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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – E.I.V 
 

RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – RIV 
 

III. APRESENTAÇÃO: 
 
 Este trabalho consiste na apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, Relatório de 
Impacto de Vizinhança – RIV, bem como Relatório de Impacto de Trânsito - RIT, para a implantação de 
03 Condomínios Residenciais Multifamiliares juntamente com um clube privativo para atendimento 
aos condomínios. 
 
 O objetivo é oferecer um referencial sobre o empreendimento, que permita aos técnicos 
envolvidos conhecer, avaliar, quantificar e determinar o alcance dos impactos gerados pela implantação 
do empreendimento. 
 
 O EIV tem o intuito de analisar e informar previamente à gestão municipal às repercussões da 
implantação do empreendimento, a partir da ótica da harmonia entre o interesse particular e o interesse 
coletivo de modo a: 
 

 Evitar desequilíbrios no crescimento da cidade; 
 Garantir condições mínimas de qualidade urbana; e 
 Zelar pela ordem urbanística e pelo uso justo e ambientalmente equilibrado dos espaços 

urbanos. 
 

Inicialmente são considerados os principais aspectos físicos, ambientais e socioeconômicos 
relacionados ao empreendimento, sendo feita uma avaliação dos impactos positivos e negativos 
causados no meio urbano. Na sequência, são relatados os dados do diagnóstico da área de influência do 
projeto, considerando: 

 O Sistema viário e de transporte; 
 A Infraestrutura básica; 
 O Meio Ambiente; 
 Os padrões de uso e ocupação do solo e compatibilidade de vizinhança 

 
Por fim, são destacadas as sugestões e medidas mitigadoras a serem implantadas. 

 
 Para tanto, foram consideradas as prescrições do Termo de Referência nº 001/2020. Emitido 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e de Turismo, que estabeleceu um 
raio de 2,0 km para influência direta e 4,0 km para influencia indireta, a partir do perímetro do 
empreendimento, ainda segue as orientações da Lei Federal nº 10.257 de 2001, do Estatuto da Cidade 
que estabeleceu diretrizes gerais acerca do Estudo de Impacto de Vizinhança em seus artigos 37 e 38, e 
da Lei Complementar nº 4.695 de 2021, em seu art. 74, que torna obrigatório o EIV/RIV para 
empreendimentos de parcelamento do solo com área total igual ou superior a 300.000,00 m², 
considerando os dispostos da legislação, que regulamenta o EIV. 
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A constituição de 1988 inseriu, em seu bojo, um capítulo dedicado à política urbana, que em 
linhas gerais, é descrito nos artigos 182 e 183, associando o desenvolvimento urbano ao poder local, 
dando destaque à função social da propriedade a qual se tem cumprido quando atendidas as exigências 
de ordenação da cidade contidas no Plano Diretor. 

 
O Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257, de dezembro de 2001, apresenta diversos 

instrumentos que devem ser regulamentados por cada município de acordo com as peculiaridades e 
necessidades de cada região; entre elas prevê-se o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança. 

 
Este estudo deve conter e avaliar os problemas e potencialidades, sendo pontos de análise o 

adensamento populacional, o uso e ocupação do solo, os equipamentos urbanos e comunitários, a 
valorização imobiliária, a geração de tráfego e a demanda por sistemas de transporte, a paisagem 
urbana, como efeitos da implantação de um determinado empreendimento ou atividade. 

 
O Plano Diretor do município de Várzea Grande, em seu artigo 73, institui o Estudo de Impacto 

de Vizinhança – EIV como instrumento de análise para subsidiar a aprovação de projetos, o 
licenciamento de empreendimentos ou atividades, públicas e privadas, que na sua instalação ou 
operação possam causar impactos ao meio ambiente, ao sistema viário, ao seu entorno ou à 
comunidade de forma geral, no âmbito do município. 
 

Localizado na região norte, Av. João de Deus Bulhões, em frente ao loteamento Parque das 
Águas, nas proximidades da Passagem da Conceição, dentro do perímetro urbano do município de 
Várzea Grande – MT, o empreendimento consiste em 03 (três) Condomínios horizontais de lotes, com 
área de clube privativo externo e dois lotes de uso comercial para atendimento da região. 
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IV. INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO 
 

II.I. Identificação e Qualificação do Empreendedor 
 
Razão Social: GINCO PLATINUM INCORPORAÇÕES LTDA 
CNPJ: 22.535.638/0001-60 
Tipo do Empreendimento: Condomínio Urbanístico de Lotes para Implantação de Unidades 
Residenciais Unifamiliares. 
Endereço: Av. Miguel Sutil, 8061, sala G-18, Duque de Caxias II, Cuiabá - MT. 
Autor do Projeto Urbanístico: Ginco Urbanismo Ltda. 
Autor do EIV: Lucas Coelho de Almeida, Arquiteto e Urbanista, CAU A50982-5 
 

II.II. Dados do Empreendimento 
 
Características do Empreendimento: 
 
O Estudo contempla um conjunto de 03 (três) empreendimentos, com característica de Condomínio 
Urbanístico de lotes e mais uma área de Clube que abrigará as estruturas de lazer coletivas que serão 
compartilhadas pelos 03 Condomínios, oriundos da mesma gleba, com acesso pela Av. João de Deus 
Bulhões (Antiga Estrada da Guarita). 
 
Categoria de Uso / Tipologia: Condomínio Urbanístico de lotes para construções residenciais 
unifamiliares. 
 

ITEM CONDOMÍNIO Á. DO 
EMPRE. 

Nº DE UNID 
PRIVATIVAS Á. LOTE PRIV 

1 Florais Sevilha 181.529,95 401 250,00 
2 Florais Madri 185.565,42 313 250,00 
3 Florais Barcelona 162.292,72 327 250,00 
4 Lotes Comerciais 13.498,03 2 6.749,01 
4 Área do Clube 42.765,53 0 0 

TOTAL  575.153,58  1.043 *250,00 
* no total da metragem média do lote privativo, foram considerados somente 
os lotes residenciais 

 
 * Ao longo do desenvolvimento dos projetos de urbanismo, licenciamento ambiental, 
pesquisas de mercado e análises dos projetos nas secretarias pertinentes os projetos passaram por 
adequações, sendo reduzida a estimativa inicial de unidades a serem aprovadas de 1.598 unidades 
residências com tamanho médio de 180,00 m² para 1.041 unidades residenciais com o tamanho médio 
de 250,00 m², sendo reservadas 02 faixas de terra para futura ocupação comercial, como forma 
demanda a ser gerada pelas unidades residências para comercio e serviço. 
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II.III. LOCALIZAÇÃO 
 
 A gleba original, está localizado ao norte do perímetro urbano de Várzea Grande, na Zona de 
Uso Misto (ZUM) conforme consulta prévia, dentro do perímetro urbano do município, com seu marco 
P01, nas coordenadas UTM 591.688,167 E e 8.277.942,719 N. Com sua testada principal voltada para a 
Av. João de Deus Bulhões (Passagem da Conceição), Bairro Petrópolis, Várzea Grande. 
 

 Localização 

 
Fonte: Mapa Prefeitura de Várzea Grande – Editado pelo Autor 
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 Localização 

 
Fonte: Mapa Prefeitura de Várzea Grande – Editado pelo Autor 

 
 Implantação 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelo Autor 

Empreendimento 

Av. João de Deus Bulhões 

Lot. Parque das Águas 

Av. Planejada 
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 O empreendimento está localizado no jardim Petrópolis, também sendo chamado pelo 
empreendedor de bairro Planejado Mirante do Pary, ao todo a empresa vem desenvolvendo Masterplan 
(plano de ocupação) pensando na ocupação futura das demais áreas de seus parceiros, com o intuito de 
transformar a região em um bairro planejado, devido ao volume de investimentos necessários bem 
como a demanda para a ocupação populacional na região o seu desenvolvimento vem acontecendo de 
forma gradativa, conforme o crescimento natural da região. Com a realização da Copa do Mundo no 
Brasil, foi concebido a execução de um Centro de Treinamento Oficial – COT, na região, a qual gerou 
uma grande expectativa de crescimento do entorno, o que de fato acabou não se concretizando em sua 
totalidade. 
 
 Contudo mesmo assim a região vem demonstrando grande desenvolvimento e novos 
empreendimentos estão sendo instalados, podendo elencar dois principais fatores para esse 
crescimento da região: 
 

1. Bairro planejado e grande áreas vazias: a região em franco desenvolvimento apresenta muitas 
áreas vazias, a qual favorece a implantação planejada de novos empreendimentos; 
 

2. Acesso rápido ligando a região com a Capital do Estado – Cuiabá: a expectativa de construção 
de mais 02 pontes ligando as cidades de Várzea Grande e Cuiabá, e a obra, já executada, de 
ampliação da Rodovia Mário Andreazza, favorecendo o fácil deslocamento entre as duas 
cidades. 

 
 Sobre o COT vale destacar que tramita na Justiça uma ação, entre o doador da área para 
implantação do empreendimento e o Estado de Mato Grosso. O lote foi doado com a condição que o 
Estado executasse totalmente as obras do empreendimento, como benefício para o município de Várzea 
Grande, sob pena de reversão da doação. 
 
 Essa reversão da doação que hoje é questionada na justiça, uma vez que o Centro de 
Treinamento não foi concluído. Esse processo ainda tramita, contudo em 30 de junho de 2020, o 
desembargador Mario Kono, da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (TJMT), votou pela devolução da área aos seus requerentes; 
 
 Conforme publicado na mídia: 
https://www.olharjuridico.com.br/noticias/exibir.asp?id=43675&noticia=desembargador-vota-pela-
devolucao-de-area-do-cot-do-pari-ao-antigo-dono 
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 Planta de Localização 
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II.IV. Identificação do Empreendimento 
 

Este documento foi elaborado tendo em vista as determinações das legislações urbanísticas e 
ambientais pertinentes e o Termo de Referência - Parecer nº 001/2020 emitido pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo - SMDUET. 
 

Situado na porção Norte do perímetro urbano do município de Várzea Grande, mais 
precisamente nas coordenadas geográficas 15°34'48.59"S e 56° 8'45.24"O, sendo o mesmo é cercado 
dos mais diversos tipos de empreendimentos, como: condomínios, loteamentos, comércios e indústrias 
predominantemente do ramo frigorífico. De acordo com a Legislação de Uso e Ocupação do Solo do 
Município e Termo de Referência (Parecer nº 001/2020) a área está originalmente inserida em Zona de 
Uso Múltiplo sendo uma pequena porção desta em ZPC-2 (Zona de Proteção e Conservação-2), 
conforme demonstra a imagem abrangente da área a seguir, figura IV. 
 

 Localização da ZCP em relação ao projeto de parcelamento 

 
 

Localmente a área está caracterizada por apresentar uma topografia variando de suavemente 
ondulada a relativamente plana, tendo maior variação de inclinação nas proximidades com as APP’s 
identificadas no levantamento ambiental. 
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 A gleba original possui área de 929.427,32 m², a qual passará pelo processo de parcelamento do 
solo, com subdivisão nas glebas onde serão implantados os condomínios com a subdivisão em lotes 
menores e aberturas de vias, permitindo a urbanização e ocupação da área, o projeto de parcelamento 
do solo está em desenvolvimento e será apresentado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano, logo após as análises do EIV, para apreciação dos projetos de parcelamento. 
 
 Da área total original, 163.393,84 m² foram delimitadas como Área de Preservação Permanente, 
está inserido dentro desse perímetro uma área pública de 10.806,36 m², que foi doada como 
Equipamento Comunitário pelo loteamento Parque das Águas. 
 
 Para o processo de parcelamento do solo, descontado essas áreas, foi previsto mais 
167.853,19m² de áreas de doação, divididas em 72.169,09 m² para áreas livres de uso púbico (áreas 
verdes) e 36.102,88 m² para equipamentos comunitários. 
 
 Assim, a área útil de projeto é de 699.671,13 m², o qual foram ocupados no projeto por 02 lotes 
com previsão de ocupação comercial, 03 condomínios urbanístico, 01 área para o clube (área de lazer 
comum aos 03 condomínios) e o sistema viário externo (acessos aos lotes parcelados). 
 

