 74,77

Fervura 23 1,07

Cloração 285 13,32

Sem tratamento 232 10,84

Total 2.140 100

Tipo de tratamento
Quantidade de 

Domicilio
%

Rede pública 1.830 85,51

Poço ou nascente 298 13,93

Outros 12 0,56

Total 2.140 100

Tipo de casa
Quantidade de 

Domicilio
%

Tijolo/adobe 1.967 91,92

Taipa revestida 22 1,03

Taipa não revestida 9 0,42

Madeira 126 5,89

Material aproveitado 12 0,56

Total 2.140 100

Modo de coleta
Quantidade de 

Domicilio
%

Coleta rede pública 1.932 90,28

Queimado/enterrado 147 6,87

Céu aberto 61 2,85

Total 2.140 100
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Tabela 20: Destinação Fezes/Urina 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde- maio/2013 

 

7.5.2 Educação e Cultura 

 

 Educação  

 

A População residente alfabetizada na área urbana é de 104.236 homens e 106.701 

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

 

Na estrutura educacional, o município dispõe de 131 estabelecimentos para o Ensino 

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

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

No ensino pré-escolar são 51 escolas municipais e 29 do setor do setor privado. Com 

relação a matrículas nos estabelecimentos de ensino, em 2009, a distribuição entre 

escolas públicas e privadas foi a seguinte:  

 

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

Ensino médio: 93,4% no setor público e 6,6% no setor privado; c) Na pré-

escola: 74,0% no setor público e 26,0% no setor privado. (Os dados são do 

Censo Educacional 2009 – IBGE). Conforme já foi observado acima, em 

termos de Desenvolvimento Humano no Setor de Educação, Várzea Grande 

ocupa posição de destaque no IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal): IDHM-Educação igual a 0,903. 

Modo de destinação
Quantidade de 

Domicilio
%

Sistema de esgoto 113 5,28

Fossa 1.965 91,82

Céu aberto 62 2,9

Total 2.140 100
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b) Crianças e Jovens 

 

Proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado 

determinados ciclos indica a situação da educação entre a população em 

idade escolar do estado e compõe o IDHM Educação. No município, a 

proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 86,31%, em 2010. No 

mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos 

finais do ensino fundamental é de 82,42%; a proporção de jovens de 15 a 17 

anos com ensino fundamental completo é de 64,28%; e a proporção de 

jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 43,76%. Entre 1991 

e 2010, essas proporções aumentaram, respectivamente, em 61,47 pontos 

percentuais, 40,93 pontos percentuais, 42,75 pontos percentuais e 32,94 

pontos percentuais. 

 

c). Expectativa de Anos de Estudo 

 

O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a frequência 

escolar da população em idade escolar. Mais precisamente, indica o número 

de anos de estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de 

referência deverá completar ao atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 e 2010, 

ela passou de 9,47 anos para 9,62 anos, no município, enquanto na UF 

passou de 9,02 anos para 9,29 anos. Em 1991, a expectativa de anos de 

estudo era de 8,62 anos, no município, e de 8,16 anos, na UF.  
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d) População Adulta 

 

Também compõe o IDHM Educação um indicador de escolaridade da população 

adulta, o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental 

completo. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das 

gerações mais antigas, de menor escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse percentual 

passou de 43,68% para 60,35%, no município, e de 39,76% para 54,92%, na UF. Em 

1991, os percentuais eram de 29,29%%,no município, e 30,09%, na UF. Em 2010, 

considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de idade, 7,52% eram 

analfabetos, 56,24% tinham o ensino fundamental completo, 37,83% possuíam o 

ensino médio completo e 8,96%, o superior completo. No Brasil, esses percentuais 

são, respectivamente, 11,82%, 50,75%, 35,83% e 11,27%. 

 

Em 2012 as matriculas na rede municipal conforme informação da Secretaria 

Municipal de Educação tem um total de 23.413, distribuídos conforme tabela abaixo: 

Tabela 21: Matriculas na rede municipal de ensino em 2012. 

Fonte Secretaria Municipal de Educação- em maio 2013. 

 

Tabela 22: número de escolas na região 

Fonte SEDUC- educa censo – 2012 acessado em 08 de maio de 2013 e SME-  

 

Categoria Matriculas 2012 Matriculas 2013 Crescimento %

Ensino Infantil e Fundamental 23.413 24.043 2,69

Bairro Total Municipal Estadual

Jardim dos Estados 1 1 2

Petrópolis 4 3 1

Mapim 7 3 4

Novo Mundo 

Total 13 6 7
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Tabela 23:Escolas na região/ alunos matriculados 

Educa censo – 2012 acessado em 08 de maio de 2013 e SME- *Censo 2012- SEDUC/** Matrículas 

2013- SME-VG 

 

 

 

 

 

Figura 14: Jaiminho- EE Jaime Veríssimo de Campos 

 

        

 

 

 

 

Figura 15: EMEB Francusco Kolling 

EMEB Bernardina Curvo 570**

EMEB Irenice Godoy de Campos 425**

EMEB Nair de Oliveira Correa 331**

EMEB Ednilson Francisco Kolling 353**

EMEB Ary  Leite de Campos 253**

EMEB Antonia Felipa de C. Martins 51

EE Profº Ubaldo Monteiro da Silva 1.105*

EE Dep. Milton Figueiredo 447*

EE Prof. Maria Macedo Rodrigues 447*

EE Prof. Vasti Pereira da Coneição 482*

EE Prof. Marlene Marques de Barros 855*

EE Jaime V. de Campos Jr. – Jaiminho 1.302*

EE Gov. Dante Martins de Oliveira 461*

Jardim dos Estados Petrópolis Mapim 
Novo 

Mundo 
Escola 
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Figura 16: EMEB Francusco Kolling 

 

 Cultura  

 

A cultura do Município tem a tradição na dança do Siriri, o Cururu, as festas 

da padroeira da Cidade- Nossa Senhora da Guia, outras festas desenvolvidas 

por famílias tradicionais, a gastronomia regional é bem desenvolvida. 

 

 Ação Social 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social desenvolve trabalhos com a 

comunidade dos bairros sendo o Pró- Jovem, programa que atende jovens de 

15 a 17 anos, com orientações sobre cidadania e vida e possui um Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS, no bairro jardim dos Estados, o 

qual desenvolve orientação às Famílias bem como atividades de geração de 

renda. 
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8 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

8.1 Uso e Ocupação do solo 

 

O empreendimento será um Centro de Distribuição utilizado 

preferencialmente para a distribuição de produtos situado na Avenida João de 

Deus Bulhão, s/n°, Bairro: Petrópolis, no município de Várzea Grande – MT  

de acordo com  a LEI COMPLEMENTAR N.º 3.727/2012 Dispõe sobre o 

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Várzea 

Grande e dá outras providências. A Lei de Complementar n° 3974/13 que 

dispõe sobre o perímetro urbano e a Lei complementar 3.979/13 que dispõe 

sobre o zoneamento e Uso e Ocupação do solo, onde se constata que o 

empreendimento esta situado em Perímetro urbano na Zona de Uso Misto – 

ZUM, onde é permitida a atividade de comercio e serviço de bairros e setores 

conforme parecer técnico 528/CGMA/2015 da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável – SEMMADRS. 

