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APRESENTAÇÃO 

 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) está dentre os instrumentos de gestão que 

permitem a avaliação dos impactos causados por empreendimentos e atividades urbanas.  

Trata-se de um instrumento contemporâneo, que atende às exigências da vida moderna e 

que está integrado ao direito urbano ambiental, que tem sua matriz no cumprimento da função 

social da propriedade.  

A partir da análise dos impactos, é possível avaliar a pertinência da implantação do 

empreendimento ou atividade no local indicado, ou seja, avaliar se o proposto está adequado ao 

local, estabelecendo uma relação da cidade com o empreendimento e do empreendimento com a 

cidade, considerando o meio no qual está inserido. 

Daniela Campos Libório Do Sarno esclarece: “O princípio da precaução aplicável às 

normas de Direito Ambiental busca valorizar uma postura preventiva diante de ações que possam 

trazer risco de dano ambiental. Para o Direito Urbanístico, a aplicação desse princípio em atos 

isolados torna-se difícil em face da complexidade da comprovação do risco. O estudo do impacto 

ambiental e o estudo de impacto de vizinhança tem a função de criar os parâmetros específicos 

para o empreendimento analisado, verificando possíveis danos na sua implementação (...) será no 

plano urbanístico (em especial no plano diretor) que os valores e as características de qualidade 

de vida deverão estar delineados. Se assim estiverem, o descumprimento ao plano será entendido 

como uma atitude degradante para a qualidade de vida urbana”. 

O Estudo em questão se trata de um parcelamento do solo, ou seja, subdivisão de área de 

terra em lotes menores destinado a edificações de uso residencial. Neste contexto, serão 

abordados os aspectos conforme o Termo de Referência elaborado pelo Município de Várzea 

Grande, com o intuito de verificar a viabilidade do Empreendimento na Região proposta da 

Instalação e Operação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

 

A propriedade urbana é limitada por uma variedade de regras urbanísticas, a fim de que 

sua utilização atenda aos objetivos estabelecidos em nosso ordenamento jurídico. Com o objetivo 

de fazer com que o uso dessa propriedade esteja de acordo com a legislação, portanto, é essencial 

que o proprietário se submeta ao zoneamento, bem como aos índices urbanísticos impostos. Essas 

limitações ao exercício do direito de propriedade têm o objetivo de resguardar não só os 

interesses do proprietário, mas, principalmente, o interesse coletivo no sentido de que as funções 

sociais das propriedades urbanas sejam atendidas, garantindo que as cidades sejam locais de 

convivência harmônica e saudável para a sociedade. No entanto, em alguns casos, ainda que esses 

limites à liberdade do proprietário sejam estabelecidos em prol da coletividade, as medidas usuais 

impostas pelo regramento urbanístico não são suficientes para o zelo da qualidade de vida dos 

cidadãos urbanos.  

Desta forma, a justificativa para que o Estudo de Impacto de Vizinhança seja realizado 

para o Empreendimento, além, de cumprir determinações legais, trata-se de um instrumento de 

planejamento urbano em decorrência da análise da viabilidade da construção, implantação e 

funcionamento do mesmo na área urbana estudada, mediante o exame dos aspectos indicados, 

minimamente, no Estatuto da Cidade, pela legislação municipal e o Termo de Referência 

elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

Assim, o presente EIV analisa quais os impactos positivos e negativos que poderão trazer 

consequências à qualidade de vida daqueles que residem na vizinhança do empreendimento a ser 

implantado, também como ao ambiente urbano, considerando os aspectos físicos, ambientais e 

socioeconômicos em relação ao empreendimento. 

Ao final do estudo, serão relatadas sugestões e medidas mitigadoras e compensatórias a 

serem implementadas para a viabilização de implantação do empreendimento. 

Para isso foram seguidas as recomendações da Lei Federal n.º 10.257/2001 - Estatuto da 

Cidade (artigos 36 a 38), Lei n.º 3.112 de 2007 - Plano Diretor do Município de Várzea Grande, Lei 
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Complementar n.º 3978/2013 - Uso e Ocupação do Solo, Lei do Estudo de Impacto de Vizinhança – 

n.º 3680/2011 e o Termo de Referência n.º 005/2017 emitido pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, que estabeleceu como área de abrangência indireta (AII) a inscrita em 

uma circunferência com raio de 4,0 km e, como área de abrangência direta (AID) a inscrita em uma 

circunferência com raio de 2,0 km, ambas a partir do centro do empreendimento em análise. 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O EMPREENDIMENTO 

 

2.1. APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

2.1.1. Nome do interessado 

 

Ductievicz Incorporadora LTDA 

CNPJ: 04.187.487/0001-14 

 

2.1.2. Endereço da atividade ou empreendimento 

 

Avenida Universitária, sem número, Bairro Jardim Chapéu do Sol, Várzea Grande, Mato 

Grosso. Coordenadas Geográficas: LATITUDE 15° 35’13,72”S. LONGITUDE 56°11’01,63” W. 

 

2.1.3. Área do terreno 

 

Área do terreno: 411.873,2880 m². 

 

2.1.4. Objetivo da atividade ou empreendimento 

 

Subdivisão de área de terra em lotes menores destinado a edificações de uso 

residencial. 
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2.1.5. Planta de situação e localização da atividade ou empreendimento 

 

Figura 1 – Localização 
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2.1.6. Uso e ocupação do solo 

 

A classificação do uso atual do solo em Várzea Grande teve como fonte os dados 

publicados no “Sistema de Informação Geoambiental de Cuiabá, Várzea Grande e Entorno” 

(CPRM, 2006), muito embora este trabalho não contemple uma pequena parcela do extremo 

noroeste do município.  

A fonte citada realizou um amplo levantamento incluindo diversas classes de uso, muitas 

vezes com superposição de usos, principalmente referente ao cerrado, campo cerrado e 

pastagens.  

Visando facilitar a tomada de decisões para fim de planejamento territorial, optou-se por 

utilizar apenas os usos principais. Para acesso aos dados com maior grau de detalhamento sugere-

se a consulta ao documento original supracitado. 

A maior parte do território de Várzea Grande é coberta por cerrado, cerca de 56,9 % da 

área total, ou seja, 44.272 ha. A tabela 1 demonstra as classes de uso, as áreas correspondentes a 

cada uma delas, a porcentagem aproximada do total do município, e a área de ocorrência no 

território municipal.   

 

Tabela 1 – Uso do Solo 

Classe de 

Uso 

Área 

Ocupada 

(ha) 

% da Área 

do 

Município 

Ocorrência 

Cerrado 44.272 56,9 
Todo o município, com maiores remanescentes na 

área central. 

Área 

urbanizada 
12.028 15,2 

Área urbana do município, junto a divisa com Cuiabá, 

englobando os distritos de Cristo Rei (Porto Velho), 

Capão Grande e Bom Sucesso. 

Pastagem 10.620 13,4 
Porção norte de Várzea Grande, às margens do 

ribeirão Esmeril e do córrego Machado. 

Campo 

cerrado 
4.876 6,1 

Pequenos fragmentos dispersos pelo município, 

acompanhando o cerrado. 
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Mata ciliar 4.160 5,2 

Acompanhando os rios do município, principalmente o 

ribeirão Esmeril, Rio Pari, córrego Machado e 

afluentes. 

Cerradão 2.124 2,6 
Porção norte do município, na forma de pequenos 

fragmentos, acompanhando o cerrado. 

Corpos 

d’água / rios 
626 < 1 

Rios da região e planície aluvionar do Rio Cuiabá, 

principalmente próximo aos distritos de Cristo Rei 

(Porto Velho) e Bom Sucesso. 

Fonte: Plano Diretor -  lei 3.112/2007 

 

Os usos consolidados no espaço urbano de Várzea Grande são: residencial, comercial e de 

serviços, industrial e institucional, cuja localização predominante encontra-se determinada no 

mapa de Uso do solo urbano 

A Lei Complementar n. º 3.112 de 2007, capítulo I, no seu art. 3º e a Lei Complementar nº 

3727 de 2012 em seu artigo 3º, dispõem que a permissão para localização de qualquer atividade 

não contempla, a juízo do órgão municipal competente, nas classificações e na relação 

exemplificativa dos anexos I e II da presente lei, principalmente aquelas consideradas perigosas, 

incômodas ou nocivas, que dependerão de prévia aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança. 

De acordo com Meirelles (2006), “uso e ocupação do solo urbano, como geralmente são 

denominados, destinam-se a estabelecer as utilizações convenientes às diversas partes das 

cidades e a localizar as áreas adequadas para as diferentes atividades urbanas que afetam a 

comunidade”. 

Por sua vez, o zoneamento é a divisão da área do perímetro urbano do município em 

zonas de características diversificadas, para as quais são definidos usos e parâmetros de ocupação 

do solo específico, visando ordenar o crescimento da cidade, de acordo com critérios urbanísticos 

ambientais. Ainda segundo Meirelles (2006), o Zoneamento Urbano consiste na repartição da 

cidade e das áreas urbanizáveis segundo sua precípua destinação de uso e ocupação do solo. 

A Lei do Zoneamento de Várzea Grande, a LC nº 3.727 de 2012 e Lei 3978 de 2013 têm 

como objetivos: estabelecer critérios de ocupação e utilização do solo urbano do município, tendo 

em vista o bem-estar do cidadão, o cumprimento da função social da propriedade estabelecida 
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pela Constituição Federal; orientar o crescimento da cidade visando minimizar os impactos sobre 

áreas ambientalmente frágeis e incentivar o adensamento das áreas urbanizadas e próprias para 

ocupação; a integração do sistema viário e o meio ambiente com o uso e ocupação do solo; prever 

e controlar densidades demográficas e de ocupação de solo urbano, como medida para gestão do 

bem público, da oferta de serviços públicos e da conservação do meio ambiente; compatibilizar 

usos e diferenciadas, complementares entre si, tendo em vista a eficiência do sistema produtivo e 

a eficácia dos serviços e da infraestrutura. 

Em sua implementação, o zoneamento de Várzea Grande está definido em duas escalas: a 

primeira, denominada de macrozoneamento, que consiste na delimitação da zona rural, de 

interesse de conservação e preservação do patrimônio ambiental, cultural e urbano do município, 

e a segunda, o zoneamento propriamente dito, que irá estabelecer as normas de uso e ocupação 

para cada macrozona, em especial da zona urbana. 

A Macrozona Urbana corresponde à área do perímetro urbano de Várzea Grande, tendo 

como objetivos: delimitar a área do território municipal onde serão aplicadas as Leis de 

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano e a de Parcelamento de Solo Urbano; delimitar as 

áreas para a aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade; proteger, conservar e recuperar o 

patrimônio natural e cultural inserido na área urbana; proteger da ocupação sítios com fragilidade 

ou risco de ocorrência de acidentes ambientais; reduzir ou minimizar os riscos de acidentes 

ambientais nas áreas urbanas já ocupadas; controlar e direcionar o adensamento urbano; 

controlar a ocupação de áreas cuja infraestrutura encontra-se próxima da saturação; reverter o 

processo de expansão periférica do tecido urbano; promover a regularização fundiária articulando 

sustentabilidade ambiental e inclusão sócio espacial; potencializar o uso da infraestrutura urbana 

existente; racionalizar os investimentos públicos; tornar segura e eficiente a circulação da 

população em todas as regiões onde exista ou planeje a instalação de atividades urbanas; 

qualificar a paisagem urbana. 

Nos termos dos artigos 14 e 15 da LC 3.727 de 2012, o território do município é composto 

por área urbana e área rural, sendo que a Macrozona Urbana se encontra subdividida em zonas, 

cujos perímetros encontram-se detalhados no Mapa de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, 

para os quais são estabelecidos índices urbanísticos de acordo com os padrões de uso e ocupação 
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do solo desejáveis para cada área. O zoneamento busca compatibilizar e equilibrar as densidades 

do uso do solo urbano. 

Assim, o artigo 16 define os tipos de Zonas, totalizando 12 (doze), quais sejam: 

I- Zona de Expansão Urbana; 

II- Zona Central; 

III- Zona de Subcentro; 

IV- Zona de Serviços; 

V- Zona de Uso Misto; 

VI- Zona de Conservação e Preservação Ambiental; 

VII- Zona Especial de Interesse Cultural, Ambiental e Turístico; 

VIII- Zona Predominantemente Residencial; 

IX- Zona de Proteção do Aeroporto; 

X- Zona Industrial; 

XI- Zona Corredor Linear; 

XII- Zona Especial de Interesse Social. 

Existem vantagens de desvantagens com relação a densidades do uso do solo: se, do 

ponto de vista ambiental, as baixas densidades apresentam algumas vantagens relativas (menor 

impacto ambiental e maior possibilidade de áreas mais verdes e de lazer), do ponto de vista 

socioeconômico, as baixas densidades apresentam, do mesmo modo, algumas vantagens que não 

podem ser negligenciadas (principalmente a maior eficiência na alocação de infraestrutura 

urbana). BRAGA e CARVALHO, 2001. 

No caso em questão, conforme a Lei de Uso e Ocupação do Solo, o empreendimento está 

inserido em uma Zona de Uso Misto e a atividade de uso em questão é do tipo permissível, já que 

é um uso passível de ser admitido na zona, desde que não contradiga ou interfiram nos demais 

usos previstos e seja considerado adequado após Estudo de Impacto de Vizinhança. 

 

3. Caracterização da atividade do empreendimento 

 

3.1. Caracterização e localização 
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O empreendimento é um loteamento aberto, consiste na subdivisão de uma área em 

lotes menores destinados a edificações com abertura de vias de circulação, de logradouros 

públicos ou prolongamento, localizada na região do Bairro Chapéu do Sol, em Várzea Grande, 

Mato Grosso. 

 

3.2. Público alvo 

 

O empreendimento é destinado população de modo geral para o uso residencial. 
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3.3. Levantamento topográfico planimétrico 

 

3.4. Quadro de área do empreendimento 

 

A distribuição das áreas do empreendimento será destinada de acordo com o projeto de 

parcelamento do solo conforme a tabela que segue referenciada abaixo.  
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Tabela 2 – Destinação das Áreas 
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Figura 2: Implantação do empreendimento 
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3.5. Número de unidades previstas e caracterização de uso 

O projeto contempla 648 lotes com área mínima de 250 m². 

 

3.6. Previsão de dias e horários de funcionamento 

O empreendimento funcionará em tempo integral. 

 

3.7. Estimativa de números de moradores e funcionários prestadores de serviço 

direto e indireto 

O cálculo da população de projeto inclui quantificações de população residente e 

empregada, considerando uma população máxima teórica na condição de ocupação total 

das unidades residenciais e de uma estimativa da população flutuante passível de ser 

atraída pelo empreendimento, assim, resultando no total de 2.444 (duas mil e 

quatrocentos e quarenta e quatro pessoas) considerando uma média de 3 pessoas por lote, 

totalizando 1.944 e mais 500 prestadores de serviços diretos e indiretos / temporário. 

3.8. Consumo previsto de água e esgotamento sanitário 

O fornecimento de água será através do Departamento de Água e Esgoto do 

Município de Várzea Grande/MT.  

E o esgotamento sanitário através de uma parceria entre Ginco e Ductievcz, que 

fará sistema ETE Compacta. 

 

3.9. Consumo previsto de energia elétrica 

Está sendo considerado uma carga de 1,9 KVA por lote residencial classe alta, 

valores adotados de acordo com a norma NDU-006 critérios básicos para elaboração de 

projetos de redes de distribuição áreas urbanas. 

Serão necessários 16 transformadores totalizando 1387, 5 KVA, conforme o projeto 

anexo. 

 

3.10. Demanda prevista dos serviços de telecomunicações 
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A região do empreendimento já possui atendimento dos serviços de 

telecomunicações, conforme solicitação aprovada de Loteamento nas proximidades, como 

o Parque Genebra que segue como anexo. 

 

3.11. Tempo estimado da obra de implantação do loteamento 

 

A previsão de tempo estimado para a obra de implantação do Loteamento será de 

02 (dois) anos, contados a partir da aprovação do projeto e emissão do alvará de 

construção pelo município. 
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4. Documentos 

4.1. Certidão de Inteiro Teor e Ônus 
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4.2. Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral 
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4.3. Termo de Referência 
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4.4. Licenças Municipais – Secretaria Municipal de Meio e Desenvolvimento 

Rural Sustentável 

4.4.1. Licença de Localização (protocolo) 
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4.4.2. Parecer Técnico Área de Preservação Permanente e compatibilidade do 

Empreendimento com o Zoneamento. 
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4.4.3. Declaração de Disponibilidade de Fornecimento de Água (DAE) 
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4.4.4. Declaração de Disponibilidade de Lançamento de Efluentes (DAE) 
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4.4.5. Registro de Responsabilidade Técnica EIV RIV e empreendimento 
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4.5. Mapa do Zoneamento Urbano da Região do 

Empreendimento 

Mapa 3 - Mapa do Zoneamento da Região do Empreendimento 
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4.6 Mapa de Uso e Ocupação do Solo Real 
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4.7 Delimitação das áreas de influência direta e indireta pelo termo de 

referência 

 

A área de influência é definida como o espaço suscetível de sofrer alterações 

como consequência da implantação, manutenção e operação de determinado 

empreendimento ao longo de sua vida útil.  

Podemos dizer que a área de influência direta é aquela que sofrerá os 

impactos diretos da implantação do empreendimento. Normalmente, esta área é a 

mais próxima do empreendimento. Com relação à área de influência indireta, é 

aquela que sofre as consequências indiretas da instalação do empreendimento.  

O termo de referência emitido pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano - SMDU estabeleceu como abrangência direta uma área de 

raio de 2,0 (dois) km, e para a abrangência indireta uma área de raio de 4,0 (quatro) 

km, ambas a partir do centro do empreendimento. No presente estudo foram 

analisados inicialmente, os aspectos gerais de interesse na Área de Influência 

Indireta, e em seguida, a análise dos aspectos locais – a Área de Influência Direta. 

4.7.1.  Área de Influência Direta (AID) 

Figura 4: Área de Influência Direta – 2 km 
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4.7.2. Área de Influência indireta (AII) 

 

Figura 5: Área de Influência Indireta – 4 km 
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5. Meio ambiente natural 

 

5.1. Aspectos ambientais da área 

 

5.1.1. Características do meio físico 

 

O local onde será instalado Loteamento Chapéu do Sol III, tem na sua 

maioria, vizinhança dotada de uso residenciais e vazios, a região se encontra em 

expansão. No local existe corpo hídrico, foi realizado estudo de caracterização da APP 

onde foi verificado que a área se encontra com nível de preservação satisfatório 

conforme segue no item subsequente. Em relação a área de inundação, a cota de 

inundação adotada estabelece segurança para o empreendimento de acordo com o 

estudo elaborado que segue no anexo deste trabalho. 

5.1.2. Caracterização da APP 
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5.1.3. Características do meio biótico 

 

Em relação ao meio biótico, verificou-se em campo que existem apenas 

algumas árvores frutíferas como goiabeira, manga, caju, nativas como pé de sete 

copas, e vegetação rasteira. As espécies serão removidas conforme o plano de 

exploração florestal, de responsabilidade do profissional habilitado, atendendo todas 

as exigências legais do órgão ambiental. 
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5.2. Impactos ambientais 

 

A resolução CONAMA n. º 001 de 1986, define impacto ambiental como 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afete a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais.  Dessa forma, os 

impactos ambientais provocados pelo empreendimento podem ser tanto positivos 

quanto negativos. Segue abaixo a lista dos dois tipos impactos. 

 

5.2.1. Impactos Ambientais Positivos 

 

 Geração de emprego e renda; 

 A implantação do mercado no bairro facilita o poder de compra em termos de 

acessos para os moradores da vizinhança; e 

 Aumento do crescimento econômico. 

 

5.2.2. Impactos Ambientais Negativos 

 

 Geração de efluentes; 

 Mudança na paisagem; 

 Consumo de matéria-prima; 

 Geração de resíduos; 

 Geração de poluentes atmosféricos; e 

 Ruído e vibrações. 