 Quadro de Áreas - Parcelamento 

 
 

 Quanto a locação das Áreas Públicas, as áreas verdes na sua maioria foram posicionadas na Área 
de ZCP, como forma de viabilizar o desenvolvimento do projeto de um Parque a ser executado na área 
verde pública, esse item será melhor abordado nas medidas mitigadoras / compensatórias. 
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 Proposta de Parcelamento do Solo 

 

 
 
 

 
 

 O empreendedor não irá entregar as unidades habitacionais edificadas, apenas as áreas comuns, 
e no segundo momento, os proprietários das unidades imobiliárias serão responsáveis pela elaboração 
dos projetos, aprovações e edificação das suas residências. O qual deverão atender toda a legislação 
vigente. 
  

Condomínio 2 

Condomínio 3 

Equipamentos Públicos 
Comunitários 

APP 

Áreas Livres 

Condomínio 1 

Área do Clube 
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 Mapa de Implantação geral (Masterplan)  
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II.V.I. Dados do Empreendimento: 
 
Empreendimento 01 – Florais Sevilha 
 
 Após ajustes no projeto desenvolvido para o 1º Condomínio que anteriormente tinha 539 
unidades autônomas com área aproximada de 180,00 m², passando a ter 401 unidades autônomas 
residenciais com tamanho médio de 250,00 m²e 01 lote comercial. 
 

 Implantação – Projeto Urbanístico 

 

 
Fonte: Ginco Urbanismo 
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As Vias internas do empreendimento terão caixa viária de 13 metros (via local), com exceção da 
Avenida Principal (entrada do empreendimento), com via com caixa de 20 metros, todas serão entregues 
devidamente pavimentas, e infraestrutura (água, esgoto, energia elétrica, iluminação e arborização), as 
calçadas são executadas em segundo momento, pelos adquirentes, após a execução das obras 
residenciais. 
 

 Perfil Viário 

 

 
 

 Perfil Viário 
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 Implantação – Urbanístico – Florais Sevilha  
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Empreendimento 02 – Florais Madri 
 
 Após ajustes no projeto desenvolvido para o 2º Condomínio que anteriormente tinha 478 
unidades autônomas com área aproximada de 180,00 m², passando a ter 313 unidades autônomas 
residenciais com tamanho médio de 250,00 m². 
 

 Implantação – Projeto Urbanístico 

 

 
 

Fonte: Ginco Urbanismo 
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 As Vias internas do empreendimento terão caixa viária de 13 metros (via local), com exceção da 
Avenida Principal (entrada do empreendimento), com via com caixa de 20 metros, todas serão entregues 
devidamente pavimentas, e infraestrutura (água, esgoto, energia elétrica, iluminação e arborização), as 
calçadas são executadas em segundo momento, pelos adquirentes, após a execução das obras 
residenciais. 

 Perfil Viário 

 
 Perfil Viário 
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 Florais Madri  
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Empreendimento 03 – Florais Barcelona 
 

Após ajustes no projeto desenvolvido para o 3º Condomínio que anteriormente tinha 581 
unidades autônomas com área aproximada de 180,00 m², passando a ter 327 unidades autônomas 
residenciais com tamanho médio de 250,00 m². 
 

 Implantação – Projeto Urbanístico 

 

 
Fonte: Ginco Urbanismo 
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 As Vias internas do empreendimento terão caixa viária de 13 metros (via local), com exceção da 
Avenida Principal (entrada do empreendimento), com via com caixa de 20 metros, todas serão entregues 
devidamente pavimentas, e infraestrutura (água, esgoto, energia elétrica, iluminação e arborização), as 
calçadas são executadas em segundo momento, pelos adquirentes, após a execução das obras 
residenciais. 

 Perfil Viário 

 
 

 Perfil Viário 
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 Florais Barcelona 
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Caixa Viária 
 
 As vias internas do condomínio, conforme legislação vigente, são consideradas vias locais, com 
caixa viária de 13,00 metros, com as seguintes dimensões mínimas: 
 

 Caixa de Rolamento: 9,00 metros; 
 

 Faixa de Circulação 3,30 metros; 
 

 Faixa de Estacionamento paralelo à via: 2,40 metros; 
 

 Passeio: 2,00 metros. 
 

 Geometria Viária – Via Local 

 
 
 Essa geometria permite que veículos estacionem paralelamente a via, mantendo as faixas 
públicas de circulação viária, sempre desobstruídas. Entretanto as vias internas dos condomínios 
urbanísticos, apesar de respeitarem as exigências das vias públicas, são vias particulares. Nesse caso o 
empreendimento prevê bolsões de estacionamentos espalhados por todo o empreendimento, bem 
como segundo o regimento interno os carros de moradores e visitantes não podem ficar estacionados 
nas vias internas do empreendimento, para isso o visitante poderá utilizar os estacionamentos 
distribuídos ao longo do empreendimento ou usar o recuo frontal da edificação que nesse caso ficou 
determinado como mínimo de 03 metros na testada principal. 
 
 Dessa forma, dificilmente ocorrerá a obstrução da via por causa de veículos estacionados e 
mesmo que eventualmente, algum veículo obstrua a faixa de circulação, o ônus é particular, sendo de 
responsabilidade de administração do condomínio a gestão desse conflito. 
 
 Conforme legislação municipal, o empreendedor poderá utilizar a implantação do sistema viário 
interno dos condomínios, ainda que respeitando a exigência mínima de 13,00 metros de caixa viária, 
apresente geometria diferente, sendo: 
 

 Caixa de Rolamento: 7,00 metros; 
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 Faixa de Circulação 3,50 metros; 

 
 Passeio: 3,00 metros. 

 
 Geometria Sugerida – Via Local 

 
 
 Essa geometria desfavorece o veículo, favorecendo a circulação dos pedestres. É de notório 
saber, os problemas de excesso de velocidade dentro de condomínios urbanísticos, onde a maioria 
adota do uso de cones, em movimento de zig e zag, visando a diminuição das velocidades internas. 
 
 Ainda a faixa de serviço pode ser ampliada, favorecendo não apenas a instalação de 
infraestrutura, mas também permitindo o plantio de árvores com troncos, copas e raízes maiores, as 
quais proporcionam melhor sombreamento. Ressaltando que o fato de ter um veículo estacionado na 
via, não inviabiliza a passagem de 02 veículos em sentidos opostos. 
 

 
II.V.II. Legalização e Viabilidade 

 
 Os empreendimentos estão em processo de viabilidade e legalização, assim como o Estudo de 
Impacto de Vizinhança, são solicitadas informações complementares para secretarias e órgãos de 
controle e com tais dados o empreendedor verifica a viabilidade de implantação: 
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a) Parecer Técnico SMDUET e SMMADRS; 
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b) Matrículas do imóvel; 
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c) Consulta Prévia; 
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d) Termo de Referência; 
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e) Disponibilidade de Energia; 
Para a consulta foi considerada a seguinte previsão de Demanda/ Carga Instalada:  2.362,5 KVA / 1.017 
KW 
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f) Saneamento Básico 
 O Departamento de Água e Esgoto – DAE do Município de Várzea Grande, solicitou a construção 
de sistema Abastecimento de Água e Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto, independente, para 
atendimento do empreendimento: 
 
Para a solicitação, foi estimado o consumo médio de 150 litros por pessoa e uma população de 4 pessoas 
por unidade. Após o cálculo dos 03 empreendimentos, foi acrescido mais 20% da demanda, para 
abastecimentos do condomínio que receberá a área de lazer dos empreendimentos, chegando ao 
resultado: 
 

 Consumo Previsto de Água: 15,70 l/s 
 Consumo Previsto de Esgoto: 12,46 /s 

 
Segue abaixo o cálculo para a demanda do consumo de Água e Esgotamento sanitário para os 

empreendimentos; 
Água 

Florais Sevilha (401x4)x150x1,2x1,5 
86.400 

5,01 L/s 

Florais Madri (313x4)x150x1,2x1,5 
86.400 

3,91 L/s 

Florais Barcelona (327x4)x150x1,2x1,5 
86.400 

4,08 L/s 

Área do Clube Previsto 20% do consumo 
dos Condomínios 

2,61 L/s 

Volume total de demanda máxima prevista para os 
empreendimentos 

15,70 L/s 

 
Esgoto 

Florais Sevilha 5,01 x 0,8 4,00 L/s 
Florais Madri 3,91 x 0,8 3,12 L/s 
Florais Barcelona 4,08 x 0,8 3,26 L/s 
Área do Clube 2,61 x 0,8 2,08 L/s 

Volume total de demanda máxima prevista para os 
empreendimentos 

12,46 L/s 

 
* Como informado na vistoria com os conselheiros, foi realizada uma alteração do Partido Urbanístico, com 
aumento da área privativa da unidades de 180,00 m² para 250,00 m², nesse sentido já estamos apresentando 
os cálculos com a previsão de vazão em cima da quantidade de unidades já ajustadas, segue em anexo os 
projetos alterados. 

 
A seguir os documentos abaixo relacionados: 
 

i. DPA e DPE para os empreendimentos; 
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ii. Projetos Aprovados da ETA / Licença de Operação e Termo de gestão 
compartilhada com o DAE-VG; 
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iii. Projetos Aprovados da ETE / Licença de Operação e Termo de gestão 
compartilhada com o DAE-VG; 
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iv. Outorgas de captação e lançamento de efluente; 
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v. Projetos aprovados de redes de água e esgoto para o empreendimento; 
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g) Licenças Ambientais; 
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h) Declaração de viabilidade de coleta de lixo; 
  



 
40-119 

 

9912- 
arqlucascoelho@gmail.com – (65) 9912-4696 / (65) 3694-2682 

http://www.lucascoelhoarquitetura.com/ 

i) Projetos de Acessibilidade aprovados; 
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j) Anotações de Responsabilidade Técnica; 
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k) Orçamento Prévio da Obra; 
 
 A estimativa orçamentária do empreendimento foi separada por etapas de execução e serviços 
internos e externos ao empreendimento: 
 

 Obras de infraestrutura externa – Avenida Externa de acesso aos empreendimentos; 
 

 
 

 Empreendimento 01 – Florais Sevilha; 
 

 
 

 Empreendimentos 02 – Florais Madri; 
 

 
 

 Empreendimento 03 – Florais Barcelona. 
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Custo Estimado das Obras Interna 
Avenidas Externas  R$    6.554.637,46  
Florais Sevilha  R$ 16.988.320,00  
Florais Madri  R$ 15.458.822,43  
Florais Barcelona  R$ 16.565.580,55  
Total Estimado  R$ 55.567.360,44  

 

l) Estimativa de geração de emprego e arrecadação de impostos; 
 
 Sob o aspecto de crescimento econômico da região, é importante destacar e frisar as 
oportunidades de empregos diretos e indiretos que o empreendimento ofertará, tanto na fase de 
execução do empreendimento, como na fase de consolidação, com a execução das residências por parte 
dos futuros moradores. 
 
