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4.3.2.2.2 Habitação 

A tabela 7 apresenta a população residente, por situação do domicílio e 

tipo do domicílio particular permanente – ano 2010. 

 

Tabela 7 

População residente por situação e tipo de domicilio. 

Situação do domicílio 

Tipo de domicílio 

Total Casa 
Casa de vila ou 
em condomínio 

Apartamento 
Habitação em casa de 
cômodos, cortiço ou 

cabeça de porco 

Total 74.641 69.889 1.881 2.089 782 

Urbana 73.418 68.676 1.880 2.089 773 

Rural 1.223 1.213 1 - 9 

 
Fonte:IBGE 

 

 

4.3.2.2.3 Saneamento básico 

No município de Várzea Grande os serviços de água e esgoto são 

operados pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto). 

Dados dos estudos realizados por VERTRAG (2007)5, mostram que 

atualmente o sistema de abastecimento público de água atende aproximadamente 

57.450 economias, representando um percentual de 96% do total da população com 

ligação de água em suas propriedades. No entanto, observa-se que a demanda de 

consumo é superior ao consumo atual caracterizando a falta de água. Apesar do 

manancial de superfície apresentar grande potencialidade na captação de água, 

constatou-se que a falta de água provem de três fatores principais: baixa produção do 

manancial subterrâneo, em comparação com o superficial (rio Cuiabá); produção do 

sistema é inferior à demanda; e índice de perdas elevado, de 45 a 50% segundo 

informações do DAE. 

  

                                                 
5 Plano Diretor Participativo do Município de Várzea Grande, 2007 - 2017  

Síntese das Leituras Técnica e Comunitária (Volume 2) 
Prefeitura de Várzea Grande / Governo do Estado de Mato Grosso 

Organização: Vertrag Planejamento Ltda 
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A tabela 8 apresenta a população residente, por espécie do domicílio e 

formas de abastecimento de água (ano 2010). 

 

Tabela 8 
População residente por situação do domicílio e forma de abastecimento de água. 

 

Situação do 
domicílio 

Forma de abastecimento de água 

Total Rede geral 
Poço ou 

nascente na 
propriedade 

Poço ou nascente 
fora da 

propriedade 
Carro-pipa Outra 

Total 74.641 62.200 10.695 972 250 374 

Urbana 73.418 61.838 10.100 807 247 362 

Rural 1.223 362 595 165 3 12 

 
Fonte:IBGE 

 

No que diz respeito ao esgotamento sanitário pode-se afirmar que a 

situação é crítica no município. Apesar de existirem várias ETEs, a maioria não está 

funcionando da forma para qual foi concebida, e as poucas que estão em atividade não 

atingem os índices de eficiência desejados, atendendo somente 12% da população 

(Plano Diretor Participativo, 2007 – Volume II, Leitura Técnica e Síntese). 

A tabela 9 fornece um quadro geral dos domicílios particulares 

permanentes, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário 

(ano 2010). 

Tabela 9 
População residente por situação do domicílio e forma de esgotamento sanitário. 

Fonte:IBGE 

 

 
  

Situação do 
domicílio 

Existência de banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário 

Total 

Tinham banheiro - de 
uso exclusivo do 

domicílio - rede geral 
de esgoto ou pluvial 

Tinham banheiro - 
de uso exclusivo do 

domicílio - fossa 
séptica 

Tinham banheiro - 
de uso exclusivo 

do domicílio - 
outro 

Não tinham 
banheiro nem 

sanitário 

Total 74.641 14.812 20.341 193 284 

Urbana 73.418 14.808 20.306 188 266 

Rural 1.223 4 35 5 18 
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4.3.2.3 Equipamentos Comunitários 

A Área de Influência Indireta (AII – 4 km), em função da distribuição do 

adensamento na mesma, concentra o maior número de equipamentos na sua porção 

sul e reduzido número de equipamentos comunitários, devido à baixa densidade no 

entorno imediato à área de estudo. 

A seguir a figura 17 mostra a relação e localização das Escolas 

Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil com suas respectivas fotos dos 

equipamentos que a compõem. 