 

5.2.3. Medidas mitigadoras 
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 Gerenciamento de resíduos Sólidos; 

 Conscientização dos funcionários e comunidade; 

 Controlar e reduzir riscos ao meio ambiente; 

 Tratamento do efluente gerado; 

 Comercialização dos resíduos recicláveis; 

 Utilizar sempre que possíveis produtos recicláveis e/ou menos ofensivos ao 

meio ambiente; 

 Sinalização das vias de acesso; 

 Aspersão contínua de água nos acessos e obra; e 

 Utilizar caminhões com catalisadores onde evitando a dispersando monóxidos 

na atmosfera. 

 

5.2.4. Abastecimento de Água 

 

Conforme consulta de Disponibilidade de Abastecimento de Água (DPA) ao 

órgão responsável (Departamento de Água e Esgoto – DAE), a água necessária ao 

abastecimento do Loteamento Chapéu do Sol III será fornecida pelo DAE conforme já 

apresentada a solicitação de disponibilidade. 

 

5.2.5. Esgotamento Sanitário 

 

Em relação ao esgotamento sanitário, foi realizado um pedido de 

Disponibilidade de Esgotamento (DPE) ao órgão responsável (Departamento de Água 

e Esgoto – DAE) como já apresentado acima o mesmo foi positivado.  

 

5.2.6. Drenagem 
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O sistema de drenagem de águas pluviais tem como principal objetivo 

direcionar as águas pluviais concentradas na cobertura evitando assim alagamentos. 

Ficará a cargo da empresa, a contratação do responsável pela elaboração do projeto. 

 

5.2.7. Processos erosivos 

 

De forma a manter a manutenção preventiva e corretiva de modo que seja 

possível evitar a deflagração de processos, deverá ser elaborado um programa de 

processos erosivos, no caso de ocorrência do mesmo. 

 

5.2.8. Resíduos Sólidos 

 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o empreendimento 

deve elaborar e implantar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). 

Para tanto, este plano foi apresentado no projeto de licenciamento ambiental, o qual 

segue em anexo a este projeto. O plano foi elaborado seguindo as orientações 

propostas por este órgão ambiental, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Rural Sustentável – SEMMADRS. 

 

5.2.9. Resíduos da Construção Civil 

 

Tendo em vista que empreendimento ainda será edificado, foi elaborado um 

Plano de Resíduos da Construção Civil, o qual segue em anexo a este projeto. 

 

5.2.10. Controle de Ruídos e Vibrações 

 

O monitoramento deve contemplar também os ruídos externos gerados 

pelas atividades e serviços do empreendimento, seguindo a norma NBR 10151 
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(Acústica – Avaliação do ruído em Áreas Habitadas), visando o conforto dos 

trabalhadores. Em complemento, deve-se registrar e tratar as reclamações recebidas 

por partes interessadas oriundas de poluição (atmosférica e/ou sonora). 

 

5.2.11. Controle de poluição do ar 

 

Recomenda-se que o controle de poluição contemple algumas medidas de 

forma a minimizar e controlar a poluição do ar. Dentre as ações, recomenda-se a 

aspersão contínua de água nos acessos e na obra, devido a produção de poeira 

excessiva, decorrente da terraplanagem. Além disso, recomenda-se realizar inspeção 

visual: veículos, os quais não devem emitir fumaça preta durante suas atividades. 

 

5.2.12. Controle de acidentes 

 

O controle de acidentes deverá atender aos requisitos do manual de 

segurança do trabalho, assim como do programa do de prevenção de acidentes 

ambientais (PPRA), elaborados por um profissional habilitados e a cargo do 

contratante. 

 

5.3. Caracterização da Vegetação – Fitofisionomia 

 

5.4. Indicação da Fauna Existente 

 

Como o empreendimento encontra-se na zona urbana, a diversidade da 

fauna, conforme observações nas áreas de vegetação nativa foram observadas as 

seguintes espécies:  
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5.4.1. Anfíbios 

Tabela 3 - Anfíbios 

Ordem Nome Popular 

Anura Sapo, perereca e rãs 

 

5.4.2. Aves 

Tabela 4 – Aves 

Nome Científico Nome Popular 

Colibri serriostris Beija-flor 

Columbina minuta Rolinha 

Crotophagaani Anu-preto 

Pitangussulphuratus Bem-te-vi 

Passerdomesticus Pardal 

 

5.4.3. Insetos 

Tabela 5 – Insetos 

Ordem Nome Popular 

Orthoptera Grilos, Gafanhotos 

Blattodea Barata 

Diptera Mosca, Mosquitos 

Isoptera Cupim 

Hymenopteras Abelha 

Hemiptera Barbeiro 

Lepidoptera Borboleta, Mariposa 

Coleopera Besouros 

 

 

5.4.4. Mamíferos 

Tabela 6 – Mamíferos 
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Nome Científico Nome Popular 

Carolliaperspicillata Morcego 

Didelphisalbiventris Gambá 

Caviaaperea Préa 

 

5.4.5. Répteis 

Tabela 7 – Répteis 

Nome Científico Nome Popular 

Cnemidophorusocellifer Calango 

Tupinambismerianae Teiu 

 

6. Meio ambiente artificial 

6.1 Plano de gerenciamento de resíduos da construção civil 

 

A construção civil é um importante segmento da indústria brasileira, tida com 

um indicativo do crescimento econômico e social. Contudo, está também se constitui 

em uma atividade geradora de impactos ambientais. Além do intenso consumo de 

recursos naturais, os grandes empreendimentos de construção acarretam a alteração 

da paisagem e, como todas as demais atividades da sociedade, geram resíduos 

(Fernandez, et. al., 2011). Os resíduos da construção civil representam um grave 

problema em muitas cidades brasileiras. Por um lado, a disposição irregular desses 

resíduos pode gerar problemas de ordem estética, ambiental e de saúde pública. De 

outro lado, eles representam um problema que sobrecarrega os sistemas de limpeza 

pública municipais, visto que, no Brasil, os RCC podem representar de 50 a 70% da 

massa dos resíduos sólidos urbanos (BRASIL, 2005).   Diante deste cenário, em julho 

de 2002, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), aprovou a resolução n° 

307. Tal resolução estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil, criando responsabilidades para a cadeia envolvida no 

processo de gestão: gerador, transportador, receptor e municípios.  
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Posteriormente, em 2012 a resolução foi alterada pela resolução nº 448, na 

qual ficou estabelecido que os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não 

geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o 

tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos.  Estabelecidas tais resoluções, surgiu a necessidade da elaboração de plano 

de gerenciamento de resíduos da construção civil (RCC), de modo a oferecer 

subsídios necessários para implantar um sistema de gestão destes RCC, com intuito 

de preservar o meio ambiente, com redução do uso de recursos naturais, além de 

evitar problemas de saúde pública, como por exemplo, a proliferação de vetores e 

evitar problemas estéticos nos municípios. 

6.1.1 Conceitos e definições 

A fim de se obter um conhecimento mais abrangente sobre o tema em 

apreço, seguem algumas definições, conforme prescritas na resolução CONAMA Nº 

307 /2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil, e na Lei n° 12.305/2010, que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos e dá outras providências. 

 Agregado reciclado: é o material granular proveniente do beneficiamento de 

resíduos de construção que apresentem características técnicas para a aplicação em 

obras de edificação, de infraestrutura, em aterros sanitários ou outras obras de 

engenharia. 

 Beneficiamento: é o ato de submeter um resíduo à operações e/ou processos 

que tenham por objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados 

como matéria-prima ou produto. 

 Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme 

sua constituição ou composição. 

 Geradores: são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis 

por atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos. 
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 Gerenciamento de resíduos: é o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar 

ou reciclar resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, 

procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as ações necessárias ao 

cumprimento das etapas previstas em programas e planos. 

 Reciclagem: é o processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido 

submetido à transformação; 

 Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 

viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada; 

 Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante 

de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 

como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 

o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para 

isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível; 

 Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e 

da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, 

solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, 

argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação 

elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 

 

6.1.2 Classificação dos resíduos de construção civil 
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De acordo com a resolução n° 307 de 2002, os resíduos de construção civil são 

enquadrados em 4 classes distintas, porém em 2004, pela resolução 431 tal 

classificação foi alterada, mudando a classificação do gesso de classe C para Classe B. 

Posteriormente em 2011, pela resolução 431, o amianto foi inserido como material 

perigoso (Classe D). Nestes termos, segue abaixo a tabela com a classificação dos 

RCC: 
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6.1.1. Estimativa da geração de rcc 

 

O Loteamento será construído em 303.852,20 m², sendo área comum 

137.406,65 m² e Sistema viário com 79.523,08 m², ou seja, 648 lotes com área 

mínima de 250 m². Dessa forma, fez-se uma estimativa baseada na metodologia 

proposta por Pinto, 1999, que indica uma geração de resíduos da construção civil 

estimada em 0,12 (T/m²) de área construída.  Com base na literatura citada e na área 

da edificação, estima-se uma geração de aproximadamente 1.800 toneladas de RCC. 

Além disso, serão gerados durante a fase de construção da edificação, resíduos 

comuns, resultantes da alimentação dos funcionários.   

 

6.1.3 Materiais e componentes básicos utilizados em cada etapa 

 

 Preparo do canteiro: material britado, piso concreto, cobertura, chapas 

para barraco de obra. 

 Preparo do terreno: solo para aterro, material britado. 

 Fundações: estacas, concreto, formas, ferro, pregos. 

 Estruturas: madeira p/ caixaria, concreto, pré-moldados, estrutura 

metálica, pregos. 
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 Vedações: janelas e portas da guarita e demais espaços comuns. 

 Instalações: condutores plásticos, fios, ferro galvanizado, colas, plásticos. 

 Revestimentos: argamassa, blocos de concreto, cerâmica e tintas. 

 Cobertura: telhas e estrutura metálicas. 

 Outros: sacos de cimento, cal, material particulado, materiais plásticos e 

madeiras. 

 

 

6.1.4 Gestão de resíduos da construção civil 

 

O gerenciamento dos RCC deverá seguir o princípio de hierarquização, que 

representa uma cadeia de valoração dos resíduos gerados. Diante disso, a gestão dos 

RCC, se baseia no princípio da não geração, da minimização, da reutilização, 

reciclagem, recuperação, disposição (energia), disposição (outros) e em último caso, 

quanto encerradas todas as possibilidades citadas anteriormente, o RCC deverá ser 

disposto em aterro, adequado ao tipo de resíduo e devidamente licenciado pelo 

órgão competente. Segue a escala proposta para o gerenciamento dos resíduos. 
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Gráfico 1 – Escala proposta para o gerenciamento dos resíduos 

6.1.5 Fluxo dos resíduos 

 

De forma a subsidiar o correto acondicionamento dos resíduos, garantindo a 

segregação e evitando que estes fiquem dispostos de maneira inadequada tanto 

dentro do canteiro, como na própria edificação, orienta-se que seja feito o seguinte 

fluxo de RCC: 
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6.1.6 Acondicionamento inicial 

 

Nesta etapa do PGRCC, os resíduos deverão ser armazenados 

preferencialmente próximos aos seus pontos de geração. No caso de resíduos 

volumosos e em grandes quantidades, estes deverão ser encaminhados diretamente 

para o acondicionamento final, evitando a disposição em locais inadequados e não 

comprometendo a organização do espaço disponível na obra. Os acondicionadores 

deverão ser sinalizados de acordo com o CONAMA 275/2001.  Tendo em vista a 

necessidade de organização do acondicionamento dos RCC, orienta-se que sejam 

utilizadas as formas de acondicionamento compatíveis com os tipos de resíduos, 

conforme tabela abaixo: 
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 Além dos resíduos de RCC gerados decorrentes da execução da obra, a mesma 

irá gerar outros resíduos não oriundos da atividade construtiva, como por exemplo, 

restos de alimentos e suas embalagens, copos plásticos usados, papéis sujos 

(refeitório e sanitários), além de papéis gerados no escritório. Estes resíduos deverão 

ser armazenados em cestos convencionais seletivos com sacos plásticos. 

 

6.1.7 Transporte interno 

 

A fim de garantir o não acúmulo de material e garantir a organização e 

segregação dos resíduos, deverão ser designados funcionários para executar este 

serviço. Tais funcionários serão responsáveis pela troca dos sacos plásticos dos 

acondiocionadores, bem como dos sacos de ráfia. Além disso, também serão 

responsáveis pelo transporte dos resíduos até os locais de acondicionamento final.   

O transporte interno de resíduos poderá ser horizontal através de carrinhos, giricas e 

transporte manual, e por transporte vertical, com o uso de elevador de carga, 

condutor de entulhos e gruas. 

 

6.1.8 Acondicionamento final 

 

A escolha do tipo de acondicionador a ser utilizado, bem como o tamanho e 

quantidade varia de acordo com o volume do resíduo a ser disposto, das 

características físicas e da necessidade de preservação das propriedades dos resíduos 

necessárias para sua destinação. Dessa forma, recomenda-se que os RCC sejam 

armazenados da seguinte forma: 
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O acondicionamento de resíduos não oriundos da atividade construtiva, 

supracitados, deverão ser armazenados em lixeiras seletivas identificadas, para 

posterior coleta convencional. 

 

6.1.9 Transporte Externo 

 

O transporte externo compreende o transporte de resíduos do 

acondicionador final no canteiro de obras até o local de destinação final dos resíduos.  

Este serviço é de responsabilidade da empresa contratada para tal execução. A 

empresa deverá ser devidamente licenciada pelo órgão ambiental. 
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O procedimento de coleta deverá ser formalizado. A cada coleta de resíduos 

da obra, deverá ser emitido um documento de controle de transporte de resíduos 

(CTR). Este documento deverá conter no mínimo os dados cadastrais da empresa 

contratada, bem como as informações do gerador. Além disso, o CTR apresentará o 

tipo de resíduo coletado, a quantidade e o endereço de destinação. 

 

6.1.10 Destinação final 

 

Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de 

resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes 

vagos e em áreas protegidas por Lei. Desta forma, conforme disposto nas resoluções 

n° 307/2002 e resolução nº 448/12, os resíduos da construção civil, após triagem, 

deverão ser destinados em consonância com sua classificação, de acordo com a 

tabela a seguir: 

 

 

Em atenção ao disposto pela Lei e pelas resoluções e buscando minimizar os 

impactos causados pela disposição de resíduos, estes somente serão dispostos em 

aterro classe A, quando todas possiblidades de reutilização e reciclagem estiverem 

esgotadas, ou seja, quando se tornarem rejeitos. 
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6.2 Minimização da geração de resíduos 

 

 Reutilização máxima do material; 

 Desmontar as peças sem causar danos as peças; 

 Utilizar menos pregos e mais encaixes; 

 Utilizar sempre que possível escoramento metálico; 

 No caso da necessidade de utilizar madeira, esta deverá ser certificada e de 

boa qualidade, a fim de aumentar a sua durabilidade; 

 Adoção de estruturas metálicas visa à redução da utilização de menores 

volumes de concreto, implicando em menor utilização de madeiras no 

canteiro de obras; 

 Como forma de minimizar a emissão de poeira será adotada a umectação das 

vias de acesso não pavimentadas com caminhão-pipa. 

 

6.2.1 Vantagens da reciclagem 

 

 Preservação de recursos naturais; 

 Redução do impacto ambiental; 

 Redução de gastos energéticos; 

 Redução de perdas 

 Disseminação da educação ambiental 

 Melhoria da imagem da empresa no mercado. 

 

 

 

 

 

7 Trafegabilidade e acessibilidade 
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O Relatório de Impacto de Tráfego tem como objetivo principal apresentar as 

características da circulação viária no entorno do empreendimento, principalmente 

sob o ponto de vista do nível de serviço atual e futuro, após o pleno funcionamento 

da atividade sobre o sistema viário e de transporte coletivo. Esta avaliação nos 

permite detectar os níveis de saturação do sistema viário e propor as medidas 

mitigadoras ou compensatórias necessárias, seja na data presente ou futura, a fim de 

reduzir os impactos negativos especialmente daqueles oriundos do aumento na 

demanda (viagens/hora) gerada pelo empreendimento.  

Segundo a literatura especializada Polo Gerador de Tráfego – PGT é a 

denominação dada a empreendimentos que, por sua natureza e porte, atraem ou 

produzem elevado número de viagens com reflexos negativos na circulação viária em 

seu entorno imediato podendo, em certos casos, prejudicar a acessibilidade de uma 

determinada região, além de agravar as condições de segurança de veículos e 

pedestres.  

Os impactos sobre a circulação ocorrem quando o volume de tráfego nas vias 

adjacentes e de acesso ao PGT se eleva de modo significativo, devido ao acréscimo 

de viagens gerado pelo empreendimento, reduzindo os níveis de serviço e de 

segurança viária na área de influência.  

O conceito de capacidade de uma via pode ser entendido como a máxima 

vazão possível fisicamente que um determinado segmento desta via pode suportar, 

respeitando as condições operacionais, de pavimento, de geometria e ambientais.  

Usualmente a capacidade é expressa em veículos por hora (veic/h) ou mais 

especificamente em veículos equivalentes (Veq) por hora, ou seja, na corrente de 

tráfego transforma-se todo em qualquer tipo de veículo em autos através de 

ponderação ou equivalência relativa a ocupação do espaço físico e condições de 

deslocamento (tamanho, velocidade, aceleração). Desta forma os veículos diferentes 

pela sua natureza (carros, motos, ônibus e caminhões) recebem pesos diferenciados 

de maneira que, ao final, todos sejam entendidos como um veículo padrão.  
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Via de regra a coleta de dados é feita nas interseções viárias dos sistemas 

arterial e principal localizados na área de influência direta estabelecida no Termo de 

Referência emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a partir de 

uma definiçãoprévia das diferentes rotas de acesso ao empreendimento. Para tanto 

adotamos como referência a Lei Complementar nº 3.727/2012 e seus Anexos I e II 

que trata da hierarquização viária no município de Várzea Grande. As contagens 

podem se estender para outros pontos da malha viária, seja no entorno da área de 

influência direta ou em interseções formadas pela presença de vias coletoras, por 

meio de indicações provenientes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano. Ao obtermos os volumes nos cruzamentos também é possível calcularmos a 

Taxa de Ocupação (TO) em todas as aproximações a partir do Fluxo de Saturação 

(FSat) definido em função do número de faixas por sentido.  

Os volumes são coletados em campo para cada movimento distinto num 

cruzamento, seja ele operado por qualquer forma de controle de passagem (parada 

obrigatória, controle semafórico, rotatória). Para cada movimento há uma prancheta 

onde estão fixados 04 (quatro) contadores de batida, sendo um para cada grupo de 

categoria de veículos (automóvel, motocicleta, ônibus/caminhão 2 eixos e caminhão 

com 3 ou + eixos), conforme figura abaixo. 
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Figura 6: Modelo de prancheta utilizada nas contagens de tráfego 

 

7.1 Métodos de análise da capacidade e nível de serviço 

 

Em uma interseção, um movimento é considerado LIVRE quando não sofre 

interferência na corrente de tráfego e, portanto, não é penalizado com atrasos ou 

interferências de outras correntes de tráfego.  O movimento considerado como 

PRIORITÁRIO é aquele que tem primazia em relação a outros movimentos na 

interseção analisada, sendo que este outro movimento, o não prioritário, é 

denominado de PARADA OBRIGATÓRIA, ou seja, também chamado de movimento 

SECUNDÁRIO na interseção.  