 Esse fator não está considerando a demanda por serviços e comércio que surgirão após a 
consolidação do empreendimento, gerando uma demanda e novas oportunidades para todo o entorno 
do empreendimento. Associado a geração de emprego e renda, os recursos oriundos de impostos para 
os cofres públicos estimados para a execução das obras de instalação do empreendimento: 
 

   Avenida Externa  
 Condomínio 01 - 

Florais Sevilha  
 Condomínio 02 - 

Florais Madri  
 Condomínio 03 - 

Florais Viena  

Quantidade de Unidades   539  478  581  

 Custo Total de Obra  R$6.554.637,46   R$    16.988.320,20   R$    15.458.822,43   R$   16.565.580,55  

  
 Empregos Diretos  35  90  85  90  
 Empregos Indiretos  85  295  285  295  
 Empregos Construção das 
Casas  

0  1.617  1.434  1.743  

 ISS   R$  109.243,96   R$         283.138,67   R$          257.647,04   R$          276.093,01  
 COFINS   R$  249.076,22   R$         645.556,17   R$          587.435,25   R$          629.492,06  
 IR   R$  491.597,81   R$       1.274.124,02   R$       1.159.411,68   R$       1.242.418,54  
 Contribuição Social   R$  589.917,37   R$       1.528.948,82   R$       1.391.294,02   R$       1.490.902,25  
 FUPIS (Estadual)   R$  196.639,12   R$          509.649,61   R$          463.764,67   R$          496.967,42  
 ICMS (Estadual)   R$       7.865,56   R$            20.385,98   R$            18.550,59   R$            19.878,70  
 PIS   R$  108.151,52   R$          280.307,28   R$          255.070,57   R$          273.332,08  

  
Total R$1.752.491,57   R$      4.542.110,54   R$      4.133.173,82   R$      4.429.084,05  
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m) Viabilidade Transporte Público 
 
 Conforme declaração da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande, 
a região é provida de uma linha de ônibus e como o empreendimento terá a sua ocupação gradativa, a 
mesma, após estudo técnico de viabilidade operacional e econômica, pontua que é possível e viável a 
implantação do empreendimento, com condições necessárias de bom atendimento e suprimento de 
demanda: 
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II.V.III. Perfil Socioeconômico – Público-alvo do empreendimento 
 
 A classificação das classes sociais, de acordo com a renda familiar é dividido basicamente em: 

 
 classe alta; 

 

 classe média; e 
 

 classe baixa. 
 
 Segundo o critério de classificação econômica da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) e a 
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep), cada grupo (alta, média e baixa) é caracterizado 
por letras, a saber: classe A, B, C, D e E. Por conseguinte, alguns grupos apresentam subcategorias, por 
exemplo, a classe A (A1, A2), a classe B (B1, B2), e a classe C (C1, C2). 
 
 Observe que diante dessa classificação econômica, o grupo A1 é a classe mais alta (maior poder 
aquisitivo), enquanto o grupo E, indica a classe mais baixa, ou seja, com menor poder aquisitivo. Esse 
critério leva em conta a renda familiar, os bens e o grau de escolaridade. 
 
 Por sua vez, a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divide as classes 
sociais em 6 categorias básicas, segundo a renda familiar mensal: 
 

 Classe A - acima de 20 salários mínimos; 
 

 Classe B - de 10 a 20 salários mínimos; 
 

 Classe C - de 4 a 10 salários mínimos; 
 

 Classe D - de 2 a 4 salários mínimos; e 
 

 Classe E - recebe até 2 salários mínimos. 
 
 Os empreendimentos são destinados para famílias com renda mensal entre R$ 8.500,00 e R$ 
11.000,00, considerando o salário mínimo vigente de R$ 1.045,00, o empreendimento é voltado para 
as famílias das classes C1 e B2. 
 

CLASSE RENDA MÉDIA FAMILIAR 
A1 R$         29.940,00 
A2 R$         19.960,00 
B1 R$         17.964,00 
B2 R$         11.976,00 
C1 R$           9.980,00 
C2 R$           4.990,00 
D R$           2.994,00 
E R$           1.497,00 
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V. ÁREA DE INFLUÊNCIA 
 

O diagnóstico apresentado neste EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) 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 PARECER nº 001/2020 estabelece como abrangência uma área de raio de 4,0 
km a partir do perímetro do empreendimento – ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) e, como ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DIRETA (AID) um raio de 2,0 km a partir do perímetro do empreendimento. 

 
Atendendo a essa diretriz geral, no presente EIV, analisam-se primeiramente, os aspectos gerais de 

interesse na Área de Influência Indireta (AII – 4,0 km). E em uma segunda instância faz-se a análise dos 
aspectos locais da área afetada pelo empreendimento (Área de Influência Direta). 

 
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) é de 4,0 km (quatro quilômetros) contados a partir do perímetro 

do empreendimento e abrange a região norte, saindo do perímetro urbano do município de Várzea 
Grande, incluindo a Passagem da Conceição, Condomínio Florais da Mata, Loteamento Jardim 
Petrópolis, indústrias próximas. 

 
A Área de Influência Direta (AID), apresentada na figura abaixo, engloba a indústria Sebo Jales, Frigosul, 
Frigorífico Pantaneira, Loteamento Parque das Águas e outras unidades residenciais próximas. 
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 Área de Influência 
 

 
 

Fonte: Mapa Prefeitura de Várzea Grande – Editado pelo Autor 

 

a. COMPATIBILIDADE DE VIZINHANÇA 
 

É importante observar que existem atividades industriais que são desenvolvidas tanto na área de 
influência direta como indireta do empreendimento que se pretende implantar, bem como já existem 
várias atividades residenciais nas imediações do local. 

 
Em relação as indústrias frigoríficas encontradas, fizemos um raio de projeção das referidas 

indústrias até a 1ª unidade residencial do empreendimento, para podermos observar quais as barreiras 
físicas existentes no local e quais as possibilidades de melhor implantação dessas unidades residências, 
minimizando os possíveis conflitos de vizinhança. 

 
É importante salientar que apesar da publicação da nova legislação urbana do município de Várzea 

Grande, a qual reafirmou que o zoneamento proposto para esta região, que na sua maior porção é de 
Zona de Uso Múltiplo sendo permitidos o uso para residências, comércios, atividades de serviços, 
escritórios e sendo proibida aprovação de projetos para novas unidades industrias, o que não quer dizer 
que as indústrias existentes, serão removidas do local, uma vez que a sua instalação na região se deu 
de forma regular, estando as mesmas implantadas antes da ampliação do perímetro urbano, bem como 
zoneamento existente. 

Lote - Empreendimentos 

AII – 4,0 km 

AID – 2,0 km 

Av. Leonina Nunes 
da Cunha 

Av. João de Deus 
Bulhões 
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 Mapa com a localização das industrias frigoríficas do entorno 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelo Autor 

 
 Foram identificados pelo menos 05 (cinco) industrias do ramo frigorífico na área de entorno do 

empreendimento, sendo desenhado um raio partindo do empreendimento até chegar na primeira 
unidade residencial do empreendimento proposto, nesse sentido observamos os seguintes dados: 

 
- Sebo Jales está a aproximadamente 200 m da 1ª unidade residencial, sendo que nesse raio cobre 

pelo menos 1 quadra inteira do loteamento Parque das Águas bem como algumas unidades do 
loteamento Porto Imperial que fica em frente ao empreendimento. 

 
- Frigosul e Frigorífico Pantaneira que dividem a mesma planta estão a aproximadamente 700 m da 

1ª unidade residencial, sendo que nesse raio cobre pelo menos 6 quadras inteiras do Condomínio Florais 
da Mata e todo o loteamento de Chácaras existentes na região. 

 

AII – 4,0 km 

AID – 2,0 km 
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- Frigorífico Ochove que está fora do perímetro urbano do município de Várzea grande, está a 
aproximadamente 770 m da 1ª unidade residencial, sendo que nesse raio cobre um pouco do 
loteamento Porto Imperial. 

 
- Frigorífico Vale Alimentos que também está fora do perímetro urbano do município de Várzea 

grande, estando a aproximadamente 2.400,00 m da 1ª unidade residencial, sendo que nesse raio cobre 
totalmente o loteamento de chácaras existente na região, bem como empreendimentos residências em 
implantação na região do Chapéu do Sol. 

 
Conforme podemos observar acima, as unidades frigoríficas já estão dentro do raio de influência 

direta ou indireta de outros empreendimentos residências já existentes ou em construção na região 
norte, observando pela ótica do direito adquiro pelas referidas industrias, uma vez que em nenhum 
momento a legislação urbanística municipal existente impõe prazo para a saídas dessas indústrias em 
detrimento das novas ocupações a serem realizadas na região, o que também não quer dizer que as 
mesmas não deverão atender a legislação ambiental vigente, bem como as suas adequações, quanto ao 
tratamento dos efluentes gerados no seu processo produtivo, sendo esses rejeitos do processo 
produtivo, sólidos, líquidos ou gasosos, devendo esses industrias mitigarem os próprios rejeitos, que 
nesse caso não será abordado pelo EIV, uma vez que estamos tratando de um empreendimento 
imobiliário. 

 
Nesse sentido, o levantamento da localização dessas unidades frigoríficas, se dá somente de forma 

exemplificativa, onde o empreendedor, por ser tão somente a urbanizadora da área, não pode afirmar 
a permanência ou a saída dessas atividades industriais por ser alheio ao seu tipo de negócio. 

 
Como de costume, sempre que existe um corpo hídrico na área de implantação de projeto, a 

incorporadora faz o relatório de análise da qualidade da água antes do início das operações de 
construção do empreendimento, nesse sentido, foi solicitada a análise da qualidade do Rio Pari com a 
contratação de empresa especializada nesse tipo de análise. 
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b. RELATÓRIO DE ANÁLISE QUALITATITA E QUANTITATIVA DO RIO PARI 
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c. CLIMA 
 

Em Várzea Grande, a estação com precipitação é opressiva e de céu encoberto; a estação seca 
é úmida e de céu quase sem nuvens. Durante o ano inteiro, o clima é quente. Ao longo do ano, em 
geral a temperatura varia de 18 C a 35 C e raramente é inferior a 14 C. 

 
Baseado no índice de praia/piscina, a melhor época do ano para visitar Várzea Grande e realizar 

atividades de clima quente é do meio de maio ao meio de setembro. 
 

 
Gráfico 01 

Fonte: https://pt.weatherspark.com/y/29309/Clima-caracter%C3%ADstico-em-V%C3%A1rzea-Grande-
Brasil-durante-o-ano#Sections-Temperature 

 
i. Ventos e Topografia 

 
Esta seção discute o vetor médio horário de vento (velocidade e direção) em área ampla a 10 

metros acima do solo. A sensação de vento em um determinado local é altamente dependente da 
topografia local e de outros fatores. A velocidade e a direção do vento em um instante variam muito 
mais do que as médias horárias. 

 

A direção e a velocidade horária média do vento em Várzea Grande passa por variações sazonais 
significativas ao longo do ano, tendo uma predominância ao longo do ano direção Noroeste, conforme 
indicado no mapa abaixo. 
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 Ventos Dominantes- Empreendimento 

 
A época de mais ventos no ano dura 4,2 meses, de 14 de junho a 22 de outubro, com velocidades 

médias do vento acima de 10,0 quilômetros por hora. O mês de ventos mais fortes em Várzea Grande 
é agosto, com 12,1 quilômetros por hora de velocidade média horária do vento. 

 

A época mais calma do ano dura 7,8 meses, de 22 de outubro a 14 de junho. O mês de ventos 
mais calmos em Várzea Grande é março, com 7,7 quilômetros por hora de velocidade média horária do 
vento. 

 
Gráfico 02. Velocidade dos ventos. 

Fonte: https://pt.weatherspark.com/y/29309/Clima-caracter%C3%ADstico-em-V%C3%A1rzea-Grande-Brasil-
durante-o-ano#Sections-Temperature 
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A direção média horária predominante do vento em Várzea Grande varia durante o ano. 

O vento mais frequente vem do leste durante 1,0 mês, de 22 de abril a 22 de maio e durante 2,5 
meses, de 30 de junho a 16 de setembro, com porcentagem máxima de 47% em 9 de agosto. O vento 
mais frequente vem do norte durante 1,3 mês, de 22 de maio a 30 de junho e durante 7,2 meses, de 16 
de setembro a 22 de abril, com porcentagem máxima de 40% em 19 de junho. 

 

 
Gráfico03. Direção dos ventos predominantes de acordo com o mês do ano. 

Fonte: https://pt.weatherspark.com/y/29309/Clima-caracter%C3%ADstico-em-V%C3%A1rzea-Grande-Brasil-
durante-o-ano#Sections-Temperature 

 
 Como podemos observar acima, a descrição de ventos “predominantes”, os quais oscilam a 
direção o ano todo, ou seja não acontecem em uma única direção, não sendo assim possível “isolar” o 
empreendimento, bem como as indústrias que por ventura possam causar odor no seu processo 
produtivo. 
 