 

 A atividade a ser desenvolvida pelo empreendimento trata-se de um centro 

de distribuição onde seguindo a COMPLEMENTAR N.º 3.727/2012 Dispõe 

sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de 

Várzea Grande e dá outras providências o empreendimento é classificado 

como comercio atacadista (comercio e serviço especifico)  e o seu uso seria 

classificado como tolerado ou seja somente para empreendimentos 

consolidados  antes da lei em questão estar vigente, sendo assim a  empresa 

proprietária do empreendimento fez um Termo de compromisso e 

ajustamento de conduta   com o Ministério Publico do Estado do Mato Grosso,  

com intuito compensatório a sociedade  Várzea-grandense, o documento 

segue em anexo. 
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As Zonas de Uso Misto são zonas que se caracterizam por incentivar o 

comercio e serviços 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. Segue abaixo o mapa 

do zoneamento com localização do empreendimento. 

 

 

Figura 17: Mapa do zoneamento do município onde  esta situada a  área de estudo. 
 

  O zoneamento é o instrumento de planejamento urbano que determina quais 

tipos de uso e de ocupação do solo podem ser instalados em cada zona 

urbana de forma mais adequada.  
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   Assim mesmo que a empresa esteja instalada em zonas permitidas, podem 

causar impactos prejudiciais à vizinhança.  Porem a implantação do 

empreendimento não ira acarretar aumento da população local. 

 

 O entorno da área de estudo apresenta predominância de chácaras com e 

muitos espaços desocupados, porém encontra-se em pleno desenvolvimento 

e observa-se o avanço da urbanização com a chegada de novos loteamentos  

residenciais.  

     

 

Figura 18:Chácara próxima ao empreendimento na av. João de Deus Bulhões. 

 

Segue em anexo as plantas da situação e implantação juntamente com 

quadro de área, planta contendo empreendimentos que estão instalados e 

empreendimentos a serem instalados. 
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Figura 19: Vizinhança de chácaras e terrenos vazios próximo ao retorno na av. João De Deus 
Bulhões .  

 

As figuras 23 a 25 a seguir demonstram a evolução do uso e ocupação do 

solo do entorno na área em questão. Nota-se nas imagens aéreas obtidas 

junto ao programa Google Earth que com o passar dos anos houve uma 

evolução no avanço da ocupação e antropização nas proximidades na área 

de estudo.  
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Figura 20: Área de estudo no ano de 2005.Fonte  Google  Earth. 

 

Figura 21: Área de estudo no ano de 2010.Fonte  Google  Earth 
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Figura 22: área de estudo ano de 2015. Fonte Google Earth. 

 

 Considerando o acima exposto, conclui-se que a atividade pleiteada (Centro 

de Distribuição), não terá impactos significativos quanto ao uso e ocupação 

do solo. 

 

8.2 Identificações da Vizinhança 

 

Em vistoria in loco verificamos que a o uso circunvizinho do empreendimento 

esta cercado por chácaras e sítios (uso residencial) também podemos 

verificar a existência de comercio de uso geral como postos de combustíveis 

e barracões comerciais, na área de influência verificamos a futura 

implantação de alguns condomínios e loteamentos que futuramente poderão 

impactar na área de estudo. 
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Figura 23: barracões comercias situados na av. Mario Andreazza. 

 

Figura 24: posto de combustível situado na AV. Mario Andreazza. 
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Figura 25: Cond. Residências situados na Av. Mario Andreazza. 

 

Figura 26: Residências e comércios situados na av. Mario Andreazza esquina com João de Deus 
Bulhões. 
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Figura 27: Comercio e residências na Estrada da Guarita. 

 

Figura 28: comércios e residência situado na AV. João de Deus Bulhões. 
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  Futuros Empreendimentos a serem instalados na área de influência. 

 

 

Figura 29: Cond. Florais da Mata, situado na Avenida do Chapéu do Sol. 

 

 

Figura 30: COT , situado na Av. do Chapéu do Sol. 
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Figura 31: Loteamento Jatobá, situado na Estrada da Guarita. 
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9 VALORIZAÇÃO IMOBILIARIA. 

 

A implantação do empreendimento pode gerar situações impactantes quanto 

à valorização imobiliária em relação às suas vizinhanças:  

1. O aumento do custo do solo urbano, gerado pela implantação de 

benfeitorias realizadas na área de estudo; 

2. Caso o empreendimentos que aumentem a atividade da área e  

conseqüentemente a procura por imóveis;  

3. Diminuição do custo do solo urbano: causado em geral pela 

implantação de atividades geradoras de algum tipo de poluição ou 

transtorno.  

 

 Porem a atividade que o empreendimento ira desempenhar não exercerá 

ações poluidoras, não ocasionando contaminações, poluições ou sensíveis 

perturbações nas áreas vizinhas que exerça uma desvalorização.  

 

Já aumento do tráfego local, poderá ser propício o desenvolvimento e 

expansão do comércio para as vias, tornando maior a procura por imóveis 

onde possam se implantados estabelecimentos comerciais e de serviços.  

 

 Portanto o impacto na valorização imobiliária pela implantação do 

empreendimento este se dará de forma positiva atraindo e abastecendo a 

crescente urbanização da região. Com estes atrativos, outras pessoas 

passam a procurar o local para morar e a valorização imobiliária da região. 
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10 GERAÇÃO DE TRÁFEGO E DEMANDA POR TRANSPORTE 

PUBLICO. 

 

10.1 Sistema Viário 

 

 O estudo em questão fez o levantamento da infraestrutura do sistema viário 

existente no entorno da área de estudo onde levantou dados referentes à 

demanda de transporte a ser gerado para quem pudessem ser verificados os 

impactos positivos e negativos que serão decorrentes da futura implantação 

do centro de Distribuição, também foi realizado levantamento para absorção 

dos impactos gerados e para se obtenção de melhorias nas vias de acesso ao 

empreendimento. 

 

Neste estudo foram consideradas as legislações municipais que se referem à 

mobilidade urbana: Plano diretor (Lei 3.727/2012) e seu anexo a Lei do 

sistema Viário; código de Transito brasileiro e Resoluções e o Manual de 

Capacidade Viária (HCM2000). 

 

10.2 Sistema Viário analisado 

 

De acordo a Lei do sistema viário do município de várzea Grande com a 

hierarquização viária as vias são classificadas como: via Regional, via 

Perimetral, via Arterial, via Radial, via coletora, via Parque, via Local, via 

Rurais e Ciclovias. 
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Tabela 24:classificação hierarquíca e dimensionamento das vias. 

 

**Parâmetros a serem estabelecidos de acordo com as classes de projetos do DNIT e do DER/MT. 
**Parâmetros a serem estabelecidos de acordo com o projeto urbanístico. 
***Parâmetros A serem estabelecidos com as classes de projeto do DER/MT. 
Fonte: Plano Diretor de Várzea Grande 

 

A base de estudo foi considerada a área imediata adjacente ao 

empreendimento, sendo considerado um raio de 2,0 Km de acordo com termo 

de referencia para área de influência indireta. Nesse estudo será realizada a 

caracterização física e operacional das vias. 
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Figura 32: Imagem do Google Earth identificando as AII e AID 

 

Nessas vias foram coletados informações sobre o transporte coletivo, pontos 

de embarque e desembarque. 