Um dos principais fatores abordados na análise de capacidades é o atraso 

que os veículos sofrem quando estão na corrente de fluxo, significando que há 

redução de velocidade ou parada efetiva na corrente de tráfego e deve ser 

interpretado como uma comparação em uma situação não controlada. Isso significa 

que um movimento livre ou prioritário não é atrasado, ou seja, não tendo 



                                                                                               

La Ville Consultoria Projetos 
Ambientais, Arquitetura e Urbanismo 
Ltda. EPP 

Rua Nossa Senhora do Carmo n◦ 140  
Bairro Centro – Várzea Grande MT 

Cep. 78110-131. Fone. 65-36826886 
Site:www.lavilleurbanoambiental.com 

99 

interferências e interrupções, não acontecem perdas de tempo ou atrasos nesse tipo 

de movimento.  

Os movimentos com parada obrigatória e controle semafórico sofrem 

retardos de tempo se comparados com os movimentos que não são controlados. A 

essa perda de tempo, que cada tipo de controle causa, é denominada de atraso. O 

cálculo proposto na literatura técnica considera valores médios desses tempos 

perdidos para cada um dos tipos de controle.  

Como em cada aproximação controlada o atraso calculado é em relação a 

apenas um veículo, adotamos o método de correlacionar a intensidade de demanda 

e os atrasos médios nas interseções e, através deste recurso matemático, chegarmos 

a valores do atraso total em cada uma das aproximações controladas.  

O atraso nas aproximações com parada obrigatória é calculado 

considerando-se as Taxas de Ocupação, que é a relação entre a demanda e o FSat na 

aproximação.  Considera-se, também, o fluxo na via principal, a qual permite a 

entrada na corrente de seu fluxo dependendo das brechas, ou seja, do espaçamento 

dos veículos na corrente principal que, por sua vez, determina a possibilidade de 

atendimento do fluxo na via secundária.  

Para efeito de definição do FSat nas aproximações, foi adotado o valor de 

1.650 veículos/hora para movimentos em frente e 1.300 veículos/hora para 

movimentos de conversão ou em trechos de rampa ascendente com influência sobre 

a velocidade médiados veículos.  Tendo-se o número de faixas em cada aproximação 

determinaram-se os Fluxos de Saturação em cada uma delas, dada certa interseção.  

Os fluxos adotados são relativos aos dois horários de pico: manhã e da tarde. 

O período de pico da manhã (PM) compreende a faixa horária entre 06:30 e 09:30 

horas e o pico da tarde (PT) entre 16:30 e 19:30 horas, conforme mostrado na Tabela 

11. 
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Tabela 8 - Faixas horárias de contagem de tráfego para cada período de pico 

 

Esta decisão tem como base o gráfico de viagens produzidas no aglomerado 

urbano de Cuiabá e Várzea Grande, segundo a Matriz O/D levantada pela 

COOPE/UNISELVA (2005) e atualizado através de modelagens matemáticas pela 

OFICINA Engenheiros Consultores Associados no ano de 2010, durante a elaboração 

do Plano de Mobilidade da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá – PlanMob 

RMVRC. 

 

Figura 7 - Distribuição das viagens no aglomerado urbano Cuiabá - Várzea Grande 
FONTE: Matriz Origem/Destino - COOPE/UNISEVLA (2005) 

 

7.2 Taxa de Ocupação (TO) 

 

Foi calculada a Taxa de Ocupação de cada aproximação das interseções que 

é a razão entre a quantidade de fluxo, ou seja, o volume de tráfego, em Veículos 

Equivalentes, pelo Fluxo de Saturação, conforme indica a equação a seguir. 
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Espaçamento entre veículos em uma corrente de tráfego é a distância entre a 

frente de um veículo nesta corrente e a frente do veículo subsequente. É considerado 

como brecha, o tempo que esta distância significa considerando a velocidade 

praticada.  Em outras palavras, tendo-se um ponto fixo de referência, o tempo 

decorrido entre a passagem da frente de um veículo é a frente do próximo veículo na 

corrente de tráfego é que vem denominado de brecha (na literatura especializada em 

inglês trata-se do termo “headway”).  

Esta característica pode ser considerada como microscópica, pois representa 

apenas dois veículos consecutivos dentro da corrente de tráfego. Quando 

consideramos macroscopicamente, estes valores passam a compor o que vem 

chamado de DENSIDADE na corrente de tráfego.  Em valores médios, a densidade 

expressa o espaçamento médio entre os veículos na corrente de fluxo. 

 

 

Figura 8 - Princípio da relação entre Fluxo X Densidade da corrente de tráfego 

 

O atraso na condição de controle semafórico também é considerado a Taxa de 

Ocupação e a demanda, entretanto veem considerados, também o percentual do 

tempo de verde em relação ao tempo de ciclo do controle semafórico, assim como o 

modo de operação do controle semafórico.   
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A priori, o tempo de vermelho em uma aproximação controlada por semáforo 

representa um atraso em relação à situação de controle livre, tal como o fluxo 

ininterrupto. A máxima intensidade de fluxo que pode ser atendida em uma 

aproximação em fluxo ininterrupto é reduzida pela condição do controle semafórico 

e essa redução é proporcional ao percentual do tempo de verde em relação ao 

tempo de ciclo na interseção controlada.  

Isso significa que a capacidade de atendimento à demanda de fluxo em uma 

interseção com controle semafórico em relação ao Fluxo de Saturação apresenta 

redução proporcional ao percentual do tempo de verde que está alocado ao 

movimento considerado.  

A condição do tipo de controle, com ou sem coordenação que embasa a 

utilização das propriedades da formação de pelotões na corrente de tráfego é 

inserida através de parâmetro de controle específico para esse fim. Nas análises 

feitas foi considerado o controle do tipo coordenado em rede. 

 

7.3 Grau de Saturação (X) 

 

É a relação entre a real capacidade em uma interseção e o controle 

semafórico, ou seja, tendo sido corrigido pelo Fluxo de Saturação pelo percentual de 

verde em relação ao tempo de ciclo. Seu volume equivalente é denominado Grau de 

Saturação na aproximação e é expressa em %, tal como a taxa de ocupação, pois seu 

sentido físico se assemelha, respeitando-se o tipo de controle. 
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O Grau de Saturação na interseção é importante porque representa sua, 

digamos, ocupação relativa que depende do controle semafórico e fisicamente pode 

indicar a reserva de capacidade ou nível de saturação em determinada aproximação. 

 

7.4 Atraso médio para aproximações em R1 e R2 

 

O Atraso Médio (seg) por veículo para aproximações com controle de Parada 

Obrigatória (R1) ou Dê a Preferência (R2) é dado pela fórmula a seguir: 

 

 

 

Onde:  

FS = Fluxo de Saturação total na aproximação (veíc/hora)  

TO = Taxa de Ocupação (%) 

 

7.5  Atraso médio para aproximações com controle semafórico 

 

 

 

7.6 Atraso uniforme 
 

O Atraso Uniforme é considerado quando se tem um fluxo estável com 

chegadas constantes e não há filas formadas na interseção. 

 

Onde:  
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TC = tempo de ciclo (seg)  

TV = Tempo de verde (seg)  

X = Grau de saturação (%) 

 

7.7 Atraso Aleatório 

 

O segundo termo no cálculo do atraso médio em uma aproximação com o 

controle semafórico é relativo às chegadas aleatórias na corrente de fluxo e, 

também, nos atrasos temporários e aleatórios causados por períodos com situação 

além da saturação na aproximação.  

Este tipo de atraso é substancialmente correlacionado com o Grau de 

Saturação na aproximação, o tempo de ciclo, o período de análise, o tempo de verde 

e o tipo de controle semafórico na interseção. 

 

Onde:  

TC = tempo de ciclo (seg) 

K = fator que indica o tipo e o modo de controle semafórico  

X = Grau de Saturação (%) 

T = período de análise  

O valor utilizado para K, quando o controle é feito em modo coordenado em 

rede e com tempos fixos é foi igual a 0,5. Mesmo quando em modo atuado (situação 

não existente em Cuiabá), na situação de saturação ou próximo dela o controle tende 

a ser a tempos fixos e, portanto, recomenda-se o valor de 0,5 também para este tipo 

de controle.  

No caso em questão o período de análise considerado foi de uma hora e, 

portanto, T tem o valor de 1,0. 
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7.8 Nível de Serviço (NS) 

 

Na análise das capacidades viárias, o recurso do NS é uma ferramenta 

interessante, pois indica as condições operacionais dentro da corrente de fluxo que o 

motorista experimenta enquanto trafega.  

O “HighwayCapacity Manual – HCM” propõe que esta condição operacional é 

correlacionada com o atraso médio por veículo e estabelece 6 níveis para a condição 

operacional da via. 

 Nível de Serviço A Descreve as condições de fluxo completamente livre.  O 

manejo dos veículos não virtualmente afetado pela presença de outros veículos, e há 

restrições apenas pelas características geométricas da via e pelas decisões do próprio 

motorista.  As condições de manobra na corrente de tráfego são boas.  Pequenas 

interrupções na corrente de tráfego são facilmente absorvidas sem que seja 

necessário a alteração da velocidade praticada  

 Nível de Serviço B Também indica a condição de fluxo livre, porém a presença 

de outros veículos começa a ser notada pelo motorista.  A velocidade média é a 

mesma que no Nível de Serviço A, mas os motoristas têm uma condição de manobra 

um pouco pior e começam a perder a condição de liberdade de manobras na corrente 

de tráfego.  Pequenas perturbações são, ainda, absorvidas facilmente, porém podem 

acontecer perturbações localizadas.  

 Nível de Serviço C A influência da densidade de tráfego na condição 

operacional começa a ser significativa.  A condição de manobras é claramente 

afetada por outros veículos.  A velocidade média começa a se reduzir e pequenas 

perturbações podem causar sérias deteriorações na qualidade do serviço, e filas 

podem se formar quando ocorrer alguma interferência na corrente de tráfego.  

 Nível de Serviço D As condições de manobras são severamente restritivas até a 

formação de congestionamentos.  A velocidade praticada se reduz com o aumento da 

intensidade de fluxo.  As pequenas interferências podem ser absorvidas mas haverá a 

formação de filas e a deterioração dos serviços.  
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 Nível de Serviço E Representa as condições operacionais próximas à 

capacidade da via, e na corrente de tráfego tem-se um comportamento instável.  As 

densidades variam, dependendo das condições localizadas.  Os veículos trafegam sob 

uma condição de mínimo espaço físico para manter um comportamento uniforme.  

Interrupções na corrente de tráfego não conseguem mais ser dissipadas com rapidez 

e, normalmente, causam filas levando rapidamente para o Nível de Serviço F.  

 Nível de Serviço F Representa fluxo forçado ou interrompido.  Isto ocorre 

quando há uma chegada de volume maior que a capacidade da via pode atender, 

respeitando-se as condições de controle, tal como o controle semafórico que reduz a 

possibilidade de atendimento à demanda de chegada de forma proporcional ao 

tempo de verde em relação ao tempo de ciclo.  Filas são formadas rapidamente e são 

atendidas somente quando a intensidade de fluxo cai e a capacidade da via consegue 

atender ao fluxo de chegada.  Operacionalmente, a situação com a formação de filas 

é totalmente instável e muitas vezes há longos períodos de tempo que os motoristas 

experimentam a parada total do veículo, e ocorre uma situação do tipo “para e anda” 

por alguns períodos.  Este nível de serviço pode indicar que ocorre a formação de filas 

localizadas e, também, a condição de congestionamento. 
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Figura 9 – Classificação do Nível de Serviço (relação entre Fluxo x Velocidade) 

 

 
Figura 10 – Princípio da relação entre Fluxo x Velocidade da corrente de tráfego 

 

Os valores considerados para cada um dos NS variam dependendo do tipo de 

controle na interseção. Para nossas análises, foram utilizados os valores 



                                                                                               

La Ville Consultoria Projetos 
Ambientais, Arquitetura e Urbanismo 
Ltda. EPP 

Rua Nossa Senhora do Carmo n◦ 140  
Bairro Centro – Várzea Grande MT 

Cep. 78110-131. Fone. 65-36826886 
Site:www.lavilleurbanoambiental.com 

108 

correspondentes aos controles com e sem semáforo e as tabelas abaixo apresentam 

esses valores nas duas situações. 

 

Tabela 9 - Valores do atraso médio nas faixas dos NS para interseções sem controle semafórico 
proposto pelo HCM 

 

 
Tabela 10 - Valores do atraso médio nas faixas dos NS para interseções com controle semafórico 

proposto pelo HC 

 

7.9 Equilíbrio Operacional 

 

Na análise operacional em relação às condições de estabilidade de controle 

foram considerados valores da TO, na condição R1 e movimentos prioritários e livres 

que indicam condições estáveis quando esta taxa não ultrapassa o valor de 70% de 

ocupação da via. Entre 70 e 100% foi considerado como equilíbrio instável, 

significando que qualquer tipo de perturbação poderá gerar filas e atrasos maiores 

que os esperados usualmente. Para valores superiores a 100% foi considerada uma 

situação operacional de saturação. 
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Tabela 11 - Índices para definição do Equilíbrio Operacional em interseções sem controle semafórico 

 

Os mesmos valores apontados no raciocínio anterior foram adotados para 

interseções com controle semafórico, entretanto, neste caso, não mais a TO é 

utilizada como referência e sim a soma das taxas de ocupação dos movimentos 

controlados, pois se estabelece uma relação de dependência com o tempo de ciclo 

no controle semafórico, tal como previu Webster em seu método de cálculo do 

tempo de ciclo ótimo para o controle semafórico. Valores altos da soma das 

ocupações provocam tempos de ciclo elevados e, matematicamente, na condição de 

saturação, ou nas proximidades dela, os tempos de ciclo não podem ser calculados 

por esse método tradicional. 

 
Tabela 12 - Índices para definição do Equilíbrio Operacional em interseções com controle semafórico 

 

 

7.10 A trafegabilidade e o empreendimento 

 

Trata-se de empreendimento de uso residencial multifamiliar horizontal, com 

área total de 341.580,80 m² (trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta 

metros quadrados e oitenta décimos) e 648 (seiscentos e quarenta e oito) lotes 

residenciais.  
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Dadas as características físicas, o empreendimento enquadra-se na categoria 

de Polo Gerador de Tráfego. Não há na legislação municipal vigente nenhum método 

específico de trabalho adotado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande para 

tratamentos dos PGTs, especificamente no que se refere à modelagem matemática 

para a formação de viagens, considerando as características locais, bem como a 

matriz origem/destino entre diferentes regiões da cidade.  

A Rodovia Mário Andreazza e a Avenida Chapéu do Sol se caracterizam como 

as principais vias de acesso ao empreendimento e ambas estão enquadradas como 

Corredores Estruturais de Tráfego. Além desta também foram consideradas como 

vias complementares de acesso a Estrada da Guarita e a Avenida Tiradentes, 

conforme será mostrado na Alocação do Tráfego adiante.  

Em atendimento ao disposto no Termo de Referência emitido pela Prefeitura 

de Várzea Grande, os estudos de tráfego consideraram como Área de Influência 

Direta – AID o entorno formado por uma circunferência de 2.000 (dois mil) metros de 

raio e como Área de Influência Indireta – AII o entorno formado por uma 

circunferência de 4.000 (quatro mil) metros, devendo considerar também a extensão 

da Estrada da Guarita e a Avenida Chile, pois entende-se que estas vias estão sujeitas 

a sofrer impacto na demanda de tráfego gerada pela implantação do 

empreendimento. 
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Figura 11 - Área de abrangência do estudo de tráfego 

 

7.10.1 Viagens produzidas, atraídas e a distribuição modal 

 

O cálculo para o número de viagens produzidas pelo empreendimento seguiu 

como parâmetro a metodologia adotada por TORQUATO (2013) em sua dissertação 

de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Urbana da 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, denominada “Modelos de Geração de 

Viagens para Condomínios Residenciais Horizontais”.  

Muitas cidades brasileiras (incluindo o município de Várzea Grande) carecem 

de legislação específica e de práticas adequadas de transporte e planejamento 

urbano para avaliar o impacto decorrente da implantação de empreendimentos 

desta natureza, muito recentes no Brasil. 
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Apesar de o uso residencial ser o mais típico em aglomerações urbanas, os 

condomínios residenciais horizontais são pouco tratados no Brasil, bem como em 

outros países da América Latina, segundo TORQUATO e RAIA JR (2011). Nessa 

ocupação o enfoque é dado às construções multifamiliares e em alguns 

procedimentos de licenciamento existentes, apenas os grandes condomínios são 

caracterizados como PGT. As variáveis explicativas típicas desses estudos são o 

número de moradores, de residências, de vagas, de carros e a área total do 

empreendimento.  

CUNHA (2009) catalogou os parâmetros utilizados em diversos países, estados 

e municípios brasileiros, separados por atividades distintas, a partir de uma leitura 

das legislações aplicadas em cada local. Alguns exemplos são apresentados na Tabela 

16 a seguir: 

 
Tabela 13 - Parâmetros locais para definição de PGT 

Fonte: TORQUATO (2013) 
 

A Tabela 6mostra com clareza a utilização de variáveis distintas como área, 

número de UH e número de vagas de estacionamento para a classificação de Polos 
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Geradores de Tráfego nas atividades residenciais e aponta a cidade de Juiz de Fora – 

MG com parâmetros voltados diretamente para os condomínios residenciais 

horizontais. Esta heterogeneidade apresentada nas classificações existentes pode ser 

explicada por divergências nas características locais de cada região.  

TORQUATO (2013) sugere que estudos desta natureza devem incluir, na 

medida do possível, todas as influências geradas pela implantação de um novo 

empreendimento, em médio e longo prazos, não somente os causados no trânsito e 

transporte, os quais podem ter caráter direto ou indireto.  

Para o cálculo das capacidades e nível de serviço a partir do incremento das 

viagens geradas pelo empreendimento em análise simulamos um cenário 

acrescentando estes volumes aos carregamentos coletados em campo, na condição 

de plena ocupação dos lotes na data presente. Desta forma é possível mensurarmos 

o real impacto do empreendimento sobre o sistema viário e de transporte coletivo no 

entorno em comparação, apesar de sabermos que o efeito concreto do 

empreendimento ocorrerá na condição futura (entre 10 e 15 anos) quando a frota de 

veículos da cidade sofrerá acréscimos por tendências naturais do crescimento da 

cidade.  

Como exemplo cita-se dois condomínios residenciais horizontais de padrão 

semelhante, construídos em datas e regiões distintas da macrozona urbana de 

Cuiabá e que apresentam diferentes taxas de ocupação ao longo dos anos. O 

Condomínio Florais Cuiabá, localizado na Região Oeste, foi entregue aos condôminos 

a partir de 2004 e atualmente está com 70% dos lotes ocupados por moradores. O 

Condomínio Belvedere, localizado na Região Leste (ao lado do empreendimento foco 

deste relatório), foi entregue aos condôminos a partir de 2007 e atualmente está 

com 60% dos lotes ocupados pelos moradores. Mesmo com uma diferença de 03 

(três) anos no lançamento dos condomínios o Belvedere apresenta uma Taxa de 

Ocupação em 52,6% maior do que o Florais Cuiabá.  

Os efeitos gerados sobre o trânsito e transporte local são exemplos de 

alterações diretas, já a valorização do entorno e as mudanças na organização espacial 

urbana podem ser dadas como consequências indiretas da implantação dos polos. 
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Essa dinamicidade cíclica do crescimento e ocupação urbana ocorrida a cada período 

pode até ser prevista e “induzida” através dos Planos Diretores e Leis de Uso e 

Ocupação do Solo, porém, sempre são reavaliadas pois estão sujeitas à interferência 

de outros fatores como, por exemplo, da economia regional e nacional.  

GRIECO et al (2012) sugere que dois fatores são de extrema importância na 

análise da geração de viagens desse tipo de empreendimento, o socioeconômico e o 

locacional. O primeiro está relacionado com os moradores (renda, número de 

integrantes e número de automóveis) e o segundo com o local onde moram 

(ambiente físico e região), os quais descrevem o modo das viagens e tendências do 

uso do transporte individual.  