 Considerando que a topografia da região em que se pretende implantar os empreendimentos, 
possui poucas variações, não sendo um local de “represamento” do vento, sendo até mesmo é favorável 
para a ocupação urbana, tendo variações médias de 3 %, sendo as máximas registradas de 8%. 
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 Perfil Topográfico 

 
Fonte: Google Earth 

 Perfil Topográfico 

 
Fonte: Google Earth 
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 Considerando a situação existente na região, ou seja grandes áreas com vocação para a 
urbanização e a existência de atividade potencialmente poluidoras já existentes, é importante salientar 
que em outras localidades do pais, bem como no próprio município de Várzea Grande, existem situações 
semelhantes onde as indústrias foram “braçadas” pela ampliação da urbanização da cidade, sendo o 
caso da empresa Marfrig no bairro alameda. 

 Localização Marfrig 

 
Fonte: Google Earth 

 

 Localização Coca Cola 

 
Fonte: Google Earth 
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 Refrigerantes Marajá 

 
Fonte: Google Earth 

 
 Considerando que melhores soluções de engenharia, já estão sendo empregadas na concepção 
dos projetos do empreendimento e que como medida de segurança deveram ser adotadas medidas 
complementares para minimização de possíveis impactos que poderão ser gerados após a implantação 
e operação do mesmo. 
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 Área de Influência 
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VI. ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
 

VI.I -  Meio Ambiente 
 

A seguir, serão apresentados os estudos ambientais desenvolvidos para o licenciamento 
ambiental do empreendimento, sendo até então considerados satisfatórios pela Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente, culminando assim na emissão da Licença Prévia, Licença de Instalação e Autorização de 
Desmate emitidas para o empreendimento. 

 
a. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; 
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b. Plano de Exploração Florestal; 
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c. Plano de Afugentamento de Fauna; 
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d. RAIPA aprovado pelo IPHAN; 
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e. Plano de Controle Ambiental; 
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f. Diagnóstico Ambiental; 
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g. Laudo Geológico; 
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VI.II -  Adensamento Populacional 
 
 Segundo o IBGE a população estimada de Várzea Grande em 2019 é de 284.971 pessoas, sendo 
que a população do último censo (2010) foi de 252.596 pessoas. Ainda segundo os dados do IBGE, a 
densidade demográfica do município é de 240,98 hab/km². 
 
 Entender a densidade do município é importante para otimizar os custos da infraestrutura 
urbana existente, prever ampliações e até mesmo controlar o crescimento ou direcionar esse 
crescimento para uma determinada região. 
 
 Como demonstrado anteriormente, o empreendimento será implantado na região do Centro de 
Treinamento - COT do Pari, construção idealizada para o evento da Copa do Mundo que não teve suas 
obras concluídas até o momento, estando inclusive em litígio. A finalização das obras ou replanejamento 
da função, é de extrema importância para o desenvolvimento da região, o qual deverá agregar como 
mais um ponto de lazer e entretenimento, um exemplo é a própria Arena Pantanal, que além de estádio 
de futebol, vem recebendo outras estruturas do Estado, como secretarias e escolas com 
desenvolvimento acadêmico e esportivo. 
 
 Entretanto, apesar do COT não ter sido entregue, a região recebeu melhorias de infraestrutura, 
principalmente com abertura de novas vias, e vem recebendo implantação de novos empreendimentos 
residências e comerciais. 
 
 Usando o aplicativo “GOOGLE EARTH” é possível perceber a evolução urbana região, sendo que 
a abertura de vias foi o principal impulsionador para o crescimento da região, assim serão apresentadas 
imagens de satélite entre os anos de 2010 e 2019. 
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 Imagem Google Earth – 28/05/2010 
 

  
Fonte: Google Earth – Editado pelo Autor 

 

Lote 

Fábrica da 
Coca Cola 

Petrópolis 

Jardim Mariana 

Chapéu do Sol 

Rod. Mário 
Andreazza 

Frigosul 
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 Imagem Google Earth – 27/08/2012 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelo Autor 
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Jardim Mariana 
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 Imagem Google Earth – 11/12/2013 

'  
Fonte: Google Earth – Editado pelo Autor 
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 Imagem Google Earth – 28/05/2019 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelo Autor 
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 A primeira imagem é de 28 de maio de 2010, a região é caracterizada por baixo adensamento, 
sendo a área mais adensada o Loteamento Chapéu do Sol e Jardim Manaíra, sendo esse segundo a maior 
ocupação. Contudo caracterizada principalmente por residências unifamiliares, comercio local e poucas 
industrias. 
 
 A dificuldade de acesso da região, sua distância do centro do Município sempre foram os 
maiores empecilhos de desenvolvimento da região. Na primeira imagem com data de 28/05/2010, é 
possível perceber a configuração de pista simples, tanto da Rodovia Mario Andreazza como da Estrada 
da Guia. Na imagem é possível perceber a diferença de adensamento na cidade de Várzea Grande 
(considerando essa região do estuo), com o adensamento na cidade de Cuiabá, ambas as regiões nas 
proximidades do rio Cuiabá.  
 
 Esse cenário começa a mudar com a expectativa do evento da Copa do Mundo no Brasil em 
2012, e a definição do local do Centro de Treinamento para a região do Pari. Assim três principais obras 
viárias acontecem na região, que intensificam o desenvolvimento da região, que são as duplicações das 
vias: 
 

 Rodovia Mário Andreazza; 
 

 Estrada da Guia – Av. João de Deus Bulhões; 
 

 Av. A – Av. Leonina Nunes da Cunha. 
 
 Com isso vários empreendedores voltam seus olhares para a região. Na imagem de 27/08/2012 
já está consolidada a implantação dos Condomínios Esmeralda e Rubi na Rodovia Mário Andreazza: 

 Rodovia Mário Andreazza – Condomínios Esmeralda e Rubi 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelo autor. 
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 Contudo é importe salientar que essa melhoria da região vem sendo feita com parcerias público 
e privado, assim a abertura de vias ou duplicações realizadas com investimento público e a 
complementação com obras de saneamento com investimento privado, favorecem a ocupação da 
região com qualidade de vida. 
 
 Recentemente iniciaram as operações da Estação de Tratamento de Água e a Estação de 
Tratamento de Esgoto, essas estações de tratamento de água e esgoto além de já estarem tendendo os 
empreendimentos Florais da Mata e Parque das Águas. 
 

Atualmente em parceria com a empresa Ginco e outros empreendedores, o desenvolvimento 
do projeto, bem como o licenciamento ambiental de uma ETA de 250 L/s, ao lado dessas estações de 
tratamento que já estão em operação. 
 

 Localização da ETA e ETE 

 
Fonte: Google Earth 

 
 Com a imagem de 28/05/2019 não podemos dizer que houve uma consolidação da região, 
contudo é notória a transformação do entorno. Novas vias foram abertas como a Avenida do Chapéu do 
Sol, novos empreendimentos foram entregues como por exemplo o Condomínio Residencial Florais da 
Mata. 
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 Esse crescimento também atraiu empreendimentos de interesse público como a instalação do 
Instituto Federal de Educação, da Universidade Federal de Mato Grosso, o FORUM de Várzea Grande. 
 
 Segundo dados do site www.população.net.br , com base no senso de 2010, o bairro Petrópolis 
(englobando os loteamentos abaixo elencados) possui uma população de 6.161 habitantes. Com 
predominância da população adulta. 
 
O Bairro Petrópolis é composto por um agrupamento de loteamentos com baixo adensamento, 
conforme a Lei Municipal nº 3.356, compõe o Bairro Petrópolis: 
 

 
 Loteamento Residencial Nova Ipê 

 
 Loteamento Residencial Nova Esperança 

 
 Loteamento Jardim Petrópolis 

 
 Loteamento Jardim Guanabara 

 
 Loteamento Jardim Botafogo 

 
 Loteamento Jardim Andaraí 

 
 Loteamento Jardim Novo Niterói 

 
 Loteamento Jardim dos Pássaros 

 
 Loteamento Jardim Corsário 

 
 Loteamento Chapéu do Sol 

 
 Loteamento Jardim Manaíra 

 
 Loteamento Porto Imperial 

 
 Loteamento Jardim das Palmeiras 

 
 Loteamento Márcia 

 
 Loteamento Nancy 

 
 Loteamento Jardim das Acácias 

 
 Loteamento Adriana 

 
 Loteamento Tatiana 

 

 Loteamento Ana Vitória 
 

 Loteamento Jardim das Canoas 
 

 Loteamento Maristela 
 

 Loteamento Margaridas 
 

 Chácara Recreio do Pari 
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 Analisar o adensamento do município e de seus bairros ou regiões é ferramenta crucial para o 
correto direcionamento dos investimentos públicos ou estímulo de desenvolvimento de regiões com 
infraestrutura existente. Nesse cenário os agentes públicos precisam definir qual será a linha de atuação 
dentro das particularidades locais. 
 
 Traçando o estilo de vida, costumes, rotinas, carências. Identificando as características e estilo 
de vida da comunidade fica mais fácil identificar as reais necessidades, podendo propor medidas que 
vão de encontro com esses anseios. 
 
 Imagens da região do empreendimento: 
 

 Bairro Jardim Manaíra 

 
 

 Bairro Jardim Manaíra 
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 Bairro Jardim Manaíra 

 
 
 Da mesma maneira conhecer o perfil da população, seja por gênero, faixa etária, renda. Assim a 
instalação de equipamentos público, poderão de fato ser utilizados na comunidade. 
 

 População por faixa etária 

 
Fonte: http://populacao.net.br/populacao-petropolis_varzea-grande_mt.html 

 
 Conforme dados do IBGE de 2010, a densidade do Município de Várzea Grande é de 240,98 
hab/km². Contudo a densidade da região do estudo é bem inferior ao do município. Considerando que 
a região do bairro Petrópolis possui área aproxima 1.652,69 km², com população de 6.161 habitantes, a 
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densidade populacional é da ordem de 3,72 hab/km². O que fica bem claro observando a ocupação do 
Bairro: 
 

 Adensamento - AID 

 
Fonte: Mapa Prefeitura de Várzea Grande – Editado pelo Autor 

 
 Como podemos observar no mapa de adensamento, a região possui 03 configurações de 
ocupação: 
 

1) A área mais escura é onde se concentram a maior ocupação da região, contudo configurado por 
residências unifamiliares; 
 

2) A área mais amarelada apresenta baixa ocupação, configurada por loteamentos ou condomínios 
entregues ou em fase final de execução, contudo com baixa ou nenhuma ocupação, podemos 
citar o Loteamento Parque das Águas e Condomínio Florais da Mata, e os novos 
empreendimentos em execução na região do Chapéu do Sol; 
 

3) Por fim, a área mais clara e a maior porção da região, onde não possui nenhum tipo ocupação 
ou processo de loteamento e urbanização. 
 

 
 O correto adensamento das cidades permite uma cidade mais econômica do ponto de vista 
administrativo de políticas públicas. Um melhor aproveitamento da infraestrutura existente, ou a ser 
executada ou melhorada. 
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 Estudos como de Mascaro (1986) apontam que levando em consideração os custos de: 
 

 Infraestrutura Urbana (água, luz, esgoto, pavimentação); 
 

 Custos do edifício (construção, terreno, capital); 
 

 Custos de manutenção. 
 

 Segundo Mascaro, a densidade bruta das cidades deveria ser entre 450 a 540 hab/km², 
praticamente o dobro da densidade da cidade atualmente. 
 
 Associado a esses fatores essa região está recebendo novos empreendimentos de diferentes 
usos e classes sociais. A Urbanizadora Chapéu do Sol, disponibiliza um plano de ocupação da região, 
mapeando diferentes empreendimentos, tanto de cunho privado como público: 
 

 Plano de Ocupação Urbanizadora Chapéu do Sol 

 
Fonte: http://chapeudosol.com.br/portfolio-items/parque-genebra/ 
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 Densidade 
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Empreendimento 

 
 O empreendimento como citado anteriormente, contará com 1.598 unidades privativas (lotes 
para edificação), implantados em 03 condomínios distintos e com lançamentos sequenciais. Assim 
foram estudados empreendimento com as mesmas características para estimar a população do 
empreendimento. 
 