O levantamento de campo foi realizado tanto de carro quanto a pé através de 

visitas técnicas, onde foram coletadas informações importantes sobre as vias, 

esses levantamentos visam à caracterização do empreendimento e sua 

região circunvizinha foi observada os seguintes os seguintes aspectos: uso do 

solo, perfil das vias e infraestrutura. 

Foram capturadas imagens fotográficas dos locais importantes em relação à 

área de influencia do sistema viário. 
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10.2.1 Rodovia Mario Andreazza 

 

A Rodovia Mário Andreazza é uma importante ligação perimetral do Município 

de Várzea Grande que articula o conhecido “Trevo do Lagarto”, na 

confluência das rodovias BR 364, BR 070 e BR 163, com a Av. Miguel Sutil, 

em Cuiabá, através da Av. Ciríaco Cândia. 

 

No contexto da Região Metropolitana a Rodovia Mário Andreazza constitui o 

principal acesso proveniente dos municípios localizados ao Norte, Noroeste e 

Oeste do Estado de Mato Grosso, bem como das viagens geradas nos 

estados de Rondônia e Acre. 

 

Conforme a hierarquização viária do município a rodovia Mario Andreazza 

esta classificada na categoria de via perimetrais do município e atualmente se 

caracteriza como principal corredor de trafego da cidade e um eixo de ligação 

entre as regiões norte e oeste do município. 

 

O trecho analise absorve a demanda de trafego de diversas empresas, 

condomínios, indústria tais como os condomínios Rubi, Esmeralda, Topázio e 

comercio de maneira geral como postos de combustíveis e vários barracões 

comercias e a Coca Cola. O trecho analisado foi de dentro da área de 

influencia, ou seja, dos condomínios até a ponte. 

 

A rodovia esta toda duplicada e com alças de retorno no cruzamento da Av. 

João de Deus Bulhões (antiga estrada da Guarita), as alças estão distante 

entre si em 280 metros cujo trecho é composto de três faixas de trafego por 
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sentido de circulação e faixas de aceleração /desaceleração garantindo assim  

áreas seguras de entrelaçamentos dos movimentos. 

 

A rodovia possui duas pistas de rolamento em cada pista existem duas faixas 

de 3,6 m mais uma faixa de acostamento. As pistas são dividas por canteiro 

central de aproximadamente de 3,00 m somados a pista de rolamento e aos 

passeios laterais resultam em uma caixa viária de 34,00 metros. 

 

A superfície de rodagem da via e os acostamentos estão bem conservados, a 

drenagem superficial é composta de sarjetas, meio fio e bocas de lobo que 

apresentam em bom estado de conservação a avenida possuem calçadas de 

dimensões e revestimentos variáveis que estão em boas condições. 

 

 
Figura 33:Av. Mario Andreazza. 
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Figura 34: imagem área da duplicação da Mario Andreazza 

Fonte:http://g1.globo.com/mato-grosso/fotos/2013/11/veja-fotos-da-ponte- 
mario-andreazza-e-trincheira-em-cuiaba.html 

http://g1.globo.com/mato-grosso/fotos/2013/11/veja-fotos-da-ponte-%20mario-andreazza-e-trincheira-em-cuiaba.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/fotos/2013/11/veja-fotos-da-ponte-%20mario-andreazza-e-trincheira-em-cuiaba.html
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10.1.2 Av. João De Deus Bulhões (Antiga Estrada da Guarita) 

 

Eixo viário localizado na cidade de Várzea Grande constitui como a única 

ligação entre o centro da cidade e a região denominada Passagem da 

Conceição, ponto turístico às margens do Rio Cuiabá. 

 

Conforme a hierarquização viária do município a Av. João de Deus Bulhões 

esta classificada na categoria de via Arterial do município é a principal via de  

acesso ao empreendimento. A via é duplicada, possui duas pista de 

rolamento em cada uma das duas faixas de sentido, possui ciclovia. As pisas 

são divididas por um canteiro centro de 2,00 metros que somados a pista de 

rolamento, passeios resultam em uma caixa viária de 24 metros no trecho. 

 

O sistema de drenagem superficial é composto por meio fio, sarjetas e meio 

fio que estão em regular de conservação. 

 

A sinalização vertical e horizontal da via é boa, o passeio publico esta em 

bom estado de conservação, de maneira geral a via esta em bom estado de 

conservação  
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Figura 35: Av. João de Deus Bulhões área próxima  ao empreendimento, após cruzamento da Av. 
Mario Andreazza. 

 

 

Figura 36: Av. João Bulhões (antiga estrada da Guarita) 
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10.1.3 Avenida do Chapéu do sol 

 

 

Conforme a hierarquização viária do município a Av. Chapéu do Sol esta 

classificada na categoria de via Radial do município, sua caracterização foi 

realizada somente na área de influência onde se observamos que é uma via 

de pista dupla de rolamento com duas faixas em cada sentido, não existe 

faixa de pedestre, a superfície de rolagem esta em bom estado de 

conservação, não possui passeio publico, a drenagem é composta por 

sarjetas, bocas de lobo e meio fios que estão bem conservados, a vida possui 

pouca sinalização vertical e nenhuma horizontal, não possui iluminação 

publica e paradas para ônibus. 

 

Porem vale salientar que a via esta em processo de implantação e 

posteriormente com a finalização das obras dos novos empreendimentos a 

via provavelmente será melhorada. 
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Figura 37: Av. Chapéu do Sol. 

 

 

Figura 38: Imagem do Google Earth da Av. Chapéu do Sol. 
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10.3 Conceitos e metodologia de pólos geradores de tráfego 

 

10.3.1 Conceitos 

 

Considera-se impacto viário a interferência causada por Pólos Geradores de 

Tráfego (PGT), que provem de atividades e porte de suas edificações e 

atraem grandes numero de viagem ou transito intenso, gerando conflitos na 

circulação de pedestre e veiculo na área circunvizinha, sendo assim requer 

uma analise especial. PGT podem causar impactos negativos na circulação 

viária e em seu entorno imediato. 

A legislação Municipal de Várzea Grande não faz referência de 

empreendimentos que possam ser enquadrados como PGT. 

 

A análise de Pólos Geradores de Tráfego é uma atividade com o objetivo de 

Diminuir o impacto que empreendimentos de grande porte causam sobre o 

tráfego das vias que lhes dão acesso. Esta atribuição é estabelecida por 

legislação, como decorrência dos aumentos sistemáticos da frota de veículos, 

do surgimento de novas atividades e do crescimento e adensamento 

verificado em toda a cidade. 

 

Por tratar de um Centro de Distribuição (CD), o empreendimento foi incluído 

como um caso de estudo por ser considerado como um atrativo do trânsito, 

gerador de fluxo de entrada e saída de veículos, ou seja, um pólo gerador de 

tráfego. 
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10.3.2 Metodologia 

 

O Highway Capacity Manual ( HMC) é um manual que apresenta tecnicas 

para o calculo da capacidade e a determinação do nivel do serviços para as 

diversas modalidades de transporte. 

O presente estudo foi dividido em niveis os quais foram determinados 

considerando o volume de trafego por hora e os atrasos sofrigos nas 

intersecções. 