Neste relatório será dado maior enfoque nas viagens por transporte individual 

e no incremento de passageiros sobre o transporte coletivo num segundo plano. Não 

se trata aqui de um “privilégio” do transporte coletivo sobre os demais meios de 

deslocamento, mas sim sobre a constatação de que em ocupações de baixa 

densidade (caso dos condomínios horizontais), há uma maior influência na expansão 

da malha viária, na diminuição da deficiência do transporte coletivo e, por 

consequência, no aumento da dependência do automóvel.  

Os resultados das análises feitas por TORQUATO (2013), verifica-se um grande 

volume de viagens feitas por carros em todo o período das coletas realizadas em 

campo. Nos condomínios por ele analisados, os prestadores de serviços tinham 

autorização para circular no período compreendido entre 07 às 17 horas. Essa regra 

pode ser a explicação de uma maior concentração no fluxo de pedestres e ciclistas 

nas proximidades destes limites.  

A Figura 6 apresenta a distribuição modal das viagens geradas pelos 

empreendimentos apresentados nos estudos de TORQUATO (2013). 
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Gráfico 2 - Distribuição Modal das Viagens em Condomínios Residenciais Horizontais 

Fonte: TORQUATO (2013) 
 

Em resumo, o Tabela17 apresenta os resultados das Taxas de Geração de 

Viagens, por unidades ocupadas, dos meios de transportes contemplados nos 

modelos. 

 
Tabela 14 - Taxas de Geração de viagens, por Unidades Ocupadas, para diferentes modos de 

transporte 

Fonte: TORQUATO (2013) 
 

Nota-se que o carro é o modo mais utilizado (quase 82% das viagens geradas), 

seguido das viagens a pé que representam 10,02% do total, devendo ser entendida 
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como carregamentos no transporte coletivo uma vez que, via de regra, os 

funcionários recebem vale transporte.  

O autor considera em sua pesquisa intervalos de duas horas para os picos da 

manhã e da tarde, porém, não apresenta o Fator Hora-Pico – FHP resultante das 

contagens em intervalos de 15 minutos para fins de diferenciação dos carregamentos 

separadamente (por hora) uma vez que os volumes nem sempre são uniformes 

durante o intervalo de duas horas de pesquisa.  

Assim, para fins de projeção de demanda gerados pelo empreendimento em 

análise será atribuído à primeira hora o correspondente a 65% das taxas de geração 

de viagem encontrados por TORQUATO (2013) em sua pesquisa, cujos resultados são 

ilustrados na Tabela 18. 

 
Tabela 15 - Taxas de Geração de viagens para intervalos de uma hora, por Unidades Ocupadas, para 

diferentes modos de transporte. 
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Tabela 16 - Número de viagens/hora produzidas pelo empreendimento para diferentes modos de 

transporte. 

 

7.10.2 Distribuição/alocação do tráfego 

 

A alocação do tráfego reproduz o processo de escolha de rotas ótimas pelos 

indivíduos segundo critérios pré-estabelecidos (Cybiset al., 2002; Moreira, 2005), 

baseado no princípio de que esta escolha se faça por rotas mais rápidas, curtas ou de 

menor custo entre o par origem/destino.  

Essa etapa busca carregar os fluxos em cada par O/D da rede, dessa forma, a 

alocação fornece os carregamentos e os respectivos níveis de serviço dos arcos da 

rede, por meio de procedimentos, se possível dinâmicos e interativos, que procurem 

expressar a expectativa dos usuários no que se refere à escolha de itinerários.  

Considerando a indisponibilidade de dados sobre Origem/Destino junto ao 

poder público municipal, a alocação do tráfego para o empreendimento seguiu o 

julgamento pela experiência e conhecimento das condições locais. Admitiu-se 

também uma distribuição dos pesos conforme as linhas de fluxos de viagens de 

transporte motorizado individual entre todas as macrozonas do Aglomerado Urbano 
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Cuiabá – Várzea Grande, obtidas segundo a Matriz O/D elaborada pela 

COOPE/UNISELVA em 2005, ilustradas na Figura 17a seguir: 

 
Figura 12 - Mapa das Zonas de Tráfego do Aglomerado Urbano Cuiabá - Várzea Grande 

FONTE: Matriz Origem/Destino (COOPE/UNISELVA – 2005) 
 

 
Figura 13: Linhas de fluxo de viagens de transporte motorizado individual entre todas as 

macrozonas do Aglomerado Urbano (exceto a macrozona do Centro de Cuiabá) no pico da 
manhã 

FONTE: Plano de Mobilidade Urbana da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá – 
Agecopa 

 

Admitindo-se os princípios definidos por CYBIS et al., (2002) e MOREIRA, 

(2005) e as linhas de fluxo de viagens por transporte motorizado individual tendo a 
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Zona 241 como a origem e o destino das viagens produzidas pelas demais zonas, 

verificou-se que a Avenida Estrada da Guarita complementada pela Avenida Chapéu 

do Sol será a principal via de acesso por atender diretamente as viagens produzidas 

na cidade de Várzea Grande, especialmente no centro e região de entorno. Em 

seguida o eixo formado pela Rodovia Mário Andreazza e Avenida Tiradentes, deverá 

atender outra parte das viagens geradas tanto pelo centro de Várzea Grande (e 

entorno) como em Cuiabá.  

Um terceiro eixo de circulação através da Avenida Chile deverá atender a 

ligação entre o empreendimento e a Avenida Governador Júlio Campos, porém, com 

um percentual de viagens muito menor do que os caminhos citados anteriormente.  

Foram definidas cinco rotas distintas de chegada ao empreendimento, conforme 

descrição a seguir: 
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Mapa 1: Distribuição na alocação do tráfego PRODUZIDO e ATRAÍDO pelo empreendimento 
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Tabela 17 - Alocação do tráfego para as viagens geradas no empreendimento 

 

 
 

 Rota 1a: atendimento à demanda de tráfego proveniente do centro de Várzea 

Grande e entorno, com chegada pela Estrada da Guarita – Rodovia Mário Andreazza 

– Avenida Tiradentes – Avenida Universitária; 

 

 

 
Figura 14 - Mapa da Rota 1a (chegada e saída) 

 

 Rota 1b: atendimento à demanda de tráfego proveniente do centro de Várzea 

Grande e entorno, com chegada pela Estrada da Guarita – Avenida Chapéu do 

Sol – Avenida Universitária; 
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Figura 15 - Mapa da Rota 1b (chegada e saída) 

 

 Rota 2a: atendimento à demanda de tráfego proveniente do centro de Cuiabá 

e entorno, com chegada pela Avenida Ciríaco Cândia – Rodovia Mário Andreazza – 

Avenida Tiradentes – Avenida Universitária; 

 

 
Figura 16 - Mapa da Rota 2a (chegada e saída) 
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 Rota 2b: atendimento à demanda de tráfego proveniente do centro de Cuiabá 

e entorno, com chegada pela Avenida Ciríaco Cândia – Rodovia Mário Andreazza – 

Estrada da Guarita – Avenida Chapéu do Sol – Avenida Universitária; 

 
Figura 17 - Mapa da Rota 2b (chegada e saída) 

 

 Rota 3: atendimento à demanda de tráfego proveniente de Várzea Grande 

(Av. Governador Júlio Campos), com chegada pela Avenida Chile – Avenida 

Tiradentes – Avenida Universitária; 
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Figura 18 - Mapa da Rota 3 (chegada e saída 

 
) 
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Mapa 2: Volume de tráfego PRODUZIDO e ATRAÍDO pelo empreendimento na Hora-pico da Manhã (HPM) 

 
Mapa 1 - Alocação do tráfego para as viagens geradas pelo empreendimento durante a HPM 

Mapa 3: Volume de tráfego PRODUZIDO e ATRAÍDO pelo empreendimento na Hora-pico da Tarde (HPT) 
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Mapa 2 - Alocação do tráfego para as viagens geradas pelo empreendimento durante a HPT
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7.11 INFRAESTRUTURA VIÁRIA 

7.11.1 Rodovia Mário Andreazza 

 

A Rodovia Mário Andreazza constitui uma importante via de aceso ao centro da 

cidade de Cuiabá para os fluxos provenientes dos municípios localizados no Norte, 

Noroeste e Oeste do estado de Mato Grosso.  

Está compreendida entre o Trevo do Lagarto (entroncamento das Rodovias BR 163, 

BR 364 e BR 070) no município de Várzea Grande e a Avenida Miguel Sutil em Cuiabá, 

possui 9.500 metros de extensão e foi recentemente duplicada como parte das obras de 

mobilidade urbana para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014.  

A obra de duplicação da pista e ponte sobre o Rio Cuiabá, acompanhada de 

adequações em cruzamentos e entroncamentos, garantem à Rodovia Mário Andreazza a 

capacidade de atender demandas de até 3.600 veíc/h/sentido, volume este bem acima do 

praticado atualmente.  

Ao longo da Rodovia Mário Andreazza vem surgindo novos loteamentos, conjuntos 

habitacionais e condomínios horizontais, fazendo desta região uma das maiores áreas de 

expansão e mais valorizada em Várzea Grande. Neste contexto a rodovia se mostra 

fundamental no desenvolvimento urbano da “Cidade Industrial” e fundamental na conexão 

com o centro da cidade.  

Por se tratar de uma obra recém entregue para uso da população a Rodovia Mário 

Andreazza possui o pavimento em bom estado de conservação e circulação, sem 

apresentar buracos ou irregularidades que possam provocar acidentes de trânsito. A 

sinalização horizontal e vertical está em excelente estado de conservação apresentando 

uma boa retro refletância, principalmente durante o período noturno.  

Há que se ressaltar a ausência de iluminação pública em toda a extensão da 

Rodovia, fato este que vem gerando reinvindicações pela população e insegurança a noite, 

especialmente para pedestres e ciclistas que trafegam pela rodovia. 
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A sequência de imagens a seguir retrata as condições de sinalização, estado de 

conservação do pavimento em diferentes trechos da Rodovia Mário Andreazza. 

 
Figura 19 - Rodovia Mário Andreazza X Rua Chile 

 

 
Figura 20 - Rodovia Mário Andreazza 
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Figura 21 - Detalhe da sinalização horizontal na Rodovia Mário Andreazza 

 

 
Figura 22 - Rodovia Mário Andreazza 
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Figura 23 - Alças de retorno na Rodovia Mário Andreazza 

 

 
Figura 24 - Levantamento de campo (contagens volumétricas) na Rodovia Mário Andreazza 

 

7.11.2 Rua Chile / Trav. Gov. Henrique Santos / R. Francisco Monteiro 

Trata-se de um corredor com 2.910,00 metros de extensão compreendido entre a 

Rodovia Mário Andreazza e a Avenida Governador Júlio Campos, com abrangência sobre os 
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bairros Cohab Tarumã, Jardim Imperial, Jardim dos Estados e Mapim, todos localizados em 

Várzea Grande.  

O primeiro trecho formado pela Rua Chile inicia-se no entroncamento com a 

Rodovia Mário Andreazza através de rotatória, é formado por pista simples com uma faixa 

de tráfego para cada sentido de circulação. A pista possui 7,00 metros de largura e 

capacidade para atender 1.350 veíc/h/sentido. O pavimento encontra-se em boas 

condições de tráfego, a sinalização horizontal é inexistente em toda a extensão da via e a 

pouca sinalização vertical identificada é precária. Há redutores de velocidade em 

desacordo com a Resolução CONTRAN nº 39/98 e a iluminação pública, apesar de 

existente, é precária apresentando baixa luminância à noite.  

A via é servida por linhas do sistema municipal e intermunicipal de transporte 

coletivo, mas a infraestrutura dos pontos é muito precária, sem a presença de recuos de 

forma que os ônibus não interfiram na corrente de tráfego quando em embarque e 

desembarque, bem como carência de abrigos para os usuários.  

Ao longo da Rua Chile a ocupação se dá, em sua maioria, por uso residencial com 

existência de atividades comerciais de pequeno porte, ou seja, comércio tipicamente 

voltado para atender as necessidades da população local. Há também unidade escolar 

como a Escola Estadual Jaime Veríssimo de Campos Jr.  

A Figura 30 a seguir ilustra a parada do transporte coletivo para o embarque de um 

passageiro no sentido centro. Este passageiro aguardava o transporte no abrigo do lado 

oposto da via, pois, no sentido contrário, há somente uma placa identificando o ponto de 

ônibus.  

Nota-se também a ausência de passeio público e grande extensão de terrenos 

baldios neste trecho da Rua Chile. 
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Figura 25 - Circulação de ônibus na Rua Chile e ausência de infraestrutura para o transporte coletivo 

 

 
Figura 26 - Trecho da Rua Chile com destaque para a condição física do pavimento 

 

7.11.3 Estrada da Guarita 

A Estrada da Guarita possui 8.600 metros, está compreendida entre a Avenida 

Ulisses Pompeu de Campos e a Passagem da Conceição e foi recentemente duplicada como 

parte das obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014.  
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A obra de duplicação da pista e ponte sobre o Córrego Parí, acompanhada de 

adequações (retornos) e tratamento no cruzamento com a Rodovia Mário Andreazza, 

garantem à Estrada da Guarita a capacidade de atender demandas de até 3.600 

veíc/h/sentido, volume este bem acima do praticado atualmente e que será mostrado 

adiante nas análises de capacidade.  

Por se tratar de uma obra recém-entregue para uso da população a Estrada da 

Guarita possui o pavimento em bom estado de conservação e circulação, sem apresentar 

buracos ou irregularidades que possam provocar acidentes de trânsito. A sinalização 

horizontal e vertical ainda não está totalmente implantada gerando certo desconforto e 

insegurança ao tráfego geral, principalmente durante o período noturno.  

Há que se ressaltar a ausência de iluminação pública em toda a extensão da via, fato 

este que vem gerando reinvindicações pela população e insegurança a noite, 

especialmente para pedestres e ciclistas que trafegam pela rodovia. 

 

Figura 27 - Vista aérea da Estrada da Guarita 
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7.11.4 Avenida Tiradentes 

A Avenida Tiradentes possui pouco mais de 2.000 metros de extensão ligando a 

Rodovia Mário Andreazza aos bairros Nova Esperança, Jardim Manaira e Chapéu do Sol, 

constituindo também uma das vias de acesso ao empreendimento.  

Nos primeiros 1.000 metros, entre a Rodovia Mario Andreazza e a Rua Duque de 

Caxias, a Avenida Tiradentes é formada por pista dupla com separação em canteiro central. 

Cada uma das pistas possui aproximadamente 7,00 metros de largura e o canteiro central 

apenas 1,00 metro de largura. De acordo com a Lei de Sistema Viário a via está classificada 

como via Coletora, com Padrão Geométrico Mínimo – PGM igual a 18 metros.  

O trecho é desprovido de sinalização viária, tanto vertical como horizontal e por isso 

não é possível determinar a real capacidade das pistas, uma vez que não há definição exata 

quanto ao número de faixas de rolamento e/ou estacionamento em cada sentido. Também 

não há placas regulamentando a velocidade e, para fins de análise de capacidade neste 

trabalho, adotaremos uma Velocidade de Fluxo Livre – VFL igual a 40 km/h, apesar das 

velocidades levantadas no local terem sido superiores ao adequado para o trecho. Ao 

longo do trecho há atividades comerciais de pequeno porte (comércio local) sem nenhum 

Polo Gerador de Tráfego identificado. O tráfego predominante constitui-se de veículos de 

passeio e motocicletas, sendo observada também a existência de linhas de transporte 

público e alguns veículos de carga. Assim é comum verificarmos alguns poucos veículos 

estacionados junto ao bordo direito das pistas, garantindo uma capacidade “real” de 1.300 

veíc/h/sentido. 
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Figura 28 - Avenida Tiradentes, trecho entre a Rodovia Mário Andreazza e a Rua Duque de Caxias 

 

No trecho de 340 metros de extensão entre as Ruas Duque de Caxias e Governador 

Ponce de Arruda a Avenida Tiradentes é formada por pista simples com uma faixa de 

circulação para cada sentido e ausência de passeio público em boa parte. Também não há 

indícios de sinalização viária, tanto vertical quanto horizontal, e por isso será adotado o 

mesmo critério para definição da VFL em 40 km/h e capacidade de 1.300 veíc/h/sentido. 

 
Figura 29 - Avenida Tiradentes, trecho entre as Ruas Duque de Caxias e Governador Ponce de Arruda 
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No trecho final com 751 metros de extensão, localizado no bairro Chapéu do Sol 

entre a Rua Governador Ponce de Arruda e Avenida do Chapéu do Sol, a Avenida 

Tiradentes é formada por pista dupla (cada uma com aproximadamente 7,00 metros de 

largura) separada por canteiro central com aproximadamente 1,00 metro de largura.  

Nota-se uma predominância de atividade residencial unifamiliar, ausência de 

comércio e empreendimentos definidos como polos geradores de tráfego. Os passeios 

públicos bem definidos apresentam a largura aproximada de 3,00 metros permitindo a 

implantação de mobiliário urbano sem interferir na área de circulação de pedestres.  

Assim como nos trechos anteriores o local é desprovido de sinalização viária, tanto 

vertical como horizontal e por isso não é possível determinar a real capacidade das pistas, 

uma vez que não há definição exata quanto ao número de faixas de rolamento e/ou 

estacionamento em cada sentido. Também não há placas regulamentando a velocidade e, 

para fins de análise de capacidade neste trabalho, adotaremos uma Velocidade de Fluxo 

Livre – VFL igual a 40 km/h.. Ao longo do trecho há atividades comerciais de pequeno porte 

(comércio local) sem nenhum Polo Gerador de Tráfego identificado.  

O tráfego predominante constitui-se de veículos de passeio e motocicletas, sendo 

observada também a existência de linhas de transporte público e alguns veículos de carga. 

 
Figura 30 - Avenida Tiradentes no trecho entre a Rua Governador Ponce de Arruda e a Avenida Chapéu do 

Sol 
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7.11.5 Avenida Chapéu do Sol 

 

A Avenida Chapéu do Sol possui 4.000 metros de extensão ligando a Estrada da 

Guarita ao Condomínio Horizontal Florais da Mata (em implantação) e aos bairros Jardim 

Manaira e Chapéu do Sol, constituindo também uma das vias de acesso ao 

empreendimento.  

Em toda a sua extensão a Avenida Chapéu do Sol é formada por pista dupla com 

separação em canteiro central. Cada uma das pistas possui 9,00 metros de largura formada 

por duas faixas de rolamento e uma área de estacionamento junto ao bordo direito, e o 

canteiro central possui 8,00 metros de largura. Este perfil garante a Avenida uma 

capacidade de 3.600 veíc/h/sentido, bem acima do volume detectado atualmente como 

será mostrado adiante.  

Por se tratar de uma avenida implantada recentemente pelo Governo do Estado 

(2013 - 2014) a sinalização viária apresenta-se em bom estado de conservação, bem como 

as condições do pavimento.  

O tráfego predominante constitui-se de veículos de passeio e alguns veículos de 

carga, em decorrência de obras da proximidade. Para fins de análise de capacidade neste 

trabalho, adotaremos uma Velocidade de Fluxo Livre – VFL igual a 60 km/h, apesar das 

velocidades levantadas no local terem sido superiores, entre 68 e 75 km/h.  

Por ter sido construída recentemente e em área de expansão urbana na cidade de 

Várzea Grande não há quase nenhuma ocupação consolidada às margens, exceto pela 

construção do Condomínio Horizontal Florais da Mata, o Centro de Treinamento da Barra 

do Parí e unidades residenciais unifamiliares na expansão do bairro Chapéu do Sol. 
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Figura 31 - Trecho da Avenida Chapéu do Sol - vista em direção à Cuiabá 

 

 
Figura 32 - Trecho da Avenida Chapéu do Sol - vista em direção ao Chapéu do Sol 

 

7.11.6 Avenida Principal 

Trata-se de uma nova via aberta para atender ao novo polo tecnológico que está 

sendo implantado na cidade de Várzea Grande, fruto de uma pareceria entre a iniciativa 

privada e instituições públicas como a Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, o 

Instituto Federal de Ensino Tecnológico de Mato Grosso – IFET/MT, Governo do Estado de 

Mato Grosso e Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 
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A Avenida Principal será a via de acesso ao empreendimento formada por pista 

dupla e canteiro central com ciclovia. Apesar de ainda não haver sinalização viária cada 

uma das pistas deverá acomodar duas faixas de rolamento e uma área de estacionamento 

junto ao bordo direito garantindo, dessa maneira, uma capacidade de 3.600 

veíc/h/sentido. 