 Foram usados como parâmetros os empreendimentos da construtora localizados em Várzea 
Grande e Cuiabá: 
 
 Para estimativa dessa população, foi usado como parâmetro o cadastro do perfil familiar dos 
empreendimentos da empresa nas cidades de Várzea Grande: 
 

 Florais da Mata 
 
 E Cuiabá: 
 

 Florais Itália; 
 

 Villa Jardim; 
 

 Primor das Torres. 
 
 Com base no estudo desses empreendimentos a população teórica (residente e flutuante), foi 
estimada conforme os seguintes parâmetros: 
 
Estimativa da População – Fixa e Flutuante 
 
 Para a estimativa da população, iremos separar a população em dois grupos: 
 

 População Fixa: Composta pelos moradores (ocupação plena), mais os empregados/ 
funcionários fixos ao empreendimento; 
 

 População Flutuante: Composta por visitantes, empregados diaristas e fornecedores 
ocasionais. 
 

 Trata-se de uma “população máxima teórica”, que constitui parâmetro de referência para o 
cálculo do número de viagens que o empreendimento irá gerar quando da ocupação plena do 
empreendimento.  
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População Fixa 
 
 Para o cálculo da população residente, adotou-se a hipótese de 3,0 habitantes por unidade 
residencial, da mesma forma, foi analisada a quantidade média de funcionários empregados separados 
em dois grupos, sendo o 01 funcionário por unidade e 15 funcionários para cada empreendimento: 
 

Componente 
Parâmetro de 
Adensamento 

Nº de Unidades 
População Estimada – 

Projeto 
População Residente 3 hab/unid. 1.041 unidades 3.123 

Empregados / Diaristas 1 hab/unid. 1.041 unidades 1.041 

Apoio (manutenção, portaria, 
segurança, limpeza) 

15 por empreend 3 empreend 45 

POPULAÇÃO FIXA - TEÓRICA 4.209 

 
População Flutuante 
 
 Para o cálculo da população visitante e de fornecedores foram adotados os seguintes índices: 
 

 Visitantes: 0,05 visitantes (média diária) para cada unidade residencial; 
 

 Fornecedores: 0,15 fornecedor para cada unidade residencial,  
 

Componente 
Parâmetro de 
Adensamento 

Nº de Unidades 
População Estimada – 

Projeto 

Visitantes 0,05 hab/unid. 1.041 unidades 52 

Fornecedores 0,15 hab/unid. 1.041 unidades 157 

POPULAÇÃO FLUTUANTE - TEÓRICA 209 

 
População Teórica – Total: 4.418 pessoas. 
 
 Assim é possível perceber a transformação que a região sofrerá nos próximos anos com a 
implantação do empreendimento, quando os dados atuais apontam uma população na ordem de 4.418 
habitantes, o empreendimento teoricamente dobrará a população fixa da região. 
 
 Aumento significativo da população atual, os empreendimentos sozinhos tendem a dobrar a 
população da região de entorno. Contudo é importante salientar 02 aspectos: 
 

 Os empreendimentos não serão lançados de forma concomitante; 
 

 Esse tipo de empreendimento apresenta um tempo de maturação mais longo que 
empreendimento com entrega das unidades prontas para a moradia, em média em torno de 10 
anos para uma ocupação plena do empreendimento.   
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VI.III - Equipamentos Urbanos e Comunitários 
 
 De acordo como o Decreto nº 7.341, de 22 de outubro de 2010, equipamentos urbanos são: 
 

“... 
Art. 2º Para fins deste Decreto, consideram-se: 
... 
§ 2º Consideram-se equipamentos públicos comunitários as 
instalações e espaços de infraestrutura urbana destinados aos 
serviços públicos de educação, saúde, cultura, assistência social, 
esportes, lazer, segurança pública, abastecimento, serviços 
funerários e congêneres. 
...” (grifo nosso). 

 
 A existência de equipamentos urbanos no Brasil, normalmente, leva em consideração as 
características técnicas legais. Contudo o equipamento urbano além da sua função intrínseca, tem a 
função de proporcionar bem-estar social e apoio ao desenvolvimento econômico, bem como 
potencializar a ordenação territorial ou mesmo estruturar aglomerados humanos. 
 
 Tal importância dos equipamentos e os novos conceitos do urbanismo contemporâneo, onde a 
cidade deixa de ser um local com um único núcleo central voltado ao veículo e passa a ser uma cidade 
polinucleada, com seus centros regionalizados e voltada para o pedestre. 
 
 Dessa forma a existência de tais equipamentos no raio de distância do pedestre passa a ser 
primordial para o desenvolvimento da comunidade e criação de novos núcleos urbanos. 
 
 O contraponto os custos de instalações e operação de equipamentos urbanos, principalmente 
aos voltados para a saúde e educação, precisam de equilíbrio entre demandas e gastos. Assim é normal 
que novos bairros ou regiões urbanizadas, primeiramente criem a demanda para no segundo momento, 
receberem os investimentos públicos em novos equipamentos. 
 
 Essa configuração é perceptível na área do empreendimento, por se tratar de áreas de baixo 
adensamento, com os poucos equipamentos existente na região do Jardim Manaíra, local com maior 
adensamento do bairro. 
 
 Em contrapartida, os novos empreendimentos e investimentos estão atraindo novas demandas, 
assim o Parque Tecnológico, a Universidade Federal de Mato Grosso e o Instituto Federal de Mato 
Grosso estão sendo implantados (estão operando, contudo, não com operação plena), na região do 
Chapéu do Sol. Demonstrando a nova vocação que o entorno tem proporcionado. 
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 Mapa de Equipamentos Comunitários 

 
Fonte: Prefeitura de Várzea Grande / Google Earth – editado pelo autor. 

 
1. Escola Municipal Benedita Bernardina Curvo: 

 
 Escola Municipal Benedita Bernardina Curvo 

 
 
Esta unidade oferece educação nos períodos matutino e vespertino: 
 

 Turma de Atividade Complementar 
 

o Aulas no período da Tarde; 
o Número de turmas 1 / Média de alunos por turma: 75 

1 

3 

5 

2 

4 
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o Cultura, Artes e Educação Patrimonial 
o Futsal 
o Matemática 
o Tecnologias Educacionais 
o Português 

 
 Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

 
o Aulas no período da Manhã 
o Número de turmas 1 / Média de alunos por turma: 2 
o Ensino do uso de recursos ópticos e não ópticos 
o Estratégias para o desenvolvimento de processos mentais 
o Técnicas de orientação e mobilidade 
o Ensino do uso do Soroban 
o Ensino da Língua Portuguesa na modalidade escrita 
o Estratégias para autonomia no ambiente escolar 

 
 Ensino Fundamental de 9 anos - 2º Ano 

 
o Aulas no período da Tarde 
o Número de turmas 1 / Média de alunos por turma: 18 
o Artes (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras) 
o Ensino Religioso 
o Educação Física 

 
 Ensino Fundamental de 9 anos - 3º Ano 

 
o Aulas no período da Tarde 
o Número de turmas 2 / Média de alunos por turma: 25 
o Artes (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras) 
o Ensino Religioso 
o Educação Física 

 
 Ensino Fundamental de 9 anos - 4º Ano 

 
o Aulas no período da Manhã, Tarde 
o Número de turmas 3 / Média de alunos por turma: 31 
o Artes (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras) 
o Ensino Religioso 
o Educação Física 

 
 Ensino Fundamental de 9 anos - 5º Ano 

 
o Aulas no período da Manhã 
o Número de turmas 3 / Média de alunos por turma: 31 
o Artes (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras) 
o Ensino Religioso 
o Educação Física 
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 Ensino Fundamental de 9 anos - 6º Ano 

 
o Aulas no período da Manhã 
o Número de turmas 3 / Média de alunos por turma: 27 
o Inglês 
o Artes (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras) 
o Ensino Religioso 
o Educação Física 

 
2. Escola Municipal de Ensino Básico Ednilson Francisco Kolling 

 
 Escola Municipal de Ensino Básico Ednilson Francisco Kolling 

 
 

 Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
 

o Aulas no período da Manhã, Tarde. 
o Número de turmas 2 / Média de alunos por turma: 2 
o Ensino do uso de recursos ópticos e não ópticos 
o Estratégias para o desenvolvimento de processos mentais 
o Técnicas de orientação e mobilidade 
o Estratégias para enriquecimento curricular 
o Ensino da usabilidade e da funcionalidade da informática acessível 
o Ensino da Língua Portuguesa na modalidade escrita 
o Estratégias para autonomia no ambiente escolar 

 
 Educação Infantil - Pré-escola 

 
o Aulas no período da Manhã, Tarde. 
o Número de turmas 8 / Média de alunos por turma: 24 

 
 Ensino Fundamental de 9 anos - 1º Ano 

 
o Aulas no período da Manhã, Tarde. 
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o Número de turmas 4 / Média de alunos por turma: 27 
o Artes (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras) 
o Ensino Religioso 
o Educação Física 

 
 Ensino Fundamental de 9 anos - 2º Ano 

 
o Aulas no período da Manhã, Tarde. 
o Número de turmas 3 / Média de alunos por turma: 25 
o Artes (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras) 
o Ensino Religioso 
o Educação Física 

 
 Ensino Fundamental de 9 anos - 3º Ano 

 
o Aulas no período da Manhã, Tarde. 
o Número de turmas 2 / Média de alunos por turma: 25 
o Artes (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras) 
o Ensino Religioso 
o Educação Física 

 
3. Parque Tecnológico: 

 
Essa área de investimento do Governo do Estado será transformada no principal polo de 
desenvolvimento tecnológico de Mato Grosso. O Parque Tecnológico será implantado buscando 
um ambiente voltado: 
 

o Criação; 
o Desenvolvimento; 
o Disponibilização de Soluções Tecnológicas; 
o Atração de Empresas Inovadoras ao Mercado. 

 
Principalmente voltadas para o desenvolvimento do agronegócio. 
 
O Instituto Federal de Educação está em funcionamento desde 2014 e a partir de 2015 iniciaram 
cursos de Ensino Médio. Hoje o campus tem aproximadamente 600 alunos matriculados, 
cursando alguns dos cursos ofertados pela instituição: 
 

 Formação Inicial e Continuada 
 

o Inglês Básico – Formação Inicial e Continuada (FIC) 
o Espanhol Básico – Formação Inicial e Continuada (FIC) 

 
 Cursos Técnicos Integrados ao Nível Médio 

 
o Desenho de Construção Civil 
o Edificações 
o Logística 

 



 
85-119 

 

9912- 
arqlucascoelho@gmail.com – (65) 9912-4696 / (65) 3694-2682 

http://www.lucascoelhoarquitetura.com/ 

 Nível Superior 
 

o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública 
 

 Pós-graduação 
 

o Especialização Lato Sensu em Gestão Pública 
o Especialização Lato Sensu em Educação Inclusiva – LIBRAS 
o Especialização Lato Sensu em Educação de Jovens e Adultos - PROEJA 

 
O campus da UFMT ofertou as primeiras vagas em 2014, com cinco cursos iniciais da engenharia: 
 

 Química; 
 Transporte; 
 Minas; 
 Computação; 
 Automação e Controle. 

 
Atualmente oferta 315 vagas anualmente. 
 

4. CMEI Antônio Norberto de Barros Correa Filho 
 

 CMEI Antônio Norberto de Barros Correa Filho 

 
 

 Educação Infantil – Creche 
 

o Aulas no período da Manhã, Tarde. 
o Número de turmas 6 / Média de alunos por turma: 22 
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5. Posto de Saúde Manaíra: 
 

 PSF Manaíra 

 
 
 Dentro dos programas de saúde pública, o posto oferta o PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), 
e de acordo com o site INFOSAÚDE, apresenta os seguintes resultados: 
 

 Situação em relação a estrutura física e ambiência: Desempenho acima da média; 
 

 Situação em relação a adaptações para deficientes e idosos: Desempenho muito acima 
da média; 

 
 Situação em relação aos equipamentos: Desempenho mediano ou um pouco abaixo da 

média; 
 

 Situação em relação aos Medicamentos: Desempenho mediano ou um pouco abaixo 
da média 
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 Unidades de Ensino e Saúde 
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Perfil Socioeconômico – Rede de Ensino 
 
 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP realizou em 2015 
um estudo do perfil socioeconômico dos alunos da rede pública e privada. Definindo indicadores com 
objetivo de situar o conjunto dos alunos atendidos por cada escola em um estrato, definido pela posse 
de: 
 

 Bens domésticos; 
 Renda e contratação de serviços; e 
 Nível de escolaridade de seus pais. 