O HCM define os niveis de serviços das facilidade de transporte para via de 

fluxo ininterrupto, segundo a classificação de A a F. Segue abaixo as 

definçoes de nivel de serviços para as vias urbanas as quais são análogas as 

apresentada para vias de fluxo ininterrupto 

 

 Nivel de  Serviço A – Descreve operações de fluxo livre com 

velocidade media global usualmente em torno de 90 % de fluxo livre 

para a classificaçao da via. Os veiculos  dispõem em total liberdade de 

manobras dentro da corrente de tráfego. Os atrasos devido ao controle 

nas interseções  semaforizadas são minino; 

 Nivel de serviço B -  representa operações razoavelmente 

desimpedidas com velocidade média global usualmente em torno de 

70% de Velocidade de fluxo livre para classificação da via. A liberdade 

de manobras na corrente de tráfego é levemente restingida e os 

atrasos devido ao controle não são preocupantes; 

 Nivel de Serviço C-  Representa operaçoes esaveis, no entanto a 

liberdade de manobra e mudanças de faixas são mais restritas do que 

no nivel de serviço B, filas mais longas, coordenação ruim de 

semafaros ou ambos podem contribuir ara a velocidade media globais 
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mais baixa  em torno de 50% da velocidade de fluxo livre para a 

classificação da via; 

 Nivel de Serviço D – Pequenos acrescimos no fluxos podem causar 

substancias acréscimo na velocidade nos atrasos e portanto  

descrescimos na velocidade. Esse nivel de serviço pode ocorrer devido 

a progressão ruim, tempos inapropriados nos ciclos dos semáforos, 

volumes  de trafego elevados, ou combinação desses fatores. A 

velocidade média global fica em torno de 40% da velocidad de fluxo 

livre; 

 Nivel de Serviços E- é caracterizado por atrasos significativos e 

velocidade média global de 1/3 ou menos da velocidade de fluxo livre. 

Tais operações são causados por uma combinação de progressão 

ruim, elevada densidade de semaforos, volume de tráfego elevado, 

longos atrasoa em interseções criticas e tempos inapropriados nos 

ciclos dos semaforos; 

 Nivel de Serviço F- Caracteriza vias com velocidades baixas entre 1/3 

a ¼ da velocidade de fluxo livre. Os congestionamentos provavelmente 

são causados pelo má localização das interseções, com atrasos 

elevados, elevado volume de tráfego e formação de filas extensa. 

Este estudo foi utilizada a metodologia do HCM onde se realiza a relação 

entre o volume do fluxo dos veicuos no trecho em horario de pico com a 

capacidade da via ou seja a taxa de ocupação de fluxo de serviço. 

Observamos tambem os atrasos medios em paradas. 

Coforme mostra na tabela a segueir os dados considerados para analise do 

equilibrio operacional das vias de acesso ao empreendiemnto, na relação 

entre a estabilidade e a taxa de ocupação verificado nos levantamentos. Para 

taxa de ocupação menores que 70% foi considerado o equilibrio operacional 

estavel, para taxa entre 70% a 100 % foi considerado o equilibrio operacional 

instavel onde  qualquer conflito ou pertubação pode provocar atrasos no fluxo 

livre de veiculos. Já as  taxas acima de 100 % indicam que via encontra-se 

em situação saturada nos horarios de pico 
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Tabela 25: Relação entre equilibrio opacional das vias e taxas de ocupação. 

 

A faixas de fluxo  é de 3,6 m, velocidade de fluxo livre de 70km/h, sabe-se 

que a capacidade maxima comporta  cerca de 1900 veiculos por hora sentido. 

No lebantamento foram coletados informações quanto o atraso dos veiculos 

para realizar manobras de conversão na principal intersecção proxima ao 

empreendimento. 

No levantamento não foi identificado nenhuma via semaforizada, portanto so 

foi utilizada a metodologia de analise das intereseções com regra de prioridad 

com a ajuda do HCM conforme tabela a seguir: 

Tabela 26: Nível de Serviço para interseções controladas 

 

 

Fonte : HCM 2000 

  

Equilibrio Operacional Taxa de ocupação

Estavel Menor 70%

Instavel 70% a 100%

Saturado Maior que 100%
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10.4 Capacidades Viárias e determinação do nível de serviço atual 

 

A Capacidade da via e nível de serviços das vias de acesso esta relacionada 

com seguintes pontos: 

 Saber qual a qualidade dos serviços em um via durante os períodos de 

pico e quanto acréscimo de trafego ela pode suporta; 

 Saber quais tipos de vis ou transporte coletivos são necessários para 

atender a demanda de veículos ou pessoas; 

 Saber quais projetos são necessários para servir o empreendimento. 

  

10.4.1 Volume de tráfego 

 

 

A frota de veículos no município vem nos ultimo anos tendo uma crescimento 

alto que veem contribuindo com congestionamentos cada vez mais  

expressivos no horário de pico, resultando assim em deslocamentos mais 

lentos entre as diversos destinos 

 

 A Analise do volume de trafego foi considerado as vias de acesso ao centro 

de distribuição, a área de influência Direta e Indireta que sofreram com a 

demanda do trafego a ser gerada pela implantação, sendo assim foram 

realizada contagem dos veículos nas seguintes vias: 

1. Av. Mario Andreazza e Av. João de Deus Bulhões; 

2.  Av. João de Deus Bulhões (Estrada da guarita) e Mario Andreazza; 

3. Av. Chapéu do Sol e Av. João de Deus Bulhões. 
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Tabela 27: Imagem Google Earth. 

 

Foi realizado contagem de sentido locais, com totalização a cada 15 min. A 

fim de identificar o horário de pico da manha realizado das 07h00min as 

09h00min da manha e período vespertino das 17h00min as 19 h00min 

Foram analisados dados com relação aos principais destinos, filas formadas e 

atrasos nas intersecções. 

A composição do trafego foi determinada pela identificação dos percentuais 

das principais categorias que utilizam as vias estudadas. 

As categorias identificadas foram: Automóveis, ônibus, motocicletas, 

caminhões e carretas. 

Segue abaixo o resultado do levantamento de campo. 

 Av. Mario Andreazza 
 AV. Jõao de Deus Bulhões 
 Av. Chapéu do Sol. 
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10.4.2 Avaliação  da taxa de ocupação e equilibrio operacional 

 

Tabela 28: Capacidade da vias e volume atual de veiculos na hora de pico existente nas vias  de 
acesso ao Centro de Distribuição. 

 

 

 De acodo com a tabela supracitado observamos que todas as vias estão 

dentro da capacidade de utilização no horario de pico, a via que se encontra 

com maior taxa de ocupação é a Rod. Maria Andreazza no sentindo  trevo do 

largato com um taxa de ocupação de 66%  da via se encontra em equilibrio 

operacional estavel pois ainda resta cerca de  44% para a capacidade da via 

que podera ser utilizada sem alteração do equilibrio operacinal. 

As demais vias  possuem capacidade de absorção do transito que sera 

gerado pois a taxa de ocupação das vias ainda é baixo e  seu equilibrio 

operacional estável. 

Portanto podemos concluir que as vias  de acesso ao empreendiemnto 

possuem capacidade viária para atender a demanda que sera gerada após 

sua implantação. 