 
Figura 33 - Avenida Principal, entre o entroncamento da Av. Chapéu do Sol e a área do empreendimento 

 

7.12 Transporte coletivo 

 

Conforme dados obtidos junto a Associação Mato-grossense dos Transportadores 

Urbanos – MTU e União Transportes, a rede de transporte coletivo atual apresenta uma 

linha do sistema municipal no entorno imediato do empreendimento e uma linha do 

sistema intermunicipal.  

Nota-se a seguir que nenhuma das linhas existentes atende a área onde será 

implantado o empreendimento. Porém, cabe ressaltar que em função do Parque 

Tecnológico que está em fase de implantação em área posterior ao empreendimento, já se 

encontra em fase de estudos a adequação da rede de transporte coletivo municipal e 
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intermunicipal que irá cobrir essa área em expansão. Os resultados serão apresentados 

futuramente pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande e pela Agência Estadual de 

Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER.  

Linha 951 “Nova Esperança – Terminal André Maggi” é operada pela empresa União 

Transportes (sistema municipal) e apresenta as seguintes características:  

  

 Extensão da linha: 20 km 

 Frota Operacional em Dia Útil (DU): 04 carros 

 Frequência: 23 minutos 

 Máximo carregamento: 160 pass/h/sentido 

 

Tabela 18 – Média de utilização da Linha 951 

 
FONTE: MTU (período de levantamento: 01/02/13 à 19/03/13) 
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Figura 34 - Mapa geral da Linha 951 

 

A Linha 08 “Mário Andreazza – Centro de Cuiabá (via Cidade de Deus)” é operada 
pela empresa União Transportes (sistema intermunicipal) e apresenta as seguintes 
características:  

 Tipo da linha: diametral 

 Tempo de ciclo: 98 minutos 

 Extensão da linha: 46,5 km 

 Frota Operacional em Dia Útil (DU): 16 carros 

 Frequência: 12 minutos 

 Máximo carregamento (PM): 510 pass/h/sentido 

 

Tabela 19 - Média de utilização da Linha 08 
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FONTE: MTU (período de levantamento: 01/02/13 à 19/03/13) 

 
 

 
Figura 35 - Mapa geral da linha 08 

 

 

 

7.13 Análises de capacidade e nível de serviço 
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7.13.1 Ponto 1 – Estrada da Guarita 

Volume de tráfego ATUAL na Pista Sul (Sentido Rodovia Mário Andreazza) 

 

 

Volume de tráfego ATUAL na Pista Norte (Sentido Passagem da Conceição) 
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Gráfico 3 - Volumes de tráfego atuais na Estrada da Guarita (Ponto 1) 

 

As análises de capacidade e nível de serviço realizadas a partir dos volumes de 

tráfego atuais apresentam uma boa condição de circulação, tanto no PM como no PT, com 

Taxas de Ocupação da via variando entre 4 a 7% em ambos os sentidos resultando em 

equilíbrio operacional estável.  

Na Pista Sul (sentido Rod. Mário Andreazza) a HPM ocorre entre 06h45 e 07h45 

com uma demanda de 174 veículos e a HPT ocorre entre 17h45 e 18h45 com um volume 

de 176 veículos. Na Pista Norte (sentido Passagem da Conceição) a HPM ocorre entre 

06h30 e 07h30 com uma demanda de 224 veículos e a HPT ocorre entre 17h30 e 18h30 

com uma demanda de 248 veículos.  

Admitindo-se o incremento de veículos equivalentes ilustrados nos mapas 2 e 3, 

durante a HPM a Pista Sul passará a ter uma demanda de 324 (174+150) veículos e a Pista 

Norte um volume de 269 (224+45) veículos. Na HPT a Pista Sul receberá um fluxo de 216 

(176+40) veículos e a Pista Norte um volume de 361 (248+113) veículos. Admitindo-se a 

capacidade atual de 3.600 veíc/h/sentido as Taxas de Ocupação deverão manter-se em no 

máximo 10% com equilíbrio operacional estável e Níveis de Serviços “A” em todos os 

períodos do dia. 
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7.13.2 Ponto 2 – Avenida Chapéu do Sol 

 

Volume de tráfego ATUAL na Pista Oeste (Sentido Chapéu do Sol) 

 

Volume de tráfego ATUAL na Pista Leste (Sentido Estrada da Guarita) 
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Gráfico 4 - Volumes de tráfego atuais na Estrada da Guarita (Ponto 2) 

 

As análises de capacidade e nível de serviço realizadas a partir dos volumes de 

tráfego atuais apresentam uma boa condição de circulação, tanto no PM como no PT, com 

Taxas de Ocupação da via variando entre 3 a 4% em ambos os sentidos resultando em 

equilíbrio operacional estável.  

Na Pista Oeste (sentido Chapéu do Sol) a HPM ocorre entre 06h45 e 07h45 com 

uma demanda de 149 veículos e a HPT ocorre entre 17h45 e 18h45 com um volume de 144 

veículos. Na Pista Leste (sentido Estrada da Guarita) a HPM ocorre entre 06h30 e 07h30 

com uma demanda de 104 veículos e a HPT ocorre entre 17h30 e 18h30 com uma 

demanda de 107 veículos.  

Admitindo-se o incremento de veículos equivalentes ilustrados nos mapas 2 e 3, 

durante a HPM a Pista Leste passará a ter uma demanda de 254 (104+150) veículos e a 

Pista Oeste um volume de 194 (149+45) veículos. Na HPT a Pista Leste receberá um fluxo 

de 147 (107+40) veículos e a Pista Oeste um volume de 257 (144+113) veículos. Admitindo-

se a capacidade atual de 3.600 veíc/h/sentido as Taxas de Ocupação deverão manter-se 

sempre abaixo de 10% com equilíbrio operacional estável e Níveis de Serviços “A” em 

todos os períodos do dia. 
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7.13.3 Ponto 3 – Rodovia Mário Andreazza 

Volume de tráfego ATUAL na Pista Oeste (Sentido Trevo do Lagarto) 

 

 

Volume de tráfego ATUAL na Pista Leste (Sentido Cuiabá) 
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Gráfico 5 - Volumes de tráfego atuais na Rodovia Mário Andreazza (Ponto 3) 

 

As análises de capacidade e nível de serviço realizadas a partir dos volumes de 

tráfego atuais apresentam uma boa condição de circulação, tanto no PM como no PT, com 

Taxas de Ocupação da via variando entre 23 a 37% em ambos os sentidos resultando em 

equilíbrio operacional estável.  

Na Pista Oeste (sentido Trevo do Lagarto) a HPM ocorre entre 07h00 e 08h00 com 

uma demanda de 998 veículos e a HPT ocorre entre 18h00 e 19h00 com um volume de 

1.048 veículos. Na Pista Leste (sentido Cuiabá) a HPM ocorre entre 07h00 e 08h00 com 

uma demanda de 1.194 veículos e a HPT ocorre entre 18h00 e 19h00 com uma demanda 

de 1.334 veículos.  

Admitindo-se o incremento de veículos equivalentes ilustrados nos mapas 2 e 3, 

durante a HPM a Pista Leste passará a ter uma demanda de 1.382 (1.194+188) veículos e a 

Pista Oeste um volume de 194 (998+56) veículos. Na HPT a Pista Leste receberá um fluxo 

de 147 (1.334+49) veículos e a Pista Oeste um volume de 257 (1.048+142) veículos. 

Admitindo-se a capacidade atual de 3.600 veíc/h/sentido as Taxas de Ocupação 

encontradas variam entre 29 e 38% na HPM (sentido Trevo do Lagarto e Cuiabá, 

respectivamente) e de 33 a 38% na HPT (sentido Trevo do Lagarto e Cuiabá, 

respectivamente), com Níveis de Serviço “B” e C”. 
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7.13.5 Ponto 4 - Rodovia Mário Andreazza X Rua Chile 

 
Figura 36 - Distribuição dos movimentos no Ponto 4 

 

 
Gráfico 6 - Volumes de tráfego no Ponto 4 – período da manhã 
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Gráfico 7 - Volumes de tráfego no Ponto 4 – período da tarde 

 

 

 

Tabela 20 – Volumes de tráfego (Veq/h) e definição do PM e PT no Ponto 4 

 

 
Tabela 21 – Capacidades e Níveis de Serviço para a condição atual – Ponto 4 
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Admitindo-se o incremento de veículos equivalentes ilustrados nos mapas 2 e 3, 

devem ser acrescentados os seguintes volumes:  

Movimento 3: 11 veículos (HPM) e 28 veículos (HPT);  

Movimento 4: 38 veículos (HPM) e 10 veículos (HPT);  

Movimento 5: 56 veículos (HPM) e 142 veículos (HPT);  

Movimento 12: 49 veículos (HPM) e 188 veículos (HPT); 

 

Tabela 22 – Capacidades e Níveis de Serviço para a situação futura – Ponto 4 
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7.13.6 Ponto 5 – Avenida Tiradentes 

 

Volume de tráfego ATUAL na Pista Norte (Sentido Avenida Chapéu do Sol) 
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Volume de tráfego ATUAL na Pista Sul (Sentido Rodovia Mário Andreazza) 
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Gráfico 8 - Volumes de tráfego atuais na Rodovia Mário Andreazza (Ponto 3) 

 

De todas as vias de acesso ao empreendimento analisadas a Avenida Tiradentes é a 

única que apresenta um movimento pendular bem definido, com maior volume de tráfego 

no sentido bairro – centro durante a HPM e no sentido centro – bairro durante a HPT.  

As análises de capacidade e nível de serviço realizadas a partir dos volumes de 

tráfego atuais apresentam uma boa condição de circulação, tanto no PM como no PT, com 

Taxas de Ocupação da via variando entre 19 a 45% em ambos os sentidos resultando em 

equilíbrio operacional estável.  

Na Pista Norte (sentido Chapéu do Sol) a HPM ocorre entre 06h30 e 07h30 com 

uma demanda de 246 veículos e a HPT ocorre entre 18h00 e 19h00 com um volume de 557 

veículos. Na Pista Sul (sentido Rodovia Mário Andreazza) a HPM ocorre entre 06h30 e 

07h30 com uma demanda de 579 veículos e a HPT ocorre entre 18h00 e 19h00 com uma 

demanda de 399 veículos.  

Admitindo-se o incremento de veículos equivalentes ilustrados nos mapas 2 e 3, 

durante a HPM a Pista Sul passará a ter uma demanda de 804 (579+225) veículos e a Pista 

Norte um volume de 313 (246+67) veículos. Na HPT a Pista Sul receberá um fluxo de 458 

(399+59) veículos e a Pista Norte um volume de 727 (557+170) veículos. Admitindo-se a 



                                                                                             

La Ville Consultoria Projetos 
Ambientais, Arquitetura e Urbanismo 
Ltda. EPP 

Rua Nossa Senhora do Carmo n◦ 140  
Bairro Centro – Várzea Grande MT 

Cep. 78110-131. Fone. 65-36826886 
Site:www.lavilleurbanoambiental.com 

159 

real capacidade atual de 1.300 veíc/h/sentido (considerando somente uma faixa de 

rolamento por sentido mesmo nos trechos de pista dupla) as Taxas de Ocupação 

encontradas variam entre 62 e 24% na HPM (sentido Rod. Mário Andreazza e Chapéu do 

Sol, respectivamente) e de 35 e 56% na HPT (sentido Rod. Mário Andreazza e Chapéu do 

Sol, respectivamente), com Níveis de Serviço “B” e C”. 

8 Socioeconomia 

8.1 Características dos municípios 

8.1.1 Dados demográficos 

 

O município de Várzea Grande está localizado na Região Centro-Oeste do País, no 

Estado do Mato Grosso, e sua área urbana encontra-se conurbada com a capital Cuiabá. A 

Região Centro-Oeste é composta pelos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás 

e Tocantins. Na TABELA 23, pode-se observar que a partir de 1960, o Estado de Mato 

Grosso apresentou taxas elevadas de crescimento populacional, destacando-se o 

incremento da população urbana, em especial entre as décadas de 1970/1980.  

Tabela 23 - Taxa Média Geométrica de Incremento da População Residente, por Situação do 
Domicílio, Segundo Décadas – Mato Grosso – 1940 – 2010 

 
FONTE: BRASIL. Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/Estatísticas do século 

XX/Estatísticaspopulacionais, sociais, políticas e culturais. Acesso em: 20 abr. 2006. (Plano Diretor). 

Censo 2010, acesso em 24 de Agosto de 2012. 
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Atualmente o Centro-Oeste caracteriza-se por abrigar as maiores densidades de 

mecanização agrícola do Brasil, o maior consumo de fertilizantes e defensivos agrícolas e a 

utilização de tecnologia de ponta na agricultura. Com um território até pouco tempo sem 

ocupação, passa a ter nas décadas mais recentes uma alta taxa de urbanização. Em 1996 

84,42% da sua população era urbana, taxa inferior ao índice da Região Sudeste (89,42%), 

mas superior ao Sul (77,21%), ao Nordeste (65,21%) e à média brasileira (78,36%). Apesar 

do alto índice de urbanização observado, segundo dados do Censo realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2000, o Mato Grosso é um dos Estados com 

as menores densidades demográficas do Brasil, 2,77 hab/Km2, a terceira menor, ficando 

atrás apenas do Amazonas (1,79 hab/Km2) e Roraima (1,45 hab/Km2), (BRASIL, 2006). 

Neste contexto, os municípios de Várzea Grande e Cuiabá destacam-se pela 

localização estratégica de seus territórios em relação à localização da rede viária e ao 

sistema de transporte de escala regional e nacional, situação que, devido às características 

produtivas da Região Centro – Oeste, transformam a Região Metropolitana, num 

importante centro dentro da rede de cidades no Brasil. Geograficamente localizado na 

porção sul do Estado, a região metropolitana é o principal centro polarizador do Estado, 

articulando-se às demais regiões e desempenhando um papel de centro de comércio e 

serviços com funções urbanas altamente diversificadas e especializadas, contando com 

grande quantidade de equipamentos e estabelecimentos de naturezas diversas. O grau de 

centralidade da região metropolitana reflete-se territorialmente por constituir-se o 

principal entroncamento rodoviário que liga o Mato Grosso com o Sul, o leste e o norte do 

Brasil, bem como à Bolívia e ao Peru. Pelo aglomerado urbano passam ainda as principais 

rodovias estaduais que dão acesso às demais cidades do Mato Grosso tais como a MT – 

351, 010, 343, 401 e 050. Em relação à divisão regional, elaborada pelo Governo de Mato 

Grosso, Cuiabá e Várzea Grande localizam-se na mesorregião Centro Sul Mato-grossense; 

junto com mais dezesseis municípios. Outra classificação, numa escala mais aproximada, 

divide a mesorregião Centro Sul Mato-grossense em quatro microrregiões, sendo elas: 

 

 

 Alto Paraguai, formada por cinco municípios; 
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 Rosário-Oeste, formada por três municípios; 

 Cuiabá, formada por cinco municípios; 

 Alto Pantanal, formada por quatro municípios pertencentes.   

A Microrregião de Cuiabá, além da capital do estado inclui Várzea Grande, Chapada 

dos Guimarães, Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio do Leverger. A divisão 

territorial do Estado em mês o e microrregiões tem caráter político. Outra regionalização 

adotada, de cunho administrativo, é aquela que divide o Mato Grosso em 12 Regiões de 

Planejamento:  

 I – Noroeste – 1 – Juína; 

 II – Norte – Alta Floresta; 

 III – Nordeste – Vila Rica; 

 IV – Leste – Barra do Garças; 

 V – Sudeste – Rondonópolis; 

 VI – Sul – Cuiabá - Várzea Grande 

 VII – Sudoeste – Cáceres; 

 VIII – Oeste – Tangará da Serra; 

 IX – Centro Oeste – Diamantino; 

 X – Centro – Sorriso; 

 XI – Noroeste 2 – Juara; 

 XII – Centro Norte – Sinop.   

Essas regiões são denominadas Unidades Sócio-econômico-ecológicas, e os 

municípios encontram-se agregados de acordo com a integração desses aspectos. 

 

8.1.2Aspectos Socioeconômicos 

 

A privilegiada situação geopolítica coloca a região metropolitana de Cuiabá - Várzea 

Grande em situação de principal polo de desenvolvimento para a região noroeste do país, 

com tendência a um crescimento sustentável, e aperfeiçoamento das atividades de 

prestação de serviços, comércio atacadista e tecnologia de ponta. 



                                                                                             

La Ville Consultoria Projetos 
Ambientais, Arquitetura e Urbanismo 
Ltda. EPP 

Rua Nossa Senhora do Carmo n◦ 140  
Bairro Centro – Várzea Grande MT 

Cep. 78110-131. Fone. 65-36826886 
Site:www.lavilleurbanoambiental.com 

162 

A contenção do fluxo migratório, observado na última década, deverá impactar 

positivamente a capacidade de gestão pública, representando um fator importante para a 

melhoria da infraestrutura urbana e da possibilidade de expansão dos serviços sociais, 

refletindo na qualificação profissional e na fixação da mão de obra (diminuição da 

rotatividade). 

Há evidências favoráveis para o desenvolvimento econômico da região 

metropolitana, especialmente em função do momento vivido pela economia internacional 

globalizada e, pela instalação de novos empreendimentos gerando empregos e aumento 

nas receitas dos municípios. 

8.1.3 Inserção micro e macrorregional 

 

O início da urbanização da região data do século XVIII, quando portugueses em 

busca do ouro, acabaram fundando Cuiabá. Várzea Grande surgiu no século seguinte, 

durante a Guerra do Paraguai, tendo como elemento de integração e definição do limite 

com Cuiabá, o rio de mesmo nome. Em meados do século XX, o Governo Federal, através 

dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs), implantou políticas de incentivo para 

integração dos espaços vazios que caracterizavam o Brasil Central e a Amazônia, 

materializadas por ações de extensão da malha rodoviária e de benefícios fiscais. Exemplos 

desses incentivos são: o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (Polocentro), iniciado 

em 1975 e a construção das Rodovias Cuiabá - Porto Velho (BR-364) e Cuiabá - Santarém 

(BR-163). A partir destes investimentos, entre 1970 e 1980 houve um intenso fluxo 

migratório para a região. Dinâmica que resultou numa taxa média de 15% ao ano de 

crescimento populacional, que declinaria somente na década de 1990, com 6,7% ao ano 

em 1997 (IBGE, 2006). Este crescimento demográfico refletiu-se no processo de expansão 

urbana dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, e resultou no processo de conurbação 

observado nas últimas décadas, que determinou a criação do Aglomerado Urbano Cuiabá – 

Várzea Grande em 2001, através da Lei Complementar Estadual n° 83. 
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Antes da criação do AGLURB, Cuiabá possuía um Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano (PDDU) aprovado em 1992, e Várzea Grande um Plano Diretor aprovado no mesmo 

ano. Desde janeiro de 2007 Cuiabá tem um novo Plano Diretor aprovado. Dadas tais 

características, e tendo em vista a lei Complementar Estadual nº. 83, o Plano Diretor de 

Várzea Grande deverá considerar o Aglomerado Urbano como um todo. De acordo com 

MATO GROSSO (2005, p. 48 - 93), o território da região metropolitana, localiza-se na 

Microrregião Cuiabá, pertencente à Mesorregião Centro Sul Mato-grossense, tem área 

total de 4.476,23 Km², e estimativa populacional para 2004 de 787.340 habitantes, 

representando 28% do total da população do Estado. De acordo com o mesmo documento, 

em 2000 a população da área urbana era de 698.644 habitantes, apresentando uma taxa 

de urbanização de 98,45%, o maior resultado relativo comparado aos demais municípios 

do Mato Grosso. Em termos de importância, a região metropolitana é o maior centro 

integrado de consumo do Estado, com uma organização comercial e produtiva bem 

estruturada. 

