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. DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

 

 

 

 

3.1 ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA 

 

O diagnóstico apresentado neste EIV/RIV tem como objetivo viabilizar a 

compreensão ecossistêmica das inter-relações entre os diversos componentes 

ambientais e urbanos e a dinâmica dos processos de transformação nas áreas de 

influência do empreendimento. 

O termo de referência estabelece como abrangência uma área de raio 

de 2,0 (dois) km a partir do centro do empreendimento como área de influência direta e 

4,0 (quatro) km como área de influência indireta. Atendendo a essa diretriz geral, o 

presente EIV/RIV foi estruturado conforme o sistema de aproximações sucessivas. Ou 

seja, analisam-se, inicialmente, os aspectos gerais de interesse na Área de Influência 

Indireta (AII), de forma a contextualizar, em uma segunda instância, a análise dos 

aspectos locais – a Área de Influência Direta (AID), a área diretamente afetada pelo 

empreendimento.  

O diagnóstico no nível da AII remete-se principalmente às fontes 

bibliográficas e informações estatísticas pertinentes a cada tema. Os temas foram 

caracterizados com diferentes níveis de detalhamento, dependendo da relevância do 

componente para a avaliação de impacto. Foram levados em conta: as características 

do empreendimento proposto, os aspectos gerais (físicos, bióticos e socioeconômicos) 

da região onde ele está inserido, as especificidades da Área Diretamente Afetada, e os 

possíveis impactos decorrentes da implantação e ocupação do empreendimento. 

A Área de Influência Indireta (AII) adotada abrange uma área de raio 

de 4,0 (quatro) km a partir do centro do empreendimento, englobando os bairros: 

Petrópolis, Novo Mundo, Jardim dos Estados e Mapim, como também os loteamentos 

segundo o mapa de Loteamento (Fonte: Prefeitura Municipal de Várzea Grande, 

organização: Vertrag, 2007) com as localidades: – Ver figura 7. 

Loteamento das Canoas; Lot. Das Acácias; Lot. Nancy; Lot. Das 

Palmeiras; Jardim Petrópolis; Jardim Andaraí; Jardim Novo Niterói; Jardim Guanabara; 

Chapéu do Sol; Corsário; Manaíra; Jardim Botafogo; Res. Veredas; Res. Nova 
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Esperança; Res. Novo Ipê; Lot. Boa vista, Lot. Parque das Nações, Lot. Res. Nova 

Flórida e Lot. Tarumã, Res. Veredas II; Res. José C. Guimarães; Res. Solares do 

Tarumã; Vereda Grande; Jd. Madureira; Jd. Dos Passaros; Lot. Fazendinha e Barra do 

Pari. 

A Área de Influência Direta (AID) ou Área Diretamente Afetada pelo 

Empreendimento adotada abrange uma área de raio de 2,0 (dois) km a partir do 

centro do empreendimento e engloba os bairros Petrópolis e Novo Mundo. 