 
 Esses dados foram copilados em níveis de escala, agrupados conforme a visão geral do padrão 
de vida de cada aluno: 
 

Quadro 01: Descrição dos Níveis Socioeconômico dos Alunos 

Descrição 

Nível I - Até 30: Este é o menor nível da escala e os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua 
casa bens elementares, como uma televisão em cores, uma geladeira, um telefone celular, até dois 
quartos no domicílio e um banheiro; não contratam empregada mensalista e nem diarista; a renda 
familiar mensal é de até 1 salário mínimo; e seus pais ou responsáveis possuem ensino fundamental 
completo ou estão cursando esse nível de ensino. 

Nível II - (30;40]: Neste, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa bens elementares, 
como uma televisão em cores, um rádio, uma geladeira, um telefone celular, dois quartos e um 
banheiro; bem complementar, como videocassete ou DVD; não contratam empregada mensalista e 
nem diarista; a renda familiar mensal é de até 1 salário mínimo; e seus pais ou responsáveis possuem 
ensino fundamental completo ou estão cursando esse nível de ensino. 

Nível III - (40;50]: Neste, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa bens elementares, 
como uma televisão em cores, um rádio, uma geladeira, um telefone celular, dois quartos e um 
banheiro; bens complementares, como videocassete ou DVD, máquina de lavar roupas, computador 
e possuem acesso à internet; não contratam empregada mensalista ou diarista; a renda familiar 
mensal está entre 1 e 1,5 salários mínimos; e seu pai e sua mãe (ou responsáveis) possuem ensino 
fundamental completo ou estão cursando esse nível de ensino. 

Nível IV - (50;60]: Já neste nível, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa bens 
elementares, como um rádio, uma geladeira, dois telefones celulares, até dois quartos e um banheiro 
e, agora, duas ou mais televisões em cores; bens complementares, como videocassete ou DVD, 
máquina de lavar roupas, computador e possuem acesso à internet; bens suplementares, como 
freezer, um ou mais telefones fixos e um carro; não contratam empregada mensalista ou diarista; a 
renda familiar mensal está entre 1,5 e 5 salários mínimos; e seu pai e sua mãe (ou responsáveis) 
possuem ensino fundamental completo ou estão cursando esse nível de ensino. 

Nível V (60;70]: Neste, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa um quantitativo maior 
de bens elementares como três quartos e dois banheiros; bens Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Descrição complementares, como videocassete ou DVD, 
máquina de lavar roupas, computador e acesso à internet; bens suplementares, como freezer, um ou 
mais telefones fixos, um carro, além de uma TV por assinatura e um aspirador de pó; não contratam 
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empregada mensalista ou diarista; a renda familiar mensal é maior, pois está entre 5 e 7 salários 
mínimos; e seu pai e sua mãe (ou responsáveis) completaram o ensino médio. 

Nível VI (70;80]: Neste nível, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa um quantitativo 
alto de bens elementares como três quartos e três banheiros; bens complementares, como 
videocassete ou DVD, máquina de lavar roupas, computador e acesso à internet; bens suplementares, 
como freezer, telefones fixos, uma TV por assinatura, um aspirador de pó e, agora, dois carros; não 
contratam empregada mensalista ou diarista; a renda familiar está acima de 7 salários mínimos; e seu 
pai e sua mãe (ou responsáveis) completaram a faculdade e/ou podem ter concluído ou não um curso 
de pós-graduação. 

Nível VII - Acima de 80: Este é o maior nível da escala e os alunos, de modo geral, indicaram que há 
em sua casa um quantitativo alto de bens elementares, como duas ou mais geladeiras e três ou mais 
televisões em cores, por exemplo; bens complementares, como videocassete ou DVD, máquina de 
lavar roupas, computador e acesso à internet; maior quantidade de bens suplementares, tal como 
três ou mais carros e TV por assinatura; contratam, também, empregada mensalista ou diarista até 
duas vezes por semana; a renda familiar mensal é alta, pois está acima de 7 salários mínimos; e seu 
pai e sua mãe (ou responsáveis) completaram a faculdade e/ou podem ter concluído ou não um curso 
de pós-graduação. 

Fonte: Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP 
 
 Para identificação do nível socioeconômico e a relação entre a faixa etária educacional, calculou-
se a média aritmética simples, em seguida a partir da análise de Cluster (K-means), para classificar em 
07 grupos: 
 

 Muito baixo; 
 

 Baixo; 
 

 Médio baixo; 
 

 Médio; 
 

 Médio alto; 
 

 Alto, e 
 

 Muito alto. 
 
 Com bases dessas informações a Professora Maria Teresa Gonzaga Alvez - Professora Adjunta 
da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, o Professor José Francisco 
Soares – Professor Titular aposentado da Faculdade de Educação e pesquisador do Grupo de Avaliação 
e Medidas Educacionais (GAME), da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMH, a Professora Flavia 
Pereira Xavier, Professora Adjunta da Faculdade de Educação Universidade Federal de Minas Gerais - 
UFMG e vice-líder do Núcleo de Pesquisas em Desigualdades Escolares (Nupede), complementaram 
esses dados, distribuindo esses alunos por dependências administrativas, conforme tabela abaixo: 
 



 
90-119 

 

9912- 
arqlucascoelho@gmail.com – (65) 9912-4696 / (65) 3694-2682 

http://www.lucascoelhoarquitetura.com/ 

Tabela 02 – Grupos de NSE por Dependência Administrativa da Escola 

 Municipal Estadual Federal Privada Total 

Mais 
baixo 

2337 1393 1 25 3756 
5,9% 5,4% 0,5% 0,4% 5,2% 

Baixo 
9084 3553 19 42 12698 

23,1% 13,7% 8,7% 0,7% 17,6% 

Médio 
baixo 

10241 6461 38 202 16942 
26,0% 24,9% 17,4% 3,1% 23,5% 

Médio 
10148 8453 49 569 19219 
25,8% 32,5% 22,4% 8,8% 26,7% 

Médio 
alto 

6751 5314 46 1351 13462 
17,1% 20,5% 21,0% 21,0% 18,7% 

Alto 
810 797 48 2570 4225 

2,1% 3,1% 21,9% 39,9% 5,9% 

Mais alto 
13 5 18 1680 1716 

0,0% 0,0% 8,2% 26,1% 2,4% 

Total 
39384 25976 219 6439 72018 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Artigo, Ensaio, aval. Pop. Públ. Educ., Rio de Janeiro, v.22 
 
Perfil Socioeconômico – Rede de Saúde 
 
 Pesquisa semelhante foi realizada pela Revista Científica Arquivos Catarinenses de Medicina. Em 
artigo publicado em fevereiro de 2017, produzido pela Professora Adjunta do Departamento de Clínica 
Médica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, Professora Ana Maria 
Nunes de Faria Stamm – pelo médico residente em Clínica Médica no Hospital Universitário da UFSC, 
Doutor Rangel Osellame – pelo residente em Cirurgia Vascular do Hospital Europeen Georges Pompidou 
– Paris-França – Doutor Fabricio Duarte. 
 
 Realizaram tal pesquisa com o objetivo de identificar o perfil socioeconômico dos pacientes 
atendidos no ambulatório do Serviço de Medicina Interna do Hospital Universitário da Universidade 
Federal de Santa Catarina, para no segundo momento comparar com a população internada na 
Enfermaria de Clínica Médica do Hospital. 
 
 As classes da família foram definidas conforme a posição que a pessoa com maior renda da 
família ocupava no meio de produção. Assim foram classificados: 
 

1. Subproletariado – atividade não assalariada / instável; 
 

2. Proletariado; 
 

2.1. Típico – relação direta com a produção – pedreiro, operário; 
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2.2. Não Típico – relação indireta com a produção – bancário, funcionário público; 
 

3. Pequena burguesia tradicional – pequenos comerciantes; 
 

4. Nova pequena burguesia – engenheiros, médicos; 
 

5. Burguesia – empregam no mínimo cinco pessoas. 
 

 A pesquisa apresentou os seguintes resultados: 
 

Tabela 03 – Grau de Escolarização do paciente 

Renda menal familiar               
per capita SM Frequencia % 

Menor 1 97 37,2% 
1 - 2 99 37,9% 
2 - 3 35 13,4% 
3 -4  14 5,4% 
4 - 6 10 3,8% 
6 - 8 3 1,1% 
8 - 10 2 0,8% 
Não quis responder 1 0,4% 

TOTAL 261 100% 
Fonte: Arquivos Catarinenses de Medicina 
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VI.IV -  Uso e Ocupação do Solo 
 

VI.III.I - Legislação Municipal – Uso do Solo 
 
 Conforme parecer técnico Consulta Prévia, emitido pela secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, do Município de Várzea Grande, o lote de estudo dos 
empreendimentos estão inseridos na zona de Uso Misto ZUM: 
 

 Consulta Prévia 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo 

 
Conforme Lei Complementar 4.700 de 2021, Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano: 
 

“... 
SEÇÃO I 

ZONA DE USO MISTO (ZUM) 
 
Art. 10. A Zona de Uso Múltiplo – ZUM, caracteriza-se pela integração de usos 
múltiplos, respeitando a compatibilidade do uso residencial com os demais 
usos, considerados os impactos pelo porte e incomodidade, de forma a evitar 
conflitos, subdividindo-se em: 
I - Zona de Uso Múltiplo 1 – ZUM 1, corresponde à área que abrange a maior 
parte da cidade, região de ocupação urbana consolidada, onde se privilegia o 
uso residencial integrado aos usos comerciais, de serviços complementares e 
pequenas indústrias artesanais, de baixo impacto, preservada a convivência 
harmônica dos usos e respectivas atividades; 
II - Zona de Uso Múltiplo 2 – ZUM 2, compreende o entorno da Zona Central, 
onde deve ser incentivado o comércio, serviço e pequenas indústrias, 
propiciando a redução do deslocamento da população da respectiva 
residência para locais mais distantes; e 
III - Zona de Uso Múltiplo 3 – ZUM 3, corresponde ao entorno da Zona de Uso 
Múltiplo I, região de ocupação urbana em consolidação, onde deve ser 
incentivada a dinamização, mediante a aplicação de novos modelos de 
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ocupação, com planejamento ordenado, incluindo a flexibilização de usos e a 
oferta de infraestrutura adequada. 

 
 

 Mapa de Uso do Solo 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Várzea Grande – editado pelo autor 
 
  

Área de Influência Indireta – AII 4km 

Empreendimento 

Área de Influência Direta – AID 2km 

Av. Leonina Nunes da Cunha 

Av. João Bulhões de Deus 
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 Mapa de Zoneamento Municipal 
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VI.III.II - Índices Urbanísticos 
 
 Conforme legislação municipal, Tabela III os parâmetros de ocupação do solo, são: 

 
Ob.: O índice urbanístico do munícipio de Várzea Grande permite um aumento do potencial construtivo (Coeficiente 
Extra), contudo o condomínio restringe esse aumento de potencial, permitindo a construção de apenas 01 vez a 
área do lote. 

 
 Para demonstração do projeto, foram feitas simulações considerando o Estudo de Implantação 
inicial e as normativas condominiais para execução das unidades individuais. Dessa forma foram 
considerados: 
 

 
 
 Com esses dados foram inseridos os parâmetros urbanísticos tanto para a Zona de Uso Múltiplo, 
bem como as futuras normas construtivas desenvolvidas para os empreendimentos, sendo cobrada a 
permeabilidade mínima de 25% em cada unidade residencial. 
 
 Os dados acima são condicionantes para o projeto. Além desses indicies será observado o 
mínimo de 6,00 m² por Unidade Habitacional para área de lazer, por cada empreendimento. 
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VI.III.III - Implantação e Quadro de Áreas do Empreendimento 
 
 Os projetos estão em fase de desenvolvimento concomitante a esse Estudo de Impacto de 
Vizinhança. Uma vez que durante a análise dele, poderão ser solicitadas alterações no projeto. Dessa 
forma todos os projetos aqui apresentados estão na fase de Estudo Preliminar – Estudo de Viabilidade. 
 