8.1.4 Aspectos Institucionais 

 

A análise da organização institucional do Município de Várzea Grande, dentro dos 

foi conduzida por três enfoques: 

a) Caracterização da relação do Município com os demais entes federativos; b) 

Apresentação de uma leitura sobre a organização administrativa geral da Prefeitura 

Municipal; c) Caracterização dos órgãos municipais de maior relacionamento com o 

Desenvolvimento Urbano; d) Análise do sistema de informações municipais.   

As condições institucionais e administrativas relativas à questão urbanística encontrada na 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande evidenciam uma atuação importante, muito 

embora não esteja organizada. Tendo em vista a deficiência na infraestrutura de trabalho 

(equipamentos) e principalmente de Recursos Humanos. 
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8.1.5 Caracterização Administrativa da Prefeitura e das Unidades relacionadas ao 

Planejamento Municipal 

8.1.5.1 Organização administrativa da Prefeitura de Várzea Grande 

O Organograma administrativo vigente na Prefeitura de Várzea Grande é 

regulamentado pela Lei Municipal nº. 3.754/2012 que divide as competências do executivo 

Municipal entre os seguintes órgãos: “Secretaria Municipal de Comunicação Social; 

Controladoria Geral do Município, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal 

de Receita, Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Agricultura, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de 

Assuntos Estratégicos, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, 

Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Cultura, Secretaria Municipal de Promoção e 

Assistência Social, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Gabinete do Prefeito, 

Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

Complementarmente, a Prefeitura de Várzea Grande conta com o Departamento de Água e 

Esgoto (DAE), o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande 

(PREVIVAG), e a Administração Regional do Cristo Rei.   

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano é o órgão responsável pelo 

desenvolvimento da política de desenvolvimento urbano e habitacional, pela implantação, 

implementação e acompanhamento dos projetos habitacionais e demais projetos relativos 

ao desenvolvimento urbano do Município.  Quanto ao sistema de informação a Prefeitura 

precisa de uma integração entre os órgãos a fim de obter dados com eficiência, maior 

transparência e agilidade. 

8.1.6. Aspectos Ambientais 

 

Como já explicitado na leitura da escala regional, o município de Várzea Grande está 

localizado na Depressão Cuiabana, ou Baixado Cuiabana. Mantém íntimas relações 

espaciais com Cuiabá, tanto do ponto de vista do ambiente natural quanto do antrópico. A 

forte relação entre Cuiabá e Várzea Grande está relacionada, em especial, à ocupação 

urbana ocorrida nas margens do Rio Cuiabá, e tal situação obriga que do ponto de vista do 
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planejamento e gestão dos territórios de ambos os municípios, a questão ambiental seja 

analisada e tratada de forma integrada. 

 

8.1.7. Hidrografia 

 

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

território. Todas as drenagens do município fazem parte da bacia hidrográfica desse rio, 

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

grossense.   

Os principais afluentes do Rio Cuiabá, que drenam o município de Várzea Grande 

são os ribeirões Espinheiro e Esmeril, córrego Machado, Rio Pari, Córrego Formigueiro e 

Córrego Aguaçu, além de inúmeros corpos menores que alimentam cada um deles. 

O ribeirão Espinheiro limita Várzea Grande com os municípios de Jangada e Acorizal, 

a noroeste, drenando o extremo norte do território no sentido de sudoeste para nordeste, 

até desaguar no Rio Cuiabá no extremo norte. Está localizado numa região de relevo 

acidentado, na zona rural. A ocupação existente nesta bacia hidrográfica é de baixa 

densidade e a Área de Preservação Permanente (APP) do ribeirão Espinheiro está, em 

geral, conservada, o que indica boa qualidade da água superficial. 

Cortando a zona rural, a norte do município e em condições de drenagem 

semelhantes ao ribeirão Espinheiro está o ribeirão Esmeril. A bacia hidrográfica do Esmeril, 

quase totalmente inserida em Várzea Grande, é a bacia com maior expressão em área no 

município. A nascente do ribeirão Esmeril fica localizada no extremo oeste do município, 

próximo à divisa com os municípios de Nossa Senhora do Livramento e Jangada. O uso do 

solo da bacia está dividido basicamente em pastagens a norte, na margem esquerda, e 

cerrado na margem sul (CPRM, 2006). De maneira geral as suas matas ciliares estão bem 

preservadas e não são observadas ocupações significativas no interior da bacia, indicando 

boa qualidade da água. 
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O córrego Machado tem nascentes próximas à rodovia BR 163, no centro do 

município, e deságua no Rio Cuiabá, a norte do distrito de Passagem da Conceição. As 

APP’s desse córrego mostram graus variados de conservação, com retirada de vegetação 

em determinados locais e pontos de represamento em seu curso superior, utilizados para 

piscicultura. 

O Rio Pari nasce a sudoeste de Várzea Grande tem direção de escoamento de oeste 

para leste, e apenas em seu curso inferior corta área urbanizada, na Passagem da 

Conceição, junto a sua foz no Rio Cuiabá. Este rio define atualmente o limite norte da zona 

urbana de Várzea Grande e, por essa razão, nas proximidades da sua foz as matas ciliares 

estão sendo removidas para a implantação de loteamentos. Quando observado em 

imagem de satélite percebe-se que os loteamentos abertos recentemente, apesar de 

ocuparem ampla área, ainda não foram ocupados, revelando um processo de urbanização 

em curso. Nestes locais, localizados na margem direita (sul) do rio, algumas APP’s dos 

afluentes do Rio Pari tiveram a vegetação removida, causando impacto na qualidade da 

água escoada. A ocupação desta região sem a implantação da infraestrutura adequada, em 

especial a coleta e tratamento do esgoto e coleta de lixo, poderá a curto prazo 

comprometer ainda mais a qualidade da água do Pari, situação preocupante, uma vez que 

este deságua a montante dos pontos de coleta de água para abastecimento público de 

Várzea Grande e Cuiabá. 

O córrego Formigueiro, drenagem mais importante a oeste da sede municipal e do 

distrito de Capão Grande, tem direção de escoamento de noroeste para sudeste e deságua 

no córrego Aguaçú, próximo ao deságue deste último no Rio Cuiabá. O Formigueiro 

materializa parte do limite oeste da zona urbana do município. As APP’s do córrego 

Formigueiro apresentam alto grau de antropização, com poucos remanescentes de mata 

ciliar conservada. A presença de loteamentos, sem rede de coleta de esgoto e a pequena 

expressão da mata ciliar, são indícios de comprometimento da qualidade das águas 

superficiais desse rio. Esta característica é agravada pela existência do antigo lixão do 

município, atualmente desativado, aumentando a contaminação das águas na sua bacia. 
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Dentro dos limites do atual perímetro urbano, os principais corpos hídricos são os 

córregos do General (com direção de escoamento para nordeste), Traíra e Piçarrão (com 

escoamento para sudeste em direção ao distrito de Bom Sucesso). O Córrego Traíra 

apresenta maior índice de conservação das matas ciliares em seu curso inferior, apesar do 

início da ocupação urbana observada em suas margens. Os demais córregos, bem como o 

curso superior do Córrego Traíra, encontram-se bastante antropizados, com a instalação de 

loteamentos e abertura de ruas, muitas vezes cortando as APP’s. Como a coleta e 

tratamento do esgoto sanitário são deficientes nestes loteamentos e a mata ciliar foi 

retirada, a qualidade das águas destes córregos encontra-se bastante comprometida. 

Vale pontuar que na margem do Rio Cuiabá correspondente à área urbana de 

Várzea Grande, principalmente junto aos distritos de Cristo Rei (Porto Velho) e Bom 

Sucesso, existem áreas de várzea, com terrenos sedimentares alagadiços repete em outros 

pontos do município, condiciona a adequabilidade destes terrenos ao uso e ocupação 

territorial, devendo ser evitadas para a construção de edificações. É importante ressaltar 

também que o processo de aterramento das lagoas naturais com resíduos da construção 

civil e posterior construção de moradias, muito comuns na área urbana de Várzea Grande, 

alteraram a dinâmica fluvial, intensificando os processos de inundações em épocas de 

chuva.   

Conforme relatório da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Governo 

do Estado de Mato Grosso (1999) que avaliou a qualidade das águas em vários pontos do 

Rio Cuiabá e em seus principais afluentes, em geral as águas superficiais do município estão 

com níveis de oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio e coliformes fecais fora 

dos padrões para Classe 2, segundo a Resolução n.º 20 do CONAMA. Muitas vezes, os 

pequenos córregos do município que alimentam as lagoas naturais, assemelham-se a 

canais de esgoto, conforme pode-se observar em campo e em levantamento fotográfico 

constante da análise dos aspectos socioespaciais.   

O extremo sul de Várzea Grande é drenado pelo córrego Aguaçu, com nascentes em 

Nossa Senhora do Livramento, próximo à rodovia BR-070, e com foz no Rio Cuiabá, na 



                                                                                             

La Ville Consultoria Projetos 
Ambientais, Arquitetura e Urbanismo 
Ltda. EPP 

Rua Nossa Senhora do Carmo n◦ 140  
Bairro Centro – Várzea Grande MT 

Cep. 78110-131. Fone. 65-36826886 
Site:www.lavilleurbanoambiental.com 

168 

região de Praia Grande. A mata ciliar do entorno desse córrego apresenta baixo índice de 

antropização, possui remanescentes contínuos da vegetação, que em certos pontos excede 

o limite legal da APP. O baixo índice de ocupação da micro bacia, aliado a conservação das 

matas ciliares, indica pouco comprometimento da qualidade da água do córrego Aguaçu. 

8.1.8. Uso do Solo 

 

A classificação do uso atual do solo em Várzea Grande teve como fonte os dados 

publicados no “Sistema de Informação Geoambiental de Cuiabá, Várzea Grande e Entorno” 

(CPRM, 2006), muito embora este trabalho não contemple uma pequena parcela do 

extremo noroeste do município. A fonte citada realizou um amplo levantamento incluindo 

diversas classes de uso, muitas vezes com superposição de usos, principalmente referente 

ao cerrado, campo cerrado e pastagens. Visando facilitar a tomada de decisões para fim de 

planejamento territorial, optou-se por utilizar apenas os usos principais. Para acesso aos 

dados com maior grau de detalhamento sugere-se a consulta ao documento original 

supracitado. 

A maior parte do território de Várzea Grande é coberta por cerrado, cerca de 56,9 % 

da área total, ou seja, 44.272 ha. A TABELA 24 demonstra as classes de uso, as áreas 

correspondentes a cada uma delas, a porcentagem aproximada do total do município, e a 

área de ocorrência no território municipal.   

Os usos consolidados no espaço urbano de Várzea Grande são: residencial, 

comercial e de serviços, industrial e institucional, cuja localização predominante encontra-

se especializada no MAPA de Uso do solo urbano. 

 

Tabela 24 – Uso do Solo 
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Fonte: PD lei 3.112/2007 

 
 

8.1 Caracterização Socioeconômica 

8.1.1 Crescimento demográfico 

 
Várzea Grande apresentou no período entre 2000/2010 uma taxa de crescimento 

populacional de 3;058% a.a., superior a de Mato Grosso que ficou em 1,94% a.a. O 

crescimento da população do município registrada pelo censo IBGE 2010 é de  1,93% a.a. . 

Apurou-se ainda que a população da zona rural permanece praticamente inalterada, pois 

em 2000 somava 3.878 e no censo IBGE 2010 conta com 3.892 umcrescimento de apenas 

14 habitantes. Com uma área territorial de 888,04 km² a densidade demográfica atual do 

município é de 284,45 hab/km². O município teve um crescimento de 17,37% em dez anos.  

A estrutura etária do município em 2000 demonstrou uma grande concentração de 

população jovem e em idade economicamente ativa. Da população economicamente ativa 

(PEA) 94,97% possuía até 59 anos de idade. A PEA com um total de 136.497 habitantes 

representava 63,39%. O Censo IBGE 2000 apontou a existência de 31,00% da população 

com renda de até 3 salários mínimos. 

Segundo estudo do Plano Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais 

(PEMAS) Programa Habitar Brasil/BID realizado em 2001, a população de baixa renda 
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encontrava-se localizada basicamente em 20 loteamentos, constituindo áreas e o entorno 

dos bairros São Mateus, Praia Grande, Paula II, Cristo Rei e Imperador. Neste estudo foi 

estimada uma população de 42.567 pessoas nesta situação. Em síntese, apurou-se que há 

no município um contingente populacional significativo com baixa renda ou sem 

rendimentos, que acessam aos equipamentos e serviços públicos sociais. 

O IDH do município de Várzea Grande, em 2010 e de 0,820. O indicador com a 

melhor evolução foi o de educação (0,903) e o pior o de renda (0,693). 

 

Tabela 25 - População e Taxa de Crescimento Demográfico – Várzea Grande – 1980 a 2010 

 
Fonte: IBGE Censo Demográficos de, 1980, 1991, 2000 e 2010, e Contagem da População 1996. 

Data de acesso 27/08/2012. 
 

Somada a essa situação, mapeando-se as áreas urbanas de maior densidade 

demográfica e os assentamentos irregulares, observa-se que a questão da habitação de 

interesse social e os problemas fundiários estão intimamente relacionados às áreas de 

fragilidade ambiental, risco de ocorrência de acidentes ambientais, especulação imobiliária 

e consolidação da periferia urbana.  

Tabela 26 - Tabela Número de domicílios segundo as características de ocupação 

 
Fonte: IBGE censo 2010. Acesso em 27/08/2012. 

 

Tabela 27 - Tabela - Domicílios segundo a tipologia 

 
Fonte: IBGE – censo 2010. Acesso em 27/08/2012 

 

Tabela 28 - Censo Demográfico, 1940-2010 
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FONTE: IBGE – Censo Demográfico, ano: 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 1996 (contagem), 

2000. 2010. Data de acesso 27/08/2012. 
 

Várzea Grande, com uma população total de 252.596 habitantes (Censo 

2010/IBGE), é o segundo maior município do Estado de Mato Grosso e compõe a região 

metropolitana Cuiabá/Várzea Grande até maio de 2009, quando foi criada a primeira 

Região Metropolitana de Mato Grosso, da qual Várzea Grande é parte integrante. Do total 

da população, 248.704 habitantes residem na área urbana do município, o que significa um 

grau de urbanização igual a 98%, um dos mais elevados do Estado. No período 

intercensitário 2000-2010, a taxa média geométrica anual de crescimento populacional 

total foi de 1,62% e a taxa anual de crescimento urbano foi de 1,65%. A área rural 

apresentou decréscimo da população no mesmo período (-0,28% ao ano).    

Os resultados do Censo 2010 apontam que o município possui 74.641 domicílios 

particulares permanentes e o total de domicílios particulares ocupados é de 56.958 (cerca 

de 76% do total de domicílios particulares), o que representa uma média de 3,4 pessoas 

por domicílio. Comparando o número de domicílios particulares ocupados em 2010 com os 

domicílios particulares ocupados em 2000 que eram iguais a 55.071 (Censo IBGE/2000), 

observa-se uma taxa média geométrica anual de crescimento de 2,93%, bem acima da taxa 

média anual do crescimento populacional urbano no período intercensitário que foi de 

1,65%.  

O crescimento de domicílios no período 2000-2010 se verificou mais no sentido 

horizontal que no vertical. Com o surgimento de novas áreas residenciais horizontalizadas, 

há uma tendência de maiores pressões sobre o setor público, tanto na infraestrutura 

urbana quanto na necessidade de implantação de novos equipamentos urbanos e 

comunitários. 

 

8.1.2 Distribuição Espacial da População 
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Densidade Demográfica x Densidade Construtiva x Capacidade de Suporte da 

Infraestrutura. O município de Várzea Grande possui 1.048.212,004km² de área, sendo 

145.234 km² pertencentes à zona urbana (16% da área total) e 902,978 km² da zona 

rural(84,% da área total). 

Tabela 29 - Distribuição de área e população 

 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano/2012/IBGE – censo 2010. 

 

De acordo com a dinâmica socioespacial analisada, pode-se afirmar que o processo 

de produção do espaço urbano do município apresenta uma série de contradições, que se 

explicitam ao se espacializar os dados de densidade demográfica urbana, densidade 

construtiva e infraestrutura existente.  A primeira delas manifesta-se ao se verificar que as 

maiores densidades demográficas se localizam nas áreas onde são encontradas as maiores 

limitações ambientais, ou seja, na porção leste do perímetro urbano, distrito de Cristo Rei 

(Porto Velho).  Identificou-se também que 49% da população do município residem numa 

área correspondente a 20% da área total do perímetro urbano. Ou seja, apesar da dinâmica 

de parcelamento do solo apresentar historicamente uma característica de expansão 

contínua em direção à periferia urbana, a maioria da população concentra-se numa porção 

do perímetro urbano que vai do centro em direção ao extremo leste, no limite da ocupação 

conurbada com Cuiabá. À localização da população no território contrapõe-se o 

significativo número de parcelamentos regularmente aprovados, situados na periferia 

urbana, que se encontram ocupados de forma irregular. Além disso, observa-se que existe 

a implantação de loteamentos que se encontra fora do perímetro urbano, encarecendo o 

fornecimento de serviços e infraestrutura e dificultando a implementação de programas de 

regularização fundiária no município. Esta dinâmica ocorre que os vazios urbanos 

permanecem, e estão situadas entre ou próximas à áreas urbanas mais densamente 

ocupadas e infraestruturas. O reconhecimento desse cenário demonstra que coexistem em 

Várzea Grande, ocupações em áreas inadequadas com dificuldades técnicas para 

implantação de infraestrutura principalmente de saneamento, e o contínuo parcelamento 
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de glebas periféricas sem infraestrutura de saneamento, pavimentação e equipamentos 

públicos, e com baixa densidade demográfica. 

Verificou-se ainda, a crescente dificuldade do poder público em atender as 

demandas das comunidades, em função dos elevados custos da urbanização. Somada à 

realidade encontrada apresentam-se limites de cunho institucional, algum deles apontados 

no tópico referente aos aspectos institucionais, destacando-se: (i) existência de legislação 

de uso e ocupação do solo que foi revisada porém necessita de alguns ajustes para adequar 

as necessidades, pois a mesma se encontra  imprecisa (ii) falta de fiscalização e controle do 

processo de uso e ocupação do solo, (iii) inexistência de planejamento territorial com 

definição de programas e projetos prioritários para execução da política de gestão 

territorial urbana; (iv) falta ou inexistência de técnicos, no quadro de servidores municipais, 

capazes de implementar tal política, (v) a política fiscal praticada não tem como prioridade 

a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária de propriedades particulares 

beneficiadas com os investimentos públicos em urbanização. 

 

8.1.2 Caracterização da População da área em estudo 

8.1.2.1 Renda familiar 

 

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

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

possuir renda. Este índice é muito alto, o qual se deve concentrar a atenção em 

desenvolver cursos de capacitação para este público a fim e gerar emprego e renda, não só 

para a faixa de renda não declarada como para os que estão entre meio e um salário 

mínimo. A categoria sem rendimento inclui as pessoas que recebem somente em 

benefícios. 

 

 

Tabela 30 – Renda familiar 
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Fonte: Censo IBGE 2010- acessado em abril/2013. 

 

8.1.2.2 Faixa etária 

 

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

população é da faixa etária entre 10 a 29 anos que corresponde à 29,62%. 