 

3400

A

Av. Chapeu do  Sol 

sentido bairro Chapeu 

do Sol

3200 74 88 0,027

B

Av. Chapeu do  Sol 

sentido 

Empreendimento

3200 66 98 0,03 A

Av. Jõao De Deus 

Bulhões sentido centro 
3400 771 889 0,26

C

Av. Jõao De Deus 

Bulhões sentido 

Empreendimento

228 348 0,1 B

Rod. Mario Andreazza- 

sentido Cuiabá
3600 1782 2149 0,59

VOLUME   DE 

VEICUOLOS TURNO DA 

TARDE

CAPCIDADE (v/c) Nivel Atual

Rod. Mario Andreazza- 

sentido Trevo do 

Largato

3600 1332 2396 0,66 C

VIA CAPACIDADE DA VIA (Vph)

VOLUME   DE 

VEICUOLOS TURNO DA 

MANHA
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10.4.3 Atrasos na intersecção e nivel de serviço atual 

 

A via pode ser avaliada a sua qualidade do tráfego através do tempo gasto 

para se cumprir uma determinada rota ou o tempo perdido para percorrê-la 

levando em conta os atrasos sofridos nas intersecções. 

Segue abaixo os dados coletados no levantamento de campo com o atraso 

médio e o nível de satisfação dos motoristas, utilizamos como base o Manual 

de Capacidade das Estradas- HCM 2000. 

Tabela 29: Analise dos níveis de serviços com base nos atrasos sofridos no trecho de 
intersecção Rod. Mario Andreazza com João De Deus Bulhões. 

 

 

Nas analise dos atrasos podemos observar que nas intersecções da Rod. 

Mario Andreazza no período da tarde, há uma pequena formação de pelotões 

no movimento de conversão em função do fluxo de veículos no horário porem 

apesar dos atrasos o mesmo ocorrem com um curto período 42 segundos, um 

tempo insignificativo não gerando incomodo ao motorista, pois a via é bem 

pavimentada e possui sinalizações tanto verticais como horizontais conforme 

foi evidenciado anteriormente. Outro fato pertinente que nos períodos da 

manha não ocorres esses atrasos. 

 

Av. Chapeu do  Sol 

sentido bairro Chapeu 
88 1 Seg A

348

Av. Jõao De Deus 

Bulhões sentido centro 
889 10 Seg B

Av. Chapeu do  Sol 

sentido 
98 1 Seg A

Rod. Mario Andreazza- 

sentido Cuiabá
2149 42Seg C

Av. Jõao De Deus 

Bulhões sentido 
2 Seg A

NIVEL

Rod. Mario Andreazza- 

sentido Trevo do 

Largato

2396 28 Seg C

VIA VOLUME ATUAL ATRASO MEDIO
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10.4.4 Determinação do trafego gerado segundo a distribuição modal e 

definição do nível de serviço 

 

Todo o empreendimento quando implantado em determinado local claramente 

ira ocasionar um aumento no fluxo de veículos nas principais vias de acesso 

ao empreendimento, porem este empreendimento não trará impactos 

significativos ao transito da região no que tange o numero de viagens geradas 

pelo empreendimento. O maior impacto será nos horários de entrada e saída 

dos colaboradores, pois a carga e descarga funcionará em período comercial 

quando o fluxo de veículos é menor. 

 

10.4.6 Viagens geradas pelo Empreendimento. 

 

O numero de viagens geradas pelos colaboradores e pela população 

flutuante, essa demanda ira impactar na infraestrutura viária do entorno de 

empreendimento e sobre a demanda por transporte publico. 

O projeto Prevê cerca de 201 vagas para motos, 115 vagas para carros e 7 

para caminhões pequenos e possui na área interna de  16 plataforma de 

expedição ( docas), área de espera 10 caminhões e uma área  de espera  e 

uma área para manobra interna 4.436,04m2 e um pátio de 17.240,56 m2  que 

poderá ser utilizado caso haja a necessidade. A figura abaixo mostra o 

estacionamento. 
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Figura 39: Projeto estacionamento. 

 

 O estacionamento foi dimensionado de forma que nenhum veiculo estacione 

na via de acesso conforme tabela abaixo as vagas para colaboradores serão 

cerca de 290 vagas excedem ao numero de colaboradores que laborarão 

diariamente outras 25 vagas serão destinadas a visitantes, como podemos 

observar o fluxo diário de carretas e caminhões será de 38  estes estarão na 

carga e descargas de mercadorias em horários diferentes.  

Tabela 30: capacidade do estacionamento 

 

O empreendimento ira gerar no máximo cerca de 24 viagens de caminhões e 

14 carretas que ira receber por dia e mais a demanda de colaboradores que 

ira gerar um fluxo maior na entrada e saída ressaltando que todos os veículos 

VEÍCULOS CAPACIDADE  DO ESTACINAMENTO
 CAPACIDADE DÍARIA 

DO ESTACIONAMENTO

carros pequenos 100 115

caminhoes  16 24

carretas 7 14

motos 191 201
População flutuante      

( carros e motos) 25 0
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grandes e pequenos serão estacionados todos na parte interna do 

empreendimento, nenhum veiculo ficara na via de acesso. 

 População fixa (colaboradores): 250. 

População flutuante (carga, descarga e representantes): 75.  

Total de população de 325 pessoas/ dia. 

Considerando os horários de pico das 07h00min as 08h00min horas da 

manha e 18h00min as 19h00min horas estima-se um fluxo de 325 pessoas/ 

dia e considerando que 20% utilizarão o ônibus como meio de transporte, ou 

seja, cerca de 50 pessoas irão utilizar o transporte público de um total de 250 

colaboradores. 

Conforme podemos observar o empreendimento comporta a demanda por 

vagas de estacionamento sendo assim os colaboradores irão estacionar na 

área interna do empreendimento não causando transtornos a população 

circunvizinha. 

Segundo dados do censo do IBGE de 210 a população de 252.596 pessoas e 

o numero de domicílios ocupados é de 74.752.  A frota de veículos em 2014 

segundo dados dos DETRAN é de 74.709 veículos e o índice de motorização 

do município em 2010 é de 4,35 hab./veiculo hoje se estima que essa relação 

é maior cerca de  um veiculo para cada 3,5 habitante para automóveis, carro, 

camionete e utilitário. 
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10.4.7  Avaliar a necessidade de elaboração de alterações geométrica 

 

A implantação do empreendimento terá um impacto insignificativo no transito 

da área de influencia, vale ressaltar que as vias de acesso ao 

empreendimento foram recentemente duplicadas e houve uma grande 

melhoria na infraestrutura existente no local conforme supracitado nos itens 

anterior, portanto não há necessidade de nenhuma alteração nas principais 

vias de acesso, com exceção a Av. Chapéu do Sol que necessita de 

sinalização vertical e horizontal, iluminação publica e calçadas. 

 

10.4.7 Transporte Coletivo e Taxi 

 

O entorno do empreendimento possui algumas linhas de Ônibus que atendem 

a região em questão segue abaixo tabela com as principais linhas. 

Tabela 31: Transporte Coletivo  

 

 

O sistema de transporte coletivo conforme podemos observar possui três 

linhas porem podemos considerar como principal a 08 A e 08B devido ao 

tempo de espera reduzido as mesmas passam nas proximidades do 

empreendimento sendo necessário caminhar um pequeno percurso. A linha 

da passagem da conceição passa em frente ao empreendimento porem seu 

LINHA ROTA HORARIO

955
TERMINAL ANDRE MAGGI/GUARITA/PASSAGEM DA 

CONCEIÇÃO A CADA 2 HORAS

08A
JARDIM GLORIA/PAPITO/NOVA ESPERANÇA/CUIABÁ A CADA 27 MINUTOS

08B
CIDADE DE DEUS/JOSE CARLOS GUIMARÃES/MARIO 

ANDREAZZA/CUIABA A CADA 15 MINUTOS

TRANPORTE COLETIVO
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tempo de espera é muito grande motivo pelo qual não se pode considerar 

como principal linha. Conforme dados apresentados anteriormente o 

empreendimento inicialmente não ira demandar de outras linhas de ônibus. Não 

foram identificados pontos de taxi na área de influência. 