Empreendimento 01 – Florais Sevilha 
 
 Conforme o Estudo Inicial (projeto urbanístico), o empreendimento contará com 401 lotes com 
tamanho médio das unidades de aproximadamente de 250,00 m² (cada unidade autônoma). 
 

 Implantação – Projeto Urbanístico 

  
Fonte: Ginco Urbanismo 
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Empreendimento 02 – Florais Madri 
 
 Conforme o Estudo Inicial (projeto urbanístico), o empreendimento contará com 313 lotes com 
tamanho médio das unidades de aproximadamente 250,00 m² (cada unidade autônoma). 
 

 Implantação – Projeto Urbanístico 

 
Fonte: Ginco Urbanismo 
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Empreendimento 03 – Florais Barcelona 
 
 Conforme o Estudo Inicial (projeto urbanístico), o empreendimento contará com 327 lotes com 
tamanho médio das unidades de aproximadamente de 250,00 m² (cada unidade autônoma). 
 

 Implantação – Projeto Urbanístico 

 
Fonte: Ginco Urbanismo 
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VI.III.IV - Uso do Solo – Ocupação Real 
 
 Para análise do uso do solo real, considerou-se a área de influência ao empreendimento. A qual 
é configurada por grandes áreas não ocupadas e glebas não parceladas. Apesar de não aparecer no 
mapa, a área comercial é concentrada na Avenida Um do bairro Jardim Maraína e na Rodovia Mário 
Andreazza. 
 
 A configuração comercial dessas duas vias é distinta, conforme as características naturais do seu 
entorno. 
 
 Enquanto a Avenida Um do bairro Jardim Maraína tem uma configuração de comercio para 
atendimento do público final, com mercados, conveniências, salões de belezas, a Rodovia Mario 
Andreazza apresenta configuração comercial para atendimento do público meio, com áreas de 
instalações maiores e características de fábricas ou depósitos e postos de combustíveis. 
 
 Essa configuração natural, vem sendo proposta de forma conceitual no urbanismo 
contemporâneo. Com a locação de comércio baseado na constância da necessidade e distância a ser 
percorrida. Campos Filho (2003) propõe uma classificação baseada no raio de abrangência do comércio 
ou serviço: 
 

 1° Nível: 
 
composto pelos comércios e serviços de apoio direto ao uso residencial, e de frequência de 
utilização diária ou semanal. (açougue, padaria, quitanda, boteco etc.). 
 

 2° Nível: 
 
atividades utilizadas com menor frequência e que, por isso, tendem a se localizar um pouco mais 
distante das habitações, nos centros de bairro mais consolidados. (lojas, supermercado etc.). 
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 3° Nível: 

 
atividades mais especializadas, cuja frequência de utilização é muito baixa (semestral, anual ou 
ainda menor) e por isso, tendem a se localizar em áreas de grande acessibilidade para a cidade 
como um todo. Inclui relojoarias, revendas de automóveis, equipamentos industriais etc. 
 

 Entretanto para essa análise do uso e a compatibilidade do seu entorno, são propostas algumas 
perguntas orientativas, onde para esse estudo destaca-se 01: 
 

Qual o raio de abrangência dessas atividades? 
 
 Essa questão se torna pertinente ao analisarmos o mapa de uso do solo real da área de influência 
direta do empreendimento: 
 
 

 Mapa de Usos do Solo Real 

 
Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – Google Earth – editado pelo autor 

 
 No mapa acima podemos perceber que a região é pouca adensada com grandes áreas (mesmo 
algumas já parceladas), não ocupadas. O comercio instala-se conforme a demanda e necessidade, 
principalmente as atividades do nível 01. 
 

Lote 

Comércios 

Indústrias 
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 Assim é compreensivo a falta de estruturas comerciais, bem como é natural a expectativa de 
gerar oferta conforme essas áreas iniciarem sua fase de consolidação. 
 
 A mesma pergunta pode responder a característica comercial distinta entre a Avenida 01 e a 
Rodovia Mário Andreazza, enquanto a segunda é uma rodovia de fluxo rápido de veículos, baixa ou 
nenhuma circulação de pedestres, seus estabelecimentos comerciais não são voltados a esse perfil de 
consumo. 
 
 Entretanto a Avenida 01, é o acesso do bairro Maraína e da região do Chapéu do Sol, com 
configurações de vias com menor velocidade para os veículos e grande circulação de pedestres, seu 
comercio é essencialmente voltado ao público do nível 01. 
 

VI.V -  Valorização Imobiliária 
 

“O EIV deve examinar informações concernentes aos mais variados 
aspectos decorrentes não só da implantação do empreendimento / 
atividade em si, mas também de seu potencial de alterações das 
características urbanas pré-existentes.” 
Ministério do Desenvolvimento Regional – Capacidades. 

 
 A valorização de imóveis é o processo pelo qual o valor de mercado de empreendimentos 
residenciais ou comerciais aumenta em relação a um dado valor inicial. Ele é ocasionado por mudanças 
no imóvel, no seu entorno ou nas condições do mercado. 
 
 Entre os fatores de valorização de imóveis, podemos citar alterações referente a: 
 

 Oferta e demanda por imóveis de uma determinada região; 
 

 Criação ou destruição de infraestrutura no entorno; 
 

 Taxas de juros de financiamento de imóveis; 
 

 Aumento da população. 
 
 A diminuição da oferta de ou o aumento da demanda por imóveis em uma determinada região 
causam aumento preço pois esses valores são definidos livremente pelo mercado. De forma similar, o 
aumento de oferta de unidades à venda ou menor procura causam redução no preço. Da mesma forma, 
o aumento populacional pressiona a demanda. 
 
 Já a disponibilização de infraestruturas de apoio no entorno tende a aumentar o valor atribuído 
tanto a residências como imóveis comerciais. Entre elas estão estruturas voltadas a transporte, lazer, 
comunicações e oferta de produtos e serviços. 
 



 
102-119 

 

9912- 
arqlucascoelho@gmail.com – (65) 9912-4696 / (65) 3694-2682 

http://www.lucascoelhoarquitetura.com/ 

 Como apontando um dos fatores da valorização do entorno pode ser a criação ou destruição de 
infraestrutura do entorno. Esse fator vale ser destacado nesse Estudo, uma vez que a região em questão 
vem recebendo muito investimento público e privado. 
 
 Nesse aspecto tais modificações do entorno convergem para dois conceitos com diferenças bem 
tênue entre elas: 
 

 Gentrificação: refere-se à melhoria social, cultural e econômica de um bairro ou, em 
maior escala, de uma região inteira. 
 

 Placemaking: processo de planejar espaços públicos de qualidade que contribuem para 
o bem-estar da comunidade local. 

 
 A principal diferença entre os conceitos está na abordagem dos elementos e forma de 
implantação. Enquanto o processo de Gentrificação normalmente ocorre sem interferência do governo, 
com objetivos econômicos. O processo de Placemaking para ser considerado Placemaking precisa 
envolver a comunidade em questão, considerando suas opiniões e necessidades de demanda. 
 
 Essa discussão pode até soar como contraditória, uma vez que a ideia de qualificar um espaço 
público ao melhorar ambientes que unam pessoas não deveria gerar desconfianças ou temores. Porém, 
experiências específicas de locais que viram o custo de vida aumentar muito após a sua requalificação. 
 
 Por exemplo, na área de influência direta do empreendimento, o loteamento existente não 
possui um item básico de infraestrutura, que deveria ser item obrigatório para abertura de loteamentos 
– as vias não são pavimentadas, consequentemente não possuem rede de esgoto e drenagem: 
 

 Fotos das Ocupações Próximas 
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 Fotos da Área de Influência 

 
 
 Nesse contexto a interferência pública e necessária de pavimentação e execução das redes de 
esgoto e drenagem, resultam no aumento natural de custos para os moradores, com o aumento do IPTU 
e taxas de Água e Esgoto. 
 
 Associado ao baixo adensamento local, o qual teria menos pessoas por m² para custear essas 
despesas. 
 
 Entendam que esse Estudo não é contra a melhoria das condições de infraestrutura, está apenas 
fazendo um paralelo entre causa e efeito. 
 
 No contexto da gentrificação, a transformação da região, qualificando pode ocasionar a 
valorização da região e a procura de novos empreendimentos, transformando as características locais, 
num processo econômico de oferta e demanda. 
 
 Vale ressaltar então a definição do termo Placemaking:  
 

 Placemaking é um processo de planejamento, criação e gestão de espaços públicos, que 
estimula uma maior interação entre as pessoas e propõe a transformação dos pontos de 
encontro de uma comunidade (parques, praças, ruas e calçadas) em lugares mais agradáveis 
e atrativos. 

 
 A escritura e ativista Jane Jacobs descreve: “Cidades têm a capacidade de fornecer algo para 
todos apenas quando esse algo é criado por todos”. Dessa forma o termo é muito mais utilizado para a 
transformação do lugar consolidado. 
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 Contudo o instrumento de Estudo de Impacto de Vizinhança tem por princípio o debate da 
comunidade envolvida, escutando seus anseios, visando mitigar ou compensar os impactos de 
instalações de novos empreendimentos na região. 
 

VI.VI -  Geração de Tráfego e Demanda por Transporte Público 
 
 A estimativa de adensamento populacional apresentada nesse Estudo, bem como a 
caracterização da estrutura socioeconômica dessa nova população é o parâmetro de avaliação para a 
geração de tráfego e demanda por transporte público. 
 
 Dessa forma separou se essa nova demanda em dois grupos, por apresentarem estrutura 
socioeconômico distintos: 
 

 Grupo 01 – residentes com população teórica estimada em 1.593 pessoas, com impacto direto 
na geração de tráfego individual; 
 

 Grupo 02 – empregados e diaristas com população teórica estimada em 531 pessoas, com 
impacto direto no transporte público. 

 
VI.V.I. Geração de Tráfego 

 
 O poder de compra da população alinhada ao desejo de possuir um veículo próprio vem gerando 
grandes problemas de mobilidade, principalmente nos grandes centros. Alinhado a esse poder 
econômico e o conceito do urbanismo moderno (estilo urbanístico base para a criação de Brasília), uma 
vez que as cidades eram planejadas através de um núcleo central e os bairros regiões residenciais. 
 
 A soma desses dois fatores gera congestionamento nas principais vias dos municípios em 
momentos opostos do dia (fluxo de ida – manhã / fluxo de volta – tarde). Reportagem do G1 no ano de 
2017 demonstra que o Brasil chegou no número de 4,8 habitantes para cada veículo: 

 Número de habitantes por veículo no Brasil 

 
Fonte: https://g1.globo.com/carros/noticia/frota-brasileira-de-veiculos-cresce-12-em-2017-diz-

sindipecas.ghtml 
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 Os empreendimentos apresentam população teórica de 6.757, essa população representa uma 
família com 03 pessoas – teoricamente 02 adultos e 01 criança. Estudo do Perfil Socioeconômico do 
Empreendedor aponta que em seus empreendimentos a média é de 1,8 veículos por unidade. 
 
 Considerando a média de veículos por unidade de 1,8 veículos, os empreendimentos com 1598 
lotes (unidades privativas), o empreendimento deverá apresentar a quantidade de 2.876 veículos de uso 
particular. 
 
 Em contrapartida a esse aumento de veículos nas vias que o empreendimento virá apresentar, 
constata-se o baixo fluxo de veículos nas duas principais avenidas da Área de Influência Direta, a Av. 
João de Deus Bulhões (Passagem da Conceição), o nível baixo de saturação das vias deve em conta de 
03 fatores principais: 
 

1) Baixo adensamento da região: 
 
Como demonstrado no estudo, a região apresenta baixo adensamento, com grandes áreas não 
ocupadas ou mesmo loteadas. 
 

2) Não são vias de ligações entre regiões adensadas da cidade: 
 
Essas vias são rotas de acesso à região e não fazem ligações entre duas regiões, servindo como 
rota de acesso. Dessa forma a utilização das vias são basicamente da população residente do 
local. 
 