 

 

Tabela 31 – Faixa etária da população 

 
Fonte: IBGE censo 2010. Acesso em abril/2013 

8.1.2.3 Saúde 

 

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

27 privados. Dos estabelecimentos privados 11 (onze) atendem pelo SUS. Quanto ao nível 
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de bem-estar da população, indicador social como o IDH-M (PNUD/2000) aponta que 

Várzea Grande se situa na escala de médio desenvolvimento humano, com índice igual a 

0,790. Para atingir o patamar de alto desenvolvimento humano é necessário que o IDH do 

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

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

indicador de Educação, igual a 0,903. O indicador de Longevidade (que considera a 

esperança de vida ao nascer e a taxa de mortalidade infantil) é de 0,773, o que requer, 

naturalmente, melhorias na infraestrutura de saúde, com vistas ao avanço no nível de 

bem-estar da população várzea-grandense.    

Na região em estudo o atendimento possui dois Postos de Saúde da Família (PSF), 

sendo um localizado no Jardim Imperial (Mapim) e no loteamento Manaíra (Petrópolis) e 

uma Policlínica próximo ao bairro Jardim dos Estados. 

 

 
Figura 37 – PSF Manaíra 

 

Na região em estudo segundo conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, 

apenas no Loteamento Parque das nações (Jardim Imperial) no Bairro Mapim tem 

cobertura no Programa de Atenção Básica à Saúde – PACS, conforme tabela abaixo. Neste 

programa estão cadastrados 2.140 (duas mil cento e quarenta) famílias. 
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Tabela 32 – Número de pessoas cadastradas 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde- maio/2013 

 

 

Tabela 33 – Tratamento de água no domicílio 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde- maio/2013 

 

Tabela 34 – Abastecimento de água 

 

 

 

 

 

 

Tabela 35 – Tipo de casa 
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde- maio/2013 

 

Tabela 36 – Destinação do lixo 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde- maio/2013 

 

Tabela 37 – Destinação fezes/ urina 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde- maio/2013 

 

8.1.3 Educação e Cultura 

 

8.1.3.1 Educação 

 

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

mulheres e na área rural tendo 1.662 homens e 1.400 mulheres.  Na estrutura educacional, 

o município dispõe de 131 estabelecimentos para o Ensino Fundamental, sendo 39 

estabelecimentos estaduais; 63 municipais e 29 do setor privado. No Ensino médio são 26 

estabelecimentos estaduais e 7 do setor privado. No ensino pré-escolar são 51 escolas 

municipais e 29 do setor privado. Com relação a matrículas nos estabelecimentos de 

ensino, em 2009, a distribuição entre escolas públicas e privadas foi a seguinte: 

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

b) Ensino médio: 93,4% no setor público e 6,6% no setor privado; 

c) Na pré-escola: 74,0% no setor público e 26,0% no setor privado. 

(Os dados são do Censo Educacional 2009 – IBGE). Conforme já foi observado 

acima, em termos de Desenvolvimento Humano no Setor de Educação, Várzea Grande 



                                                                                             

La Ville Consultoria Projetos 
Ambientais, Arquitetura e Urbanismo 
Ltda. EPP 

Rua Nossa Senhora do Carmo n◦ 140  
Bairro Centro – Várzea Grande MT 

Cep. 78110-131. Fone. 65-36826886 
Site:www.lavilleurbanoambiental.com 

178 

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

IDHM-Educação igual a 0,903.   

Em 2012 as matriculas na rede municipal conforme informação da Secretaria 

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

 

Tabela 38 – Matriculas na rede municipal de ensino em 2012. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação- em maio 2013. 

 

Tabela 39 - Número de escolas na região 

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

 

Tabela 40 - Escolas na região/ alunos matriculados-2014 

 
Educa censo – 2014 acessado em 28 de junho de 2015 
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Figura 38 - EE Jaime Veríssimo de Campos – Jaiminho 

 

 
Figura 39 - EMEB Ednilson Francisco Kolling 
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8.1.3.3 Cultura 

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

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

tradicionais, a gastronomia regional é bem desenvolvida. 

 

8.1.3Ação Social 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social desenvolve trabalhos com a 

comunidade dos bairros sendo o Pró-Jovem, programa que atende jovens de 15 a 17 anos, 

com orientações sobre cidadania e vida e possui um Centro de Referência de Assistência 

Social – CRAS, no bairro jardim dos Estados, o qual desenvolve orientação às Famílias bem 

como atividades de geração de renda. 

 

8.1.4 Acesso aos Equipamentos Urbanos e Comunitários 

 

Nos setores da Saúde e Educação, a infraestrutura urbana, atende satisfatoriamente 

a população do município. O município de Várzea Grande compõe a Região Metropolitana 

Vale do Rio Cuiabá e sua área urbanizada é lindeira à área urbanizada de Cuiabá. Esta 

proximidade facilita que parcela da sua população recorra aos serviços de saúde da capital, 
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pelo seu maior nível de especialização e existência de estabelecimentos mais bem 

equipados para procedimentos de alta complexidade. No setor da educação, as estatísticas 

relativas ao ensino pré-escolar apontam que em 2009 mais de ¼ da população em idade 

pré-escolar era atendida pelo setor privado. Este dado pode estar indicando uma carência 

na infraestrutura para atendimento a essa faixa populacional. O Ensino médio é atendido 

de forma satisfatória e o de nível superior, pelas Universidades do setor privado do 

município e público e privado da Capital. 

8.1.4.1 Equipamentos Urbanos e Comunitários 

 

Entende-se por equipamentos urbanos todos os estabelecimentos destinados a 

esporte, cultura e lazer (museus, parques, praias); a saúde (postos, policlínicas, hospitais); 

ao ensino (escolas, creches); ao comércio e serviços e a segurança (delegacias, corpo de 

bombeiros). Observamos também que não existe no entorno do empreendimento 

nenhuma interferência direta sobre o patrimônio histórico cultural na área estudada. A 

influência do empreendimento decorrente da demanda por escolas, atendimento de saúde 

e segurança, transcende a área de vizinhança estabelecida e se estende pelas principais 

vias da região. 

Nas proximidades há a Escola Municipal Antônio Noberto de Barros Corrêa Filho 

8.1.5 Caracterização da área do entorno 

 

A área do entorno ao raio de influência de 04 quilômetros quadrados é ocupada por 

unidades residenciais de baixo, médio padrão construtivo e corresponde a classe de baixa 

renda. 

 

8.1.5.1 Iniciativas de trabalho socioambiental em andamento 

 A Prefeitura Municipal não desenvolve trabalhos socioambiental no bairro, quando 

agendado previamente, os servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
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desenvolvem oficinas para aproveitamento de materiais recicláveis para a confecção de 

brinquedos e bijuterias.  Na região, a Ductievicz desenvolve trabalhos comunitários com a 

uma escolinha de futebol comunitária. 

 

8.1.5.2 Principais Atividades Econômicas do Município 

 

O município de Várzea Grande já teve seu apogeu de ser “cidade industrial”, porem 

com o decorrer dos anos, a região destinada para ser o Distrito industrial não recebeu a 

devida atenção na questão de infraestrutura. A economia predominante do Município é 

comercial e serviços, estando a indústria em terceiro lugar, a agricultura é de subsistência. 

Na região em estudo atividade econômica predominante é de pequenos comércios, 

concentrados na avenida principal. 

 
 

Tabela 41 – Atividades econômicas cadastradas no Município 

 
Fonte: Sefaz/ISSQN 

 
 

Tabela 42 – Receitas do Município 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Receita/ Maio 2013 

 

8.1.5.3 Potencial turístico e econômico da região 
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Existe a possibilidade de grande adensamento na região em decorrência das 

diversas atividades a serem instaladas na região do Chapéu do Sol. 

Figura 40: Empreendimentos e Instituições a serem instaladas na Região do Chapéu do Sol 

 

Fonte acesso em 24-01-18: http://mt.olx.com.br/regiao-de-cuiaba/lancamentos/terrenos-misto-no-
parque-genebra-residencial-e-comercial-409527984 

 

A perspectiva é da finalização das obras da UFMT para atender a Resolução nº 11 

de 19 de outubro de 2012, em que foi criado o Instituto de Engenharia da Unidade de 

Várzea Grande. 
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As obras foram iniciadas em 2015 e conforme últimas notícias veiculadas estariam 

finalizadas no final de 2017, porém mais uma vez as obras se atrasaram, porém, estão 

avançadas: 
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Figura 41: Construção avançada do Campus Universitário de Várzea Grande. 

 

Fonte:.http://www.parquetecnologicomt.com.br/noticias/id539297/ufmt_vg_fica_pronta_no_2__semestre_
de_2017.  Acessado em 24/01/2018 

 

Ressalta-se ainda que uma Ponte sobre o Rio Pari para ligar as regiões e facilitar o 

acesso ao Campus Universitário já se encontra orçado pelo Governo e deve iniciar em 2017 

e finalizar em 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parquetecnologicomt.com.br/noticias/id539297/ufmt_vg_fica_pronta_no_2__semestre_de_2017
http://www.parquetecnologicomt.com.br/noticias/id539297/ufmt_vg_fica_pronta_no_2__semestre_de_2017
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Figura 42: Reportagem Diário de Cuiabá 

Fonte:http://www.parquetecnologicomt.com.br/noticias/id539297/ufmt_vg_fica_pronta_no_2__s

emestre_de_2017 acesso em 24 de janeiro de 2018. 

 

Da mesma forma, o novo Fórum de Várzea Grande será construído na região: 
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Figura 43: Reportagem veiculada em 11 de maio de 2017 

 

Fonte extraído dia 24 de janeiro de 2018: http://www.folhamax.com.br/cidades/vg-inicia-construcao-de-
novo-forum/124107 

Figura 44: Projeto Arquitetônico Fórum de Várzea Grande 

 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=forum+de+varzea+grande+novo+projeto&rlz=1C1GGG, 

acessado em 24 de janeiro de 2018 

 

Na reportagem houve destaque da fala do Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso que ressaltou:  

http://www.folhamax.com.br/cidades/vg-inicia-construcao-de-novo-forum/124107
http://www.folhamax.com.br/cidades/vg-inicia-construcao-de-novo-forum/124107
https://www.google.com.br/search?q=forum+de+varzea+grande+novo+projeto&rlz=1C1GGG
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“O prédio será edificado com recursos próprios, e outras fontes de recursos que 

serão capitalizadas, com capacidade para abrigar 22 Varas, 2 Juizados Especiais, Central de 

Atendimento, Tribunal do Júri e demais salas que compõem as instalações da Comarca. A 

obra custará em torno de R$ 53 milhões, além de promover empregos diretos e indiretos o 

mais importante resgata a cidadania. Após a conclusão da obra que terá início no ano de 

2018, o espaço vai proporcionar ao judiciário a prestar serviços de boa qualidade e da 

forma que a população necessitar”, explica o desembargador. 

Outrossim, áreas foram doadas à UNEMAT (Universidade Estadual de Mato 

Grosso), IFMT (Instituto Federal de Mato Grosso), para a Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional Mato Grosso, para a nova sede da Subseção de Várzea Grande, bem como ao 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Defensoria Pública, dentre outras diversas 

Instituições. 

Destacamos ainda a implementação do Parque Tecnológico do Estado de Mato 

Grosso: 

“O Parque Tecnológico Mato Grosso é um ambiente voltado à criação, 

desenvolvimento, disponibilização de soluções tecnológicas e atração de empresas 

inovadoras ao mercado. Sua estruturação está sendo realizada pela Secretaria de Estado de 

Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC, órgão ao qual o Parque se encontra diretamente 

vinculado, além de outras instituições públicas e privadas parceiras do projeto.  

O Parque será implantado na região denominada “Chapéu do Sol”, na cidade de 

Várzea Grande/MT, em uma área de 16 hectares, dos quais 8ha estão reservados para a 

instalação de instituições públicas com os demais 8ha destinados a abrigar empresas e 

instituições privadas.  Já estão praticamente concluídas, nas imediações do Parque, as 

instalações dos Campi de Várzea Grande da Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT e 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso/IFMT, além da 

proposta de instalação da Universidade de Mato Grosso/UNEMAT na área do Parque.  O 

primeiro edifício a ser construído será o Centro de Inovação, que abrigará um espaço 

de coworking, incubadora e aceleradora de startups, centro de pesquisas, área corporativa, 

estacionamento, restaurante e um anfiteatro para 700 pessoas.  
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O entorno da área de 16ha do Parque Tecnológico conta com uma reserva de 64 

hectares de propriedade privada, cuja destinação é voltada à instalação de empresas e 

organizações, privadas ou públicas, com atuação nas áreas estratégicas definidas pelo 

Parque Tecnológico Mato Grosso. ” 1 

Figura 45: Imagem Parque Tecnológico 

 

Fonte: http://www.parquetecnologicomt.com.br/ Imagem acessadoa em 24 de janeiro de 2018 do 

 

Figura 46: Imagem localização ParqueTecnológico 

 

Fonte: : http://www.parquetecnologicomt.com.br/aacessado em 24 de janeiro de 2018 do site 

 

                                                           
1
 Texto extraído em 24 de janeiro de 2018 do site http://www.parquetecnologicomt.com.br/conheca_o_parque 
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Figura 47: Imagem superior Parque Tecnológico 

  

Fonte: site: http://www.parquetecnologicomt.com.br/ acessado em 24 de janeiro de 2018  

Figura 48: Imagem superior Parque Tecnológico 

 

Fonte : site: http://www.parquetecnologicomt.com.br extraída em 24 de janeiro de 2018  

 

 

http://www.parquetecnologicomt.com.br/
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Figura 49: Publicação da Lei de doação da propriedade ao Estado de Mato Grosso para execução do Parque 
Tecnológico. 

 

Ressaltamos ainda o turismo em Várzea Grande que necessita de infraestrutura 

pública para apoiar a iniciativa privada nos seus investimentos. Houve um pequeno 

progresso mais ainda é insuficiente devendo o poder público elaborar um Plano de 

desenvolvimento de turismo, e buscar parceria com o Estado, Governo Federal para 

fortalecimento do setor. A região ribeirinha de Várzea Grande tem um grande potencial 

turístico na gastronomia bem como o artesanato regional. Na zona rural também pode ser 
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explorado o turismo. A comunidade de Limpo Grande é outro ponto forte que o poder 

público poderá torná-lo um polo produtor de produto de tecelagem, tendo como produto 

principal a Rede. 

Na região em estudo há comunidade da Passagem da Conceição que agrega valor 

turístico com a gastronomia regional de boa qualidade, localizado às margens do rio 

Cuiabá. 

Figura 50 – Passagem da Conceição 

 
 

Figura 51 – Passagem da Conceição 
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9 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO 

9.1 Saneamento Básico 

9.1.1 Abastecimento de Água 

Em relação ao abastecimento de água, 88,01% dos bairros são atendidos com rede 

pública, porém há grande parte das moradias (10,88%) possuem poços domésticos, devido 

à deficiência do abastecimento no atendimento.  É importante ressaltar que esses poços, 

em grande parte das habitações, o serviço de Vigilância Sanitária periodicamente visita às 

casas e fornece produto químico para o tratamento da água dos poços.  

Ademais, com o PAC destinado às obras de saneamento básico no Município de 

Várzea Grande-MT, em julho de 2017, o Município lançou as obras com a utilização do 

recurso que conseguiu viabilizar pelo Programa do Governo Federal em comento: 

Figura 52: Prefeita assinando a autorização das obras e licitações para investimentos no 

saneamento básico do Município. 

 

Fonte: Acesso em 24 de janeiro de 2018: http://www.folhamax.com.br/cidades/vg-lanca-obras-de-
saneamento-basico/133155 

 

“Várzea Grande trabalha com afinco para consolidar áreas essenciais para a 

qualidade da vida humana como água potável e esgoto tratado, sendo que para 
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isto foram lançadas obras no valor de R$ 168 milhões que somados a outros R$ 33 

milhões já em execução representam investimentos da ordem de R$ 201 milhões. 

A prefeitura de Várzea Grande lançou o maior pacote de obras de infraestrutura 

com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que vai injetar R$ 

168 milhões no município além de gerar cinco mil frentes de empregos diretos e o 

dobro indireto. As autorizações para licitação e as ordens de serviços assinadas 

contemplam o avanço na implantação do sistema público de esgotamento 

sanitário e oferta de água tratada e tenta mudar uma realidade nacional que 

atinge a maioria dos municípios do Brasil que não dispõem de serviços mínimos 

como água potável e esgotamento sanitário. 

“Vamos dar início a ações que se forem mantidas por futuros gestores públicos 

mudarão a atual situação da segunda maior cidade de Mato Grosso”, disse a 

prefeita que conseguiu do governador Pedro Taques o compromisso em manter 

um nível de investimentos de recursos estaduais em Várzea Grande para reverter 

o atraso decorrente da falta de compromisso das gestões da última década. 

Nessa terceira etapa das obras do PAC iniciada hoje, os R$ 168 milhões 

contemplam obras de esgotamento sanitário e ampliação do sistema de 

abastecimento de água, das sub-bacias2 e 5, impactando positivamente na 

realidade de moradores de 49 bairros. “Demos mais um importante passo na 

consolidação estrutural de Várzea Grande, que entre as metas, quer recuperar a 

malha viária e levar pavimentação para os bairros mais distantes do Centro, e 

principalmente, universalizar a oferta de água potável e ampliar de 30% para mais 

de 70% o volume de coleta e tratamento de esgoto. Considero o dia de hoje como 

um começo de sonho realizado, pois essas obras vão melhorar a qualidade de vida 

da população, especialmente, em relação à saúde”. 

O secretário municipal de Assunto Estratégicos, Jayme Campos, lembrou que 

desde 2007 o PAC estava travado em Várzea Grande e em dois anos de gestão, a 

prefeita Lucimar não apenas reavivou o PAC como transformou seus projetos em 

realidade. “É como se estivéssemos trabalhando dez anos perdidos em apenas 

dois anos de mandato em razão de tantas obras realizadas e em execução”. O 
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secretário destacou ainda que a receita própria do Município também está sendo 

responsável por outra dezena de serviços e benefícios à população. “Da nossa 

receita líquida, investimos em 2016, 28% do que arrecadamos em saúde, além de 

custeio, em obras e aquisição de equipamentos. Com a seriedade dessa gestão, 

atraímos importantes parceiros, especialmente o governo do Estado e da bancada 

estadual e federal. Juntos, vamos asfaltar mais 120 quilômetros de ruas e outros 

100 quilômetros estão prestes a serem contratados, bem como outros 180 

quilômetros que serão financiados via convênio com a Caixa Econômica, no valor 

de outros R$ 150 milhões”. 

Pedro Taques, referendou a gestão da prefeita. “A prefeita Lucimar vem 

mostrando como uma gestão pode ser eficiente e íntegra”.  Na oportunidade, o 

governador anunciou que irá inaugurar nesse ano a ponte sobre o Rio Pari, que vai 

integrar o Chapéu do Sol, onde será edificado o Parque Tecnológico, a Cuiabá. 

“Várzea Grande liberou as licenças ambientais necessárias para construção do 

Parque Tecnológico, e o complexo terá as obras iniciadas. Outra parceria 

importante com Várzea Grande será na construção de outra ponte sobre o rio 

Cuiabá, interligando o Parque Atalaia, Cuiabá, ao bairro Unipark, em Várzea 

Grande. Para essa obra os recursos do Estado estão garantidos, já em conta”.2 

 

Na região do bairro Mapim a incidência de poço é maior e corresponde a 47,19% 

em relação aos outros bairros analisados. 

Na região do Chapéu do Sol, através do PAC 2 o Município de Várzea Grande já 

iniciou o investimento que será responsável pelo fornecimento de água na região do 

Chapéu do Sol, com a nova Estação da Região do Trevo do Lagarto. 