 
Tabela 32: Pontos de Ônibus no entorno do empreendimento. 

 

10.4.8 Principais meios de transporte utilizados pela população do 

empreendimento. 

 

A maior parte população do empreendimento utilizará veículos próprio tais 

como: motos, camionetes, veículos pequenos e utilitários. 

 

A população flutuante do empreendimento utilizara como transporte 

caminhões, carretas e veículos em geral. Cerca de 20% dos colaboradores 

utilizara o transporte coletivo. 
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10.4.9  Entradas e Saídas do empreendimento: 

 

O projeto do centro de Distribuição foi elaborado pensando já no impacto que 

causaria nas entradas e saídas do empreendimento por esse motivo foi 

projetado uma entrada alternativa para dentro da área do empreendimento 

uma entrada com área de espera para os caminhões e veículos com 

capacidade de 10 caminhões, conforme podemos identificar no projeto do 

estacionamento em anexo. 

 

10.4.10  Previsão Futura 

 

Tabela 33: nível de serviço Atual. 

 

Conforme resultados da tabela supracitada podemos observa que todas as 

vias estão dentro da sua capacidade de utilização em seu horário de pico, a 

mais utilizada que se encontra com maior taxa de ocupação é a Rod. Mario 

Andreazza nos dois sentidos, outro fato pertinente é que Avenida João De 

Deus Bulhões encontra-se com seu equilíbrio estável restando ainda uma boa 

3400

A

Av. Chapeu do  Sol 

sentido bairro Chapeu 

do Sol

3200 74 88 0,027

B

Av. Chapeu do  Sol 

sentido 

Empreendimento

3200 66 98 0,03 A

Av. Jõao De Deus 

Bulhões sentido centro 
3400 771 889 0,26

C

Av. Jõao De Deus 

Bulhões sentido 

Empreendimento

228 348 0,1 B

Rod. Mario Andreazza- 

sentido Cuiabá
3600 1782 2149 0,59

VOLUME   DE 

VEICUOLOS TURNO DA 

TARDE

CAPCIDADE (v/c) Nivel Atual

Rod. Mario Andreazza- 

sentido Trevo do 

Largato

3600 1332 2396 0,66 C

VIA CAPACIDADE DA VIA (Vph)

VOLUME   DE 

VEICUOLOS TURNO DA 

MANHA
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capacidade da via e a Avenida Chapéu do sol esta sendo subutilizada devido 

a baixa taxa de ocupação no seu entorno. 

 

Figura 40: Entrada de veículos com área de espera de caminhões e carro. 

 

Conforme podemos observar o empreendimento não causara nenhum 

transtorno na via de acesso. 

Na área de influencia indireta ira se instalar condomínios residências, O COT 

e alguns comércios porem na área fora da área de influencia indireta estão 
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previsto e já aprovados como o loteamento Parques das águas 

 

Figura 41: Entrada de veículos com área de espera de caminhões e carro. 

 

Tabela 34: Nível de serviço nas vias 

 

Com o incremento futuro nas vias do entorno o nível de serviços das vias ser 

significativo conforme tabela abaixo. 
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Tabela 35: Nível de serviço futuro 

 

 Conforme resultados destacados na tabela acima acréscimo à rodovia Mario 

Andreazza é a que mais sofrera impacto nos serviços, pois de nível C passara 

para nível D somente na rodovia Mario Andreazza e com equilíbrio 

operacional instável apesar disto a via ainda comportará o fluxo advindo do 

Centro de Distribuição nos horários de picos, as demais vias também serão 

impactadas porem em escala menor, pois o nível de serviço varia entre B e A 

e seu equilíbrio operacional será estável ainda, sendo assim a área de 

influência comportam o fluxo de veículos gerados pela implantação do 

empreendimento. 

 Vale ressaltar que foram considerados 60 % do volume total de veículos, pois 

a carga e descarga no horário de pico já não estarão em funcionando o fluxo 

de veículos da carga e descarga será no decorrer do dia onde não ocorre 

grande fluxo de veículos. Nesses horários de picos o fluxo de veículos 

advindo do empreendimento será gerado pela entrada e saída dos 

colaboradores. 

  

VIA CAPACIDADE DA VIA
VOLUME DE VEÍCULOS  NO 

MAIOR PICO
VOLUME ADICIONAL PORCENTAGEM VOLUME FUTURO CAPACIDADE V/C NIVEL ATUAL

Rod. Mario Andreazza-sentido Trevo do 

Largato
3600 2396 212 60% 2608 0,72 D

Rod. Mario Andreazza-sentido Cuiabá 3600 2149 212 60% 2361 0,66 C

Av. Jõao de Deus Bulhões- Sentido  

Empreendimento
3400 348 212 60% 560 0,16 A

Av. Jõao de Deus Bulhões- Sentido  Centro 

Varzá Grande
3400 889 212 60% 1101 0,32 B

Av. Chapéu do Sol sentido 

empreendimento
3400 26 36 10% 62 0,02 A

av. Chapeu do sol sentido Bairro Chapéu 

do Sol
3400 12 36 10% 48 0,01 A

CAPACIDADE TOTAL MARIO ANDREAZZA 3600 2396 354 100% 2750 0,76 D
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11 VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

 

11.1 Ventilação 

 

Para a cidade de Várzea Grande possui direção predominante dos ventos é 

norte e nordeste esses relativamente fracos com velocidade média de 1m/s  

sem muitas variações  entre os meses. 

 

11.2 Iluminação 

 

Devido grande área de instalação, o empreendimento não afetará no 

isolamento das vias nem nas residências vizinhas, a altura do 

empreendimento não projetará sombreamento solar sobre qualquer área além 

da própria onde está instalado, pois é ampla a distância dos galpões com as 

residências fronteiriças ou logradouro público.  

 

Considerando a taxa de ocupação existente, o coeficiente de aproveitamento 

e a altura do imóvel, não existe impacto sobre a vizinhança nesse quesito. 
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12 PAISAGEM URBANA E PATRIMÔNIO NATURAL E 

CULTURAL. 

 

12.1 Levantamento e caracterização da vegetação existente. 

 

12.1.1  Geologia 

 

Geologicamente a região está inserida dentro da subunidade 5 (Pec5) do 

Grupo Cuiabá, LUZ et alli (1981) constituída de filitos semicríticos, cinza-

prateados com intercalações de lentes de metaconglomerados, metarenitos 

finos e conglomeráticos e metarcóseos, e observada em imagem de satélite, 

como um relevo dissecado que evidencia as estruturas planares (foliações) 

mais acentuadas. 

 

Na área em questão é nítida a tendência, observada na escala do 

Mapeamento Regional, da diminuição da granulometria dos sedimentos, 

passando a predominar os metapelitos e filitos. Os veios de quartzo que 

cortam a sequencia mostram-se bastante catalisado, como consequência dos 

esforços tectônicos que ali atuam. 