3) Investimentos em infraestrutura 
 
A expectativa dos jogos da Copa do Mundo de 2012 e a construção do Centro Oficial de 
Treinamentos, fizeram que a região recebesse investimentos em infraestrutura, principalmente 
em relação ao sistema viário, assim as Avenidas: Rodovia Mário Andreazza, Estrada da Guarita, 
Avenida Chapéu do Sol, foram duplicadas aumentando o nível de saturação dela. 
 

 Esses fatores associados fazem que o fluxo das duas vias principais de ligação do 
empreendimento apresente números baixo, e em alguns momentos não apresentando nenhum 
movimento de veículos. 
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 Área de Influência do Empreendimento 

 
 Área de Influência 

 
Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – editado pelo autor 

 
Avenida João de Deus Bulhões - Estrada Passagem da Conceição 
 
 A Avenida apresenta duas caixas de rolamento por sentido, mais faixa de ciclovia e um canteiro 
central. 
  

Lote - Empreendimentos 

AII – 4,0 km 

AID – 2,0 km 

Av. Leonina Nunes 
da Cunha – Rua A 

Av. João 
Bulhões de 
Deus 
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 Avenida João de Deus Bulhões 

 
 

 Avenida João de Deus Bulhões 

 
 
 As fotos foram tiradas entre as 8h da manhã e 10h30 da manhã, em dias úteis. Com baixa ou 
nenhum veículo transitando pelas vias. 
 

VI.V.II. Transporte Público 
 
 O empreendimento apresentará uma demanda por transporte público principalmente para os 
funcionários e diaristas do empreendimento. Com previsão de demanda de 1.918 novos usuários, 
baseado na população teórica do empreendimento e os usuários que usaram exclusivamente veículos 
próprios, não foram considerados outros sistemas de transporte, como Vans, taxis ou aplicativos. 
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 A Avenida João de Deus Bulhões conta hoje com a linha 955, a qual faz a ligação entre o Distrito 
da Passagem da Conceição com o Terminal André Maggi, no centro de Várzea Grande. 

 
 Linhas de ônibus – Av. Chapéu do Sol 

 
Fonte: Aplicativo MeuÔnibus 

 
 Abrigo de ônibus – Avenida Chapéu do Sol 

 
 
 Também existem linhas de ônibus na região circulando pela Avenida Parque Sabia do bairro 
Maraína e na Rodovia Mário Andreazza. 
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VI.VII -  Iluminação 
 
 A urbanização dos lotes modifica as características do lote, o que naturalmente provoca 
alterações nas condições de iluminação natural dos lotes. Principalmente quando são edificadas torres 
altas o que criam zonas de sombreamento no lote do empreendimento como também em lotes vizinhos 
ao empreendimento. 
 
 Entender essa relação entre o espaço construído e a iluminação natural envolve diferentes 
estudo e análise, desde a percepção humana e as alterações comportamentais do meio. Segundo 
Mascaro: 
 

A iluminação natural é a forma mais antiga e frequente de iluminar os recintos 
urbanos, também a dos edifícios que os delimitam. A arquitetura, ao se 
constituir em definidora destes, mostra-os como sendo marcos de sua própria 
razão de ser. O ambiente visual urbano não se explica nem é compreendido 
sem a intermediação da arquitetura que forma os recintos urbanos, cujo 
sentido está no seu entorno natural e construído. É difícil estabelecer as 
complexas relações existentes entre o ambiente luminoso resultante e a 
forma urbana construída como resultado das gênesis tipo-morfológica e a 
disponibilidade de luz natural local. Essa disponibilidade é modificada pelos 
atributos do recinto urbano, tais como, orientação da rua, tipo de perfil, fator 
de céu visível, materiais de fachadas, relação de cheios e vazios, presença de 
arborização, infraestrutura, equipamentos, usos e costumes. 

 
 Mascaro ainda descreve: 
 

Em termos luminosos, um recinto urbano é considerado como uma situação 
que, em consequência da morfologia dos espaços arquitetônicos que o 
conformam e dos elementos que o compõem, gera uma distribuição específica 
de intensidades luminosas. Descrever essa morfologia significa citar e 
identificar a pluralidade de elementos que participam nessa estrutura 
arquitetônica determinante do espaço, como por exemplo, o uso do solo, as 
características formais e materiais do espaço, o perfil urbano que se esboça 
dessa forma, o equipamento urbano interveniente e a presença viva da 
arborização urbana, entre tantos outros. E a inclusão da luz natural nessa 
paisagem implica a avaliação luminosa dos espaços habitáveis, em função 
dessa morfologia urbana circundante 

 
 Nesse cenário, regiões com baixa densidade populacional, que é o caso do nosso 
empreendimento, o qual, mesmo após sua consolidação se caracteriza por baixa densidade e edificações 
térreas ou assobradas, a iluminação se apresenta como anéis concêntricos ao redor das tramas mais 
densas, com grandes extensões de superfície e com notáveis diferenças nas edificações, segundo o grau 
de renovação que tenha ocorrido.  
 



 
111-119 

 

9912- 
arqlucascoelho@gmail.com – (65) 9912-4696 / (65) 3694-2682 

http://www.lucascoelhoarquitetura.com/ 

 Dessa forma é possível determinar o fator de céu visível de cada recinto urbano e sua 
disponibilidade de iluminação natural e insolação. 
 

 Fatores de Céu Visível de Ruas – Porto Alegre 

 
Fonte: Desenho da Cidade e Iluminação Natural – Lúcio Mascaró 

 

VI.VIII -  Paisagem Urbana e Patrimônio Natural e Cultural 
 
 Estudos recentes acerca da paisagem investigam as atividades impactantes que contribuem para 
a sua modificação e buscam melhor compreender a sociedade através das marcas do cotidiano nela 
impressas. Paisagens singulares se constituem em patrimônios culturais, na medida em que fazem parte 
do cotidiano e estão presentes nas representações sociais. Alguns autores contemporâneos defendem 
a preservação da paisagem natural e urbana, buscando sua importância na construção da identidade 
cultural dos habitantes do lugar. 
 
 Algumas cidades possuem uma característica tão marcante em sua paisagem Urbana, que uma 
simples fotografia sem legenda, é passível de identificação do local mesmo por não moradores. Essa 
paisagem urbana, mesmo urbana pode ter uma configuração construída ou natural, a qual temos as 
duas principais cidades do Brasil com características opostas: 
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 São Paulo – Avenida Paulista 

 
Fonte: https://spcity.com.br/serie-avenida-paulista-125-anos-e-1-mes-da-avenida-simbolo-de-sao-

paulo/ 

 
 Rio de Janeiro - Copacabana 

 
Fonte: https://freewalkertours.com/pt-br/praia-de-copacabana/ 

 
 Nesse aspecto, tanto o conceito de construído e de natural se tornam marcas da cidade ou 
mesmo a própria identidade do local. Quando esse local ultrapassa os limites locais como referências, 
se tornam patrimônio Culturais ou Naturais. 
 
 O contraponto sobre a importância, ou melhor, sobre o significado dessa paisagem urbana, 
como marcante, mas ao mesmo tempo negativo para a cidade, é observado quando não existe um 
planejamento e a ocupação é feita de forma desordenada. 
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 Favela da Rocinha – RJ 

 
Fonte: https://extra.globo.com/casos-de-policia/bope-faz-operacao-na-favela-da-rocinha-nesta-

quinta-feira-23023069.html 
 
 De forma abrangente, Santos (1997, p. 61) define que: 
 

Tudo aquilo que vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. 
Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a 
vista abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de 
cores, movimentos, odores, sons, etc. 

 
 No Brasil, desde os anos 1930, a paisagem se constitui em patrimônio histórico e artístico 
nacional, caracterizada como um bem sujeito a tombamento quando considerada monumento natural 
ou agenciado pela indústria humana. O Estatuto da Cidade ratifica o entendimento da paisagem como 
um patrimônio, na medida em que a cita em dois de seus artigos, relacionando sua preservação e 
proteção à qualidade de vida da população. 
 
 O conceito de qualidade de vida é pessoal, podendo variar a “sensação de qualidade”, pois como 
a própria definição aponta: 
 
 Qualidade de vida indica o nível das condições básicas e suplementares do ser humano. Estas 
condições envolvem desde o bem-estar físico, mental, psicológico e emocional, os relacionamentos 
sociais, como família e amigos, e também a saúde, a educação e outros parâmetros que afetam a vida 
humana. 
 
 Em outras palavras, pessoas diferentes no mesmo local e no mesmo momento, podem sentirem 
conforto ou desconforto, muito associado ao seu estar, do que necessariamente em relação onde estar. 
 
 A Paisagem Natural do local do empreendimento sofreu e continua sofrendo alterações visuais 
desde o início das obras do Centro Oficial de Treinamentos para a Copa do Mundo no Brasil. A 
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expectativa da construção e crescimento acelerado da região não foi concretizado, por dois motivos que 
ocorrerão quase que de forma contínua: 
 

1. A obra não foi concluída e ainda se encontra inacabada e abandonada; 
 

2. Crise econômica Mundial e no Brasil. 
 
 Imagens de como ficaria o empreendimento após sua conclusão, apresentavam a região uma 
transformação na sua paisagem, adicionando edificações modernas e imponentes: 
 

 Perspectiva – Centro de Treinamento – COT Barra do Pari 

 
Fonte: https://sdplan.com.br/projetos/centro-de-treinamento-barra-do-pari/ 

 
 A inexecução das obras e abandono do local de certa forma também transformaram a região, 
sendo um local onde as pessoas utilizam como depósito de lixo. 
 

 Obras do COT  

 
 
 No aspecto da mudança a paisagem natural do entorno, a mesma vem sofrendo essas alterações 
e consolidando um novo aspecto para a região, não obstante, na mesma via em frente ao lote do 
empreendimento, foi executado um empreendimento semelhante contudo aberto, o loteamento 
Parque das Águas. 
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 Parque das Águas 

 
 

 Parque das Águas 

 
 

 Parque das Águas 

 
 

 Entorno 

 

Terreno 

Parque das Águas 
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 No empreendimento tipo loteamento (Parque das Águas), infelizmente permite imagens como 
demonstrado do descaso da população com o descarte de lixo. Essa falta de preocupação não ocasiona 
apenas a poluição visual, esse descuido atrai insetos, roedores, ou outros animais peçonhentos, 
colocando em risco a saúde dos próprios moradores. 
 
 Em contrapartida, condomínios urbanísticos, possuem locais próprios para o descarte de lixo e 
cuidados constantes com a manutenção do empreendimento. A projeção de mudança na paisagem 
pode ser estimada com as imagens do empreendimento Florais da Mata, já entregue pela urbanizadora 
e em fase de consolidação. 
 

 Imagem da Av. Chapéu do Sol – Florais da Mata 

 
 
 Inclusive a valorização e recuperação das Áreas de Preservação Naturais, devolvendo aos 
moradores parques naturais, contato com a paisagem natural, e a valorização do entorno imediato. 
 

V.VII.I -  Geração de Ruídos e Poeira – Destinação de Lixo, Entulho e Sobras 
 
 Como consequência natural de qualquer obra é a geração de ruídos, bem como elevação de 
partículas soltas (poeira), durante a execução. Uma vez que são usados grandes máquinas e 
equipamentos, bem como são retiradas porções do solo e/ou lançado aterro para nivelamento dele. 
 
 Outra consequência direta é a geração de lixo proveniente da obra, como entulho e sobras de 
materiais. 
 
 Os principais impactos gerados durante a instalação do empreendimento são: 
 

 Poeira em função do material transportado e/ou movimentação de terra; 
 

 Aumento de tráfego de caminhões e máquinas; 
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 Aumento na geração de ruído e vibrações provenientes da operação de máquinas e 
equipamentos do empreendimento; 
 

 Resíduos sólidos, sobras de materiais entre outros. 
 
 

VII. Fechamento 
 
 Esse caderno aponta o levantamento dos dados e projeções. 
 O caderno 02 apresenta o impacto e as medidas. 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Lucas Coelho de Almeida 

Arquiteto e Urbanista 
CAU A50982-5 
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