 

Segundo MACHADO (1997), a Geologia onde se localiza a área em questão, 

é constituída por rocha do Grupo Cuiabá, depósitos de terraços e depósitos 

de aluviões recentes, que se assentam discordamente sobre os 

metassedimentos do Grupo Cuiabá. É constituído por rochas caracterizadas 

por uma sequencia predominante de felitos com intercalações quartezitos, 

metagravuras, metaconclometados e metaparaconglomerados, com raras 
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ocorrências de metacalcário e metarcósios. As rochas deste grupo, citados 

por vários autores, sofrem três eventos principais, o que foram responsáveis a 

essas rochas feições de dobramentos, folhas, fraturamentos, e pela 

remobilização da sílica preenchendo fraturas, formando veios de quartzo 

leitoso, eventualmente auríferos. 

 

 Geomorfologia 

 

Geomorfologicamente, a região abrangida faz parte da subunidade 

denominada de Depressão Cuiabana ou Baixada Cuiabana, ALMEIDA 

(1964), que de uma maneira geral apresenta uma topografia de forma 

rampeada com inclinação de Norte para Sul, apresentando um processo de 

dissecação composta por formas tabulares e cotas altimétricas em torno de 

200 metros. 

Para o enquadramento geomorfológico foi adotada a identificação (T32) do 

RADAMBRASIL, caracterizado por relevos de topo aplainado. Como a área 

em questão faz parte da feição geomorfológica denominada Baixada 

Cuiabana, caracterizada por uma região rebaixada, de erosão desigual em 

função das diferentes resistências das rochas aos processos erosivos. 

 

 Pedologia 

 

A área do Centro de Distribuição da Empresa Oxigênio Cuiabá LTDA 

apresenta uma cobertura pedológica constituída por Neossolos Fluvicos (RY). 

Os Neossolos Flúvicos (RY) são solos minerais não hidromórficos, oriundos 

de sedimentos recentes referidos ao período Quaternário. São formados por 

sobreposição de camadas de sedimentos aluviais recentes sem relações 
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pedogenéticas entre elas, devido ao seu baixo desenvolvimento 

pedogenético. Geralmente apresentam espessura e granulometria bastante 

diversificadas, ao longo do perfil do solo, devido a diversidade e a formas de 

deposição do material originário.  

 

Distribuição nas paisagens – No geral estes solos ocorrem nos ambientes de 

várzeas, planícies fluviais e terraços Aluvionares, ao longo das linhas de 

drenagens das principais bacias hidrográficas, sob vegetação natural de 

campos higrófilos de várzea ou floresta perenifólia de várzea. Na Zona da 

Mata Sul de Pernambuco, ocorrem principalmente nas várzeas com melhores 

condições de drenagem, podendo estar ou não associados com os Gleissolos 

e Cambissolos Flúvicos. 
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Figura 42– Carta imagem do solo onde esta localizada o empreendimento.
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 Hidrogeologia 

A rede hidrográfica que banha o município  de Várzea Grande é composta pelo Rio 

Cuiabá (integrante da Bacia do Prata), limite com a cidade de Cuiabá, que dentro 

de sua área, está cortado por vários afluentes, onde se destacam o Rio Pari, 

Córrego do Formigueiro, Traíra, Embauval, Santana, Aeroporto, Espinheiro, 

Ribeirão dos Cocais, Piçarrão, entre outros, que na sua maioria suas margens são 

ricas em argila. MONTEIRO (1987). 

O principal rio do município é o Rio Cuiabá, situado no extremo leste do terreno. 

Todas as drenagens do município fazem parte da bacia hidrográfica desses rios, 

que corre no sentido sul, em direção ao Rio Paraguai, e compõe a bacia do 

pantanal mato-grossense, no interior da propriedade não há presença de aguadas 

naturais. 

 

Figura 43: Carta imagem da Hidrografia. 
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12.1.2   Meio Biótico 

 

 Flora 

 

A vegetação predominante da área de entorno do empreendimento observa-se 

composto fisionomicamente por Savana arbórea aberta (cerrado), capoeira, que se 

relacionam com o tipo de solo e clima dentro dos padrões citados por EITEN, 

(1978), RADAMBRASIL (1982).  

 

A área de estudo está inserida em área urbana, com tipologia de cerrado, que 

apesar de em sua grande maioria apresentarem totalmente descaracterizada em 

função do desenvolvimento de práticas antrópicas que permitiu por completo a 

supressão da vegetação original e em especial nesta área, onde se deu lugar a 

vegetação rasteira capim mimoso e mimosinho e algumas espécies nativas, as 

mesmas foram identificadas durante a vistoria in loco no dia 12/07/2014 por 

Engenheiro Florestal. 

Tabela 36: LISTA GERAL DAS ESPÉCIES DO ESTRATO ARBÓREO E HERBÁCEO

 

FAMILIA NOME CIENTIFICO NOME POPULAR

ANACARDIACEAE Astronium fraxinifolium Gonçalo Alves

URTICACEAE Cecropia sp. Embaúba

VOCHYSIACEAE Vochysia divervens Mart Cambará

ARECACEAE Acrocomia aculeata Bocaiúva

BORAGINACEAE Cordia sp. Louro

DILLENIACEAE Curatela americana Lixeira

CAESALPINOIDAE Hymenaea stigonocarpa Jatobá-do-cerrado

CERCIDAE Senna sp 1. Fedegoso

FABOIDEA Machaerium sp. Jacarandá-do-cerrado

PAPILIONOIDEAE Dipteryx alata Cumbaru
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 Vegetação do entorno do empreendimento. 

 

Figura 44: Vista da vegetação entorno do empreendimento. 

 

 

Figura 45: vegetação predominante Cerrado 
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Figura 46: Vista lateral da vegetação entorno do empreendimento. 

 

A vegetação presente na área entorna do empreendimento é basicamente formada 

por algumas arvorem nativas, com 2, 3 e até 4 metros de altura, e muita vegetação 

rasteira. Há na extensão da área, que se pretende efetuar a limpeza a presença de 

Embaúba (Cecropia pachystachya), Gonçalo- Alves (Astronium fraxinifolium 

Schott), Louro branco (Bastardiopsis densiflora), Jacarandá-mimoso (Jacaranda 

mimosifolia), Cumbaru (Dipteryx alata), Bocaiuva (Acrocomia Aculeata), o que 

indica que a vegetação que predominava na área se trata da mesma, uma vez que 

a área tem Licença Especial para Limpeza de Área emitida pela SMMA - VG na 

data de 30 de julho de 2013, onde foi consedido a limpeza de uma área equivalente 

a 33.131,03 m². 
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Figura 47– Carta imagem da Tipologia Vegetal da área do empreendimento.
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 Fauna 

 

A fauna encontrada na área e seu entorno, apesar de ser pouco representativa, 

ainda podemos encontrar uma pequena variedades de espécies, apesar de 

estar em área urbana, onde ocorrem várias ação do homem que acabam por 

afugentar os animais para outros refúgios. Apesar disso, ainda foi observada 

na área através de rastros, cantos e informações de pessoas idôneas da 

região, alguma espécie de animais como: Cavia sp (Preá), Euphractus 

sekinatus (Tatu Peba), Euphractus sp.(Tatu Galinha), Ameiva amaiva 

(Calango), , Columbina tolpacoti (Rolinha), Furmarus rufus (João-de-Barro), 

Crotalus sp.(Cascavel) entre outros.  

   Relevo 

 

O relevo da área em questão trata-se do divisor de água da Bacia do Córrego 

General e do Rio Pari, com topografia plana a suavemente ondulada de forma 

rampeada em direção aos cursos d”água: Rio Cuiabá, Rio Pari e o próprio 

Córrego, que corta lateralmente a região. 

A área onde será instalado o condomínio apresenta relevo de baixa 

declividade. 

A empresa também possui a Licença Especial para Aterramento do Terreno, 

concedida pela SEMMA – VG na data de 30 de julho de 2013. 

 Clima  

 

Na área deste trabalho, segundo AMARA L & FONZAR (1982), as 

precipitações giram em tomo de 1.300 mm a 2.000 mm. A diminuição dos totais 

de norte para o sul é menor em direção às planícies, O regime das chuvas é 

tipicamente monçônico com totais acima de 300 mm, nos meses a partir de 
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dezembro. De maio a setembro elas reduzem e tornam-se mesmo ausentes. O 

trimestre mais chuvoso corresponde a dezembro, janeiro e fevereiro. 

As temperaturas médias são altas e regulares durante o ano, com médias 

anuais de 23°C a 25o C. Há um declínio pouco sensível nos meses de julho e 

agosto. A média das máximas fica entre 30o C e 32o C sem grandes 

oscilações durante o ano, embora as mínimas decresçam no inverno e à noite. 

As temperaturas médias e máximas aumentam em direção ao sul da Folha..." 

SD.21 Cuiabá. 

"..A média das mínimas acompanha o ritmo das temperaturas que fica entre 

160o C e 20o C. A partir de maio até agosto elas declinam, atingindo valores 

próximos a 15o C. As máximas absolutas alcançam 35°C a 40°C, o ano todo, e 

as mínimas absolutas, de maio a setembro, podem atingir menos que 5o C, 

devido às entradas de ar frio pela calha dos rios Paraguai-Uruguai. 

Os meses mais quentes são os compreendidos entre agosto e novembro, 

quando a radiação é intensa e o ar está seco; com a chegada das chuvas a 

temperatura diminui. 

A umidade relativa, de novembro a abril, ultrapassa 800/0, com forte declínio 

na estiagem, para menos de 60%." AMARAL & FONZAR (1982). 

 

12.2 Área de Preservação Permanente- APP 

 

Em levantamento de campos podemos observar que APP mais próxima esta a 

cerca 257 metros de distancia e a 488 metros do rio Cuiabá. 
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Figura 48: Áreas de preservação permanente próxima ao  empreendimento 

 

Figura 49: Carta imagem das APPS. 
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12.3 Previsão e alteração do solo e do perfil do solo. 

 

 Para a implantação do empreendimento foi necessário à alteração das 

características do solo como a remoção da cobertura vegetal, ou seja, foi 

necessária a limpeza da área segue em anexo a licença especial de limpeza da 

área posteriormente foi necessário o aterramento e nivelamento da área, segue 

em anexo a licença especial de aterramento do terreno.  

 

12.4 Compatibilidade do empreendimento com a paisagem imediata 

 

O Plano Diretor de Várzea Grande através das suas leis urbanas 

regulamentam a paisagem da cidade tendo em consta os índices urbanísticos. 

 

 O centro de Distribuição esta de acordo com os índices urbanísticos que 

regulamentam os municípios motivo pelo qual o empreendimento esta situada 

no em Zona de Uso Misto local onde é permitida a atividade em questão  

 

Umas da maiores preocupações em relação a elaboração  do projeto e escolha 

da área  foi preservar o meio ambienta priorizando as áreas sem APP. 

 

 

 

 



106 

 

12.5 Vegetação e Arborização urbana 

 

No município existem poucas arvores nas ruas para melhorar a qualidade do ar 

e amenizar o calor. Muitas das espécies existentes são exótica que contribuem 

com o desequilíbrio ambiental, outra problemática é na arborização urbana é a 

falta de espaços pois as calçadas são estreitas e as redes de energia elétrica e 

telefonia atrapalham o desenvolvimento devido as podas. 

 

O projeto urbanístico prevê calçadas largas na área da frente do 

empreendimento quanto na área interna e com vários jardins que serão 

utilizados também para o plantio de árvores nativas. Conforme mostra figura 

abaixo. 

 

Figura 50: Projeto urbanístico 

 

Quando o for realizado o plantio da mudas será contratada um empresa com 

experiência em plantio e conservação, as espécies indicadas para o plantio 

serão as citada na licença de limpeza de área.  
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13. RESPONSABILIDADE TECNICA 

 

O escopo dos serviços realizados, e acima apresentados, obedece 

estritamente aos termos firmados entre contratado e o cliente, e aplica se 

exclusivamente aos fins contratados. Qualquer utilização deste trabalho de 

forma estranha às suas finalidades originais, mesmo que de forma parcial, 

isentará o contratado de qualquer responsabilidade sobre o mesmo. 

 

Termo de Compromisso. Caso a caso, em função das medidas estipuladas; 

Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações prestadas no 

presente Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV. RESPONSÁVEL TÉCNICO:  

 

 

__________________________________________ 

NADJA SAMIRA EL HAGE FELFILI 
Engª Sanitarista 
CREA : 1207977152 

 

_____________________________________________ 

PATRICIA APARECIDA JUSTINO 
Engª Florestal 
CREA:1205425900 

 

 

_____________________________________________ 

NEUZA FREHSE MORESCHI 
Arquiteta e Urbanista 
CAU A614-3 
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____________________________________________ 

HELYTON MORESCHI 

Eng° Civil 

CREA: 12992/D-PR 

 

 

 

_____________________________________________ 

WILMA FELFILI 

Economista 

 ____________________________________________ 

RICARDO A. M. BROGGI 

Estagiario de Gestão ambiental 

_____________________________________________ 

LIDIANE  Mª  MORAIS DE CAMPOS 

Geografa, Especializada em 

Geoprocessamento/sensoriamento remoto 

_____________________________________________ 

DENNER DIEGO SILVA DE FIGUEIREDO 

Engenheiro Ambiental  

CREA: MT027093 

 

_____________________________________________ 

MARCIO A. NADAI ALBERTON 

Engenheiro Eletricista 

CREA 3766/D-MT 
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ANEXOS: 
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2. PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL 

3. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 
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E DRENAGEM 

5. MAPAS 

6. PROJETOS ARQUITETONICOS 

7. ARTS DOS PROJETOS 
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10. CADASTRO GERAL DA OBRA EMITIDO PELO MINISTERIO DA 

FAZENDA 

11. LICENÇA ESPECIAL DE LIMPEZA JUNTAMENTE COM O PARECER 

TECNICO 

12. LICENÇA ESPECIAL DE ATERRAMENTO JUNTAMENTE COM O 

PARECER TECNICO 

13. LICENÇA PREVIA E INSTALAÇÃO JUNTAMENTE COM O PARECER 

TECNICO 

14. DECLARAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

DPE 013/2015 

15. DECLARAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO 

SANITARIOAPE 013/2015 

16.  APROVAÇÃO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO APE 

013/2015 

17. APROVAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM URBANA DPE 013/2015 

18. APROVAÇÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

19. TERMO DE REFERENCIA 

20. TERMO DE AJUSTAMENTO E CONDUTA 