 “Os recursos são provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 

2) e garantirá a execução das obras da nova unidade de captação de água do município, 

da construção de 11 quilômetros de adutora de água bruta, da nova Estação de 

                                                           
2
 Extraído do site: http://www.folhamax.com.br/cidades/vg-lanca-obras-de-saneamento-basico/133155 em 24 

de janeiro de 2018. 

http://www.folhamax.com.br/cidades/vg-lanca-obras-de-saneamento-basico/133155
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Tratamento de Água (ETA) do Trevo do Lagarto, da construção de 03 reservatórios com 

capacidade para 5 milhões de litros de água e de um reservatório com capacidade de 800 

mil litros de água.”3 

Em novembro de 2017, já houve melhora com a troca de equipamentos na Estação da 

Guarita: 

 

“Ricardo Azevedo explicou que primeiramente a ação se dará na Estação da Guarita. 

“A troca de todos esses equipamentos, vai garantir uma economia imediata de 

40% de consumo de energia elétrica de cada unidade e 50% a mais da capacidade 

atual na captação e distribuição de água. Não só essa Estação como as outras duas 

Estações de Tratamento de Água (Velha e Nova) terão equipamentos novos, o que 

vai gerar mais eficiência na prestação dos serviços da autarquia”, completou.”
4
 

 

Tabela 43 - Forma de abastecimento de água 

 
Fonte: IBGE censo 2010. Acesso em abril/2010 

 

Hidrantes na Região 

 

Figura 53 – Localização: Avenida Júlio Campos, Bairro Jardim dos Estados Referência: Próximo ao Atacado 
Mendonça 

                                                           
3
 Extraído do site em 24 de janeiro de 2018: 

http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=356078&noticia=varzea-grande-recebe-a-fundo-perdido-

o-maior-investimento-da-historia-em-agua-e-esgoto 
4
 Extraído do site em 24 de janeiro de 2018:http://www.varzeagrande.mt.gov.br/conteudo/17108 
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Figura 54 – Localização: Avenida Júlio Campos – Jardim Dos Estados 

 
 

9.1.2 Esgotamento Sanitário 

Os bairros pertencentes à região não são servidos por rede de esgotamento 

sanitário. Indagados alguns moradores sobre o destino dos dejetos das águas 

servidas, declararam que o destino do esgoto doméstico são as valas ou que 

simplesmente escoam a céu aberto ou através de fossa, filtro, sumidouro. 

Na região que está sendo desenvolvido o projeto do Estudo do presente EIV, o 

Empreendedor será o responsável pela realização das obras de infraestrutura, 
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bem como de uma Estação de Tratamento dos efluentes, o qual deverá ser doado 

ao Município, após a finalização.  

9.1.3 Coleta de Lixo 

Os bairros são atendidos com o serviço de coleta regular de lixo, e na Região do 

Chapéu do Sol, em três vezes na semana. 

Segue a rota da coleta de lixo realizado pela empresa LOCAR SANEAMENTO 

AMBIENTAL LTDA. 

Figura 55 – Trajeto dos caminhões de lixo da LOCAR na região do Chapéu do Sol. Fonte: LOCAR 
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. 

 

 

 

 

 

Figura 56 – Trajeto dos caminhões de lixo da LOCAR e o local do empreendimento. Fonte: LOCAR 
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. 
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9.1.4 Energia Elétrica e Iluminação Pública 

 

A energia elétrica nas residências é proveniente da rede pública com relógio 

(medidor). 

 

9.1.5 Pavimentação 

Há grande parte da região que não possui pavimentação asfáltica. As vias públicas 

onde transita o transporte coletivo são pavimentadas. Nas ruas pavimentadas as calçadas 

mal construídas com obstáculos dificultando a movimentação dos pedestres que muitas 

vezes tem que dividir a faixa da rua com os veículos.  

Na maioria dos bairros da região se encontra em situação precária em relação á 

infraestrutura de pavimentação. Onde há pavimentação não está de boa qualidade, com 

alguns buracos, inclusive nas Avenidas que trafegam os ônibus. 
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As ruas que não são pavimentadas se encontram em péssimo estado de 

conservação, com muitos matos, lixos. 

O desenvolvimento da região será de forma moderada com a instalação das 

diversas Instituições e o adensamento, da mesma forma, acompanhará tal evolução. 

O presente Empreendimento tem esta responsabilidade, o início do adensamento 

da região de forma planejada. 

9.1.6 Transporte 

O transporte coletivo é o meio de locomoção mais utilizado pela população 

residente, porém deficiente. O transporte coletivo passa a cada 20 a 35 minutos e muito 

lotado principalmente nas horas considerados picos. É grande o número de pessoas que 

utilizam outros meios como bicicletas, motos, por exemplo. A rede transporte do Município 

tem sua ligação estabelecida com Cuiabá através da Av. da FEB. A partir dela e de sua 

continuação a Av. Couto Magalhães, estabelecendo-se de ligações em duas regiões 

distintas o centro e Cristo Rei, Na região além do centro estabelecem várias ligações 

estruturadas em corredores de penetração, para onde convergem as vias de acesso aos 

bairros, sendo: a Avenida Júlio Campos, continuação da Couto Magalhães e principal 

ligação com a região oeste e norte e leste da cidade, a Avenida Filinto Muller ligando o 

centro a região sul e norte.   

A região noroeste apresenta uma rede de transporte com estrutura diferenciada 

em relação às demais caracterizada pela existência de uma malha de vias, enquanto nas 

outras, predomina uma estrutura em “arvore”. Esta disposição é proveniente da existência 

de um conjunto de vias ortogonais que servem a região, as quais permitem o 

estabelecimento de várias opções de itinerário para as linhas.   

Eixo Viário da Rodovia Mário Andreazza 

O corredor de tráfego da Rodovia Mário Andreazza é um importante eixo do 

sistema viário da região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, pois além de exercer a 

função de conexão entre as cidades de Cuiabá e Várzea Grande, serve para o fluxo 
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proveniente das regiões Norte, Noroeste e Oeste do Estado, inclusive o Estado de 

Rondônia, com o entroncamento das Rodovias Federal BR’s 163, 364 e 070 no ponto 

denominado “Trevo do Lagarto”. 

A Rodovia Mario Andreazza é estadual dotada de pista simples com uma faixa de 

trafego por sentido de circulação e encontra-se em fase ampliação. A distribuição do fluxo 

nas interseções existentes ao longo da sua extensão se dá através das rotatórias como as 

existentes no cruzamento com a Avenida Tiradentes com a Rua Chile (Posto Papito) e com 

a estrada da Guarita, já próximo à divisa com o Município de Cuiabá. 

Atualmente nota-se a franca expansão imobiliária ao longo da Rodovia, 

especialmente no entorno dos bairros Residencial Nova Esperança e Nova Ipê, esta casas 

foram e estão sendo construídas dentro do Programa Minha Casa, Mina Vida e são entre 4 

a 5 mil unidades para as classes baixa renda de zero a R$ 3.000,00 (três mil Reais), que por 

sua vez tendem a gerar um aumento na demanda por transporte coletivo e transporte 

privado, especialmente em direção aos centros comerciais e de serviços das cidades de 

Várzea Grande e Cuiabá. 
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9.1.7 Análises das potencialidades e carências da região 

 

Apesar das carências de infraestrutura, das dificuldades em alguns setores 

fundamentais e da limitada atuação dos setores econômicos do Município, existem campos 

de atuação ainda inexplorados e ou está em fase de exploração como os empreendimentos 

imobiliários de media a classe de renda alta na região em estudo, com capacidade para se 

transformar em empreendimentos lucrativos e propiciadores de desenvolvimento 

econômico com reflexo estadual. 

Importantes equipamentos estão previstos para serem implantados na região 

como, por exemplo: COT- Centro Oficial de Treinamento- para a Copa FIFA 2014, complexo 

Jurídico (Fórum), UFMT (Campi da UFMT) e IFMt- Instituo Federal e que , será vetores de 

desenvolvimento na região.  

Na região em estudo, duas obras estão em execução- duplicação da Rodovia Mário 

Andreazza e da Estrada da Guarita. A partir deste momento, e em função da infraestrutura 

que se estabelece (rede de água, esgotos sanitários, equipamentos públicos, energia e 
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transporte coletivo) e a consolidação do sistema viário, ficam criadas definitivamente as 

condições para a ocupação de forma global da referida região. 

Estudo técnico realizado para a elaboração do Plano Diretor de várzea Grande, 

coordenado pela Vertrag (2007)1, mostra que do ponto de vista das condições ambientais, 

considerando o atual limite da zona urbana o adensamento urbano está localizado a norte 

da sede. 

A região compreende as sub-bacias 01, 03 e 04 e está inserido no Programa de 

Aceleramento do Crescimento e receberá ampliação da capacidade de abastecimento de 

agua, bem como rede de esgotamento sanitário. 

 

10. Dos impactos 

A avaliação de impactos urbanísticos ambientais tem por objetivo identificar, 

prever, interpretar informar a respeito dos efeitos de uma ação ou atividade sobre a saúde 

e o bem-estar humanos, respeitando a integridade dos ecossistemas naturais e urbanos. 

Dentre outros objetivos da análise e avaliação dos impactos 

urbanísticos/ambientais, destacam-se:  

•. Verificar a correlação – positiva e negativa – existente entre as diversas 

atividades e ações inerentes à implantação do empreendimento e o ambiente (natural e 

antrópico);  

•. Avaliar sua viabilidade urbanística ambiental;  

•. Subsidiar a indicação das medidas mitigadoras pertinentes; 

• Apresentar, de forma adequada, os resultados do Estudo de Impacto 

Vizinhança/Relatório de Impacto de Vizinhança ao público e aos responsáveis pela tomada 

de decisão.  

10.1 Identificação dos Impactos 
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Para a identificação dos impactos foram tratados de forma sintética a 

apresentação e dimensionamento dos impactos identificados no levantamento realizado, 

com o objetivo de permitir uma compreensão das alterações impostas no meio ambiente 

natural e artificial segundo uma visão global, abrangendo as inter-relações dos vários 

aspectos estudados, as consequências impactantes e as medidas para compensá-las ou 

mitigá-las. 

Desta forma, analisou-se as ações sobre o ambiente e os fatores de impactos 

foram determinados em conformidade com as etapas urbanísticas do empreendimento 

conforme seguem: 

• Planejamento: etapa em que se desenvolvem as ações iniciais de estudos preliminares de 

mercado; concepção do empreendimento e divulgação de sua implantação;  

• Implantação: etapa de realização das intervenções físicas na área do empreendimento 

para fornecer as condições necessárias para sua ocupação e funcionamento;  

• Operação: etapa em que o empreendimento passa a exercer suas funções, considerando 

que a ocupação será progressiva, uma vez se tratando de loteamento e após a aquisição 

dos lotes pelos interessados, ainda haverá a fase de construção de cada unidade, o que 

pode levar anos até a ocupação total do Loteamento. 

 

As alterações foram consideradas de acordo com os impactos decorrentes citados 

a seguir: 

Impactos no Meio Físico: na água, em solos e rochas, no relevo, em paisagens naturais, uso 

e ocupação do solo.  

Impactos Urbanísticos: adensamento populacional, valorização imobiliária, ventilação e 

iluminação, paisagem urbana, patrimônio cultural e transformações urbanísticas.  

Impactos na Infraestrutura: equipamentos urbanos e comunitários, geração de tráfego, 

demanda por transporte público.  

Impactos na Qualidade de Vida: emissões de ruídos, emissões de substâncias - efluentes 

sólidos, líquidos e gasosos. 
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10.2-Fase de planejamento e implantação 

 

Tabela 44 – Fase de Planejamento e Implantação 

ATIVIDADE/IMPACTO MEDIDA MITIGADORA 

Remoção da cobertura vegetal Replantio de mudas. 

Limpeza do terreno Destinação adequada dos resíduos. 

Terraplanagem Todo solo retirado será compensado dentro 

do próprio terreno. 

Tráfego de maquinário Limpar pneus muito sujos, forrar áreas de 

manobra com brita e evitar trabalhos em 

dias com solo encharcado. 

Cobrir as carretas carregadas com lona. 

Instalação do canteiro de obras Destinação correta de resíduos. 

Resíduos  Elaboração de Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil e envio dos 

resíduos a empresas licenciadas da região. 

Efluentes Destinação conforme determinação DAE 

Poluentes atmosféricos Controle da emissão de poeiras nas 

atividades de terraplenagem e movimentação 

de materiais; regulagem de veículos, 

umidificação do canteiro de obras. 

Instalação da infraestrutura e edificações Acompanhamento das obras com foco em 

questões como segurança no trabalho, 

monitoramento da qualidade do ar e níveis 

de ruído. 

Ruído Isolamento das áreas de trabalho e controle 

do horário de funcionamento dos 

equipamentos, com geração de ruídos em 

horário comercial e para os trabalhadores, 
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uso obrigatório de equipamentos de 

segurança. 

 

10.3 Fase de operação 

Tabela 45 – Fase de Operação 

ATIVIDADE/IMPACTO MEDIDA MITIGADORA 

Aumento do Fluxo de veículos de forma 

progressiva, podendo levar anos 

Adequação da sinalização horizontal e 

vertical; 

Revitalização dos abrigos de transporte 

coletivo no entorno imediato do 

empreendimento. 

 

Segurança pública Aumento do corpo de funcionários do setor 

de segurança. 

Efluentes Controle e manutenção do sistema de fossa 

e sumidouro. 

Resíduos sólidos Controle e monitoramento do plano de 

resíduos aprovado. 

Geração de empregos Promover a capacitação e contratação de 

mão de obra local. 

Iluminação pública Contribuição na taxa de iluminação pública. 

 

10.4 Matriz de Impactos 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho optou-se pela utilização da matriz de 

impactos de Lollo (2005) como método para a realização do Estudo de Impacto de 

Vizinhança, entre outros fatores, pela rapidez e facilidade em sua utilização que permitem 

que se alcance a agilidade necessária para o desenvolvimento desse tipo de estudo. Essa 
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matriz é advinda da matriz proposta por Leopold (1971), sendo largamente usada quando 

se pretende fazer identificações e avaliações de impactos ambientais de forma ágil.  

A proposta da matriz em questão é composta da atribuição de notas aos cruzamentos 

dos dados que caracterizam os impactos ambientais. Considera-se toda a variedade de 

aspectos que caracterizam um EIV como o tipo de empreendimento, os componentes 

ambientais estudados e a fase da ocupação avaliada.  

Foram considerados os impactos nos componentes do meio físico, aspectos 

urbanísticos, infraestrutura urbana e saneamento básico e qualidade de vida. Para todos os 

componentes foram descritos os impactos, quando existentes e avaliados os componentes 

de natureza (negativo ou positivo, ou neutro), ordem (direto ou indireto), magnitude (alta, 

média e baixa) e duração (temporário ou permanente), sendo possível também descrever 

medidas mitigadoras quando necessárias. A matriz de impactos referentes às fases de 

planejamento, construção, e operação e foram resumidas com o intuito de ordenar os 

aspectos considerados mais relevantes.  
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Fase do 

empreendimento 

Intervenção 

Prevista 

Impacto 

Previsto 

Componentes Avaliados 

 

Medidas Propostas 

Naturez

a 

Ordem Magnitude Duração 

Planejamento Socioeconômica 

 
Expectativa da 

comunidade da 

região 

 

+ I A 

 

T Divulgação do empreendimento e 

reuniões de esclarecimentos (audiência 

pública) 

 

Socioeconômica 

 
Valorização 

imobiliária 

+ I A P Desnecessária 

Fase do 

empreendimento 

Intervenção 

Prevista 

Impacto 

Previsto 

Componentes Avaliados 

 

Medidas Propostas 

Naturez

a 

Ordem Magnitude Duração 

Implantação Meio ambiente Remoção da 

cobertura 

vegetal 

- D A P Replantio de mudas. 

Meio ambiente Demolição da 

edificação 

existente 

- D A T Destinação adequada dos resíduos e 

reaproveitamento de materiais. 

Meio ambiente Limpeza do - D A T Destinação adequada dos resíduos. 



                                                                                             

La Ville Consultoria Projetos 
Ambientais, Arquitetura e Urbanismo 
Ltda. EPP 

Rua Nossa Senhora do Carmo n◦ 140  
Bairro Centro – Várzea Grande MT 

Cep. 78110-131. Fone. 65-36826886 
Site:www.lavilleurbanoambiental.com 

209 

terreno 

Meio ambiente Terraplanagem - D A T Envio do solo a empresas licenciadas 

da região ou outras obras que 

necessitem de solo para terraplanagem. 

Infraestrutura Tráfego de 

maquinário 

- D A T Limpar pneus muito sujos, forrar áreas 

de manobra com brita e evitar 

trabalhos em dias com solo 

encharcado. 

Cobrir as carretas carregadas com lona 

Infraestrutura Instalação do 

canteiro de 

obras 

- D B T Destinação adequada dos resíduos. 

Meio Ambiente Resíduos - D A T Elaboração de Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil e envio dos resíduos 

a empresas licenciadas da região. 

Meio Ambiente Efluentes - D B T Adotar banheiros químicos 

Meio Ambiente Poluentes 

atmosféricos 

- D A T Controle da emissão de poeiras nas 

atividades de terraplenagem e 

movimentação de materiais; regulagem 

de veículos, molhar o canteiro de 

obras. 

Meio Ambiente Instalação da - D A T Acompanhamento das obras com foco 
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e Social Edificação em questões como segurança no 

trabalho, monitoramento da qualidade 

do ar e níveis de ruído. 

Meio Ambiente Ruído - D A T Isolamento das áreas de trabalho e 

controle do horário de funcionamento 

dos equipamentos, com geração de 

ruídos em horário comercial e para os 

trabalhadores, uso obrigatório de 

equipamentos de segurança. 

 Socioeconômica 

 

Geração de 

empregos 

+ D A T Contratação de mão de obra local. 

Fase do 

empreendimento 

Intervenção 

Prevista 

Impacto 

Previsto 

Componentes Avaliados 

 

Medidas Propostas 

Naturez

a 

Ordem Magnitude Duração 

Operação Infraestrutura Aumento do 

fluxo de 

veículos 

- D A T Prever sinalização viária adequada, 

evitando conflitos. 

Infraestrutura Segurança 

pública 

+ I A P Aumento do corpo de funcionários no 

setor de segurança. 

Meio Ambiente Efluentes - D M P Controle e manutenção do sistema de 
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fossa e sumidouro. 

Meio Ambiente Resíduos 

sólidos 

- D A  P Desenvolver o plano de resíduos de 

forma a separar adequadamente os 

diferentes tipos e promover a sua 

adequada destinação final.  

Socioeconômica 

 

Geração de 

empregos 

+ D A P Promover a capacitação e contratação 

de mão de obra local. 

Infraestrutura Contribuição na 

taxa de 

iluminação 

pública 

+ D A P Desnecessária. 

Paisagem 

urbana 

 

Alteração da 

paisagem e uso 

do solo  

 

+ D A P Desnecessária. 

Socioeconômica 

 

Valorização das 

áreas ao entorno 

do 

empreendimento 

 

+ I A P Desnecessária. 

Infraestrutura Demanda de 

estacionamento 

+ D A P Quantidade de vagas para 

estacionamento conforme a Lei de uso 

do solo, atendendo a demanda do 



                                                                                             

La Ville Consultoria Projetos 
Ambientais, Arquitetura e Urbanismo 
Ltda. EPP 

Rua Nossa Senhora do Carmo n◦ 140  
Bairro Centro – Várzea Grande MT 

Cep. 78110-131. Fone. 65-36826886 
Site:www.lavilleurbanoambiental.com 

212 

empreendimento. 

Qualidade de 

vida 

Acessibilidade + D A P Projeto elaborado para atender e 

receber todas as pessoas que 

necessitam necessidades especiais, 

contribuindo para uma cidade 

acessível. 

 Aumento da 

arrecadação de 

IPTU e ISS para 

o município  

 

+ D A P Desnecessária. 

Natureza: positivo (+), negativo (-) ou (N) neutro 

Ordem: direto (D) ou indireto (I) 

Magnitude: alta (A), média (M) ou baixa (B) 

Duração: permanente (P) ou temporária (T) 
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10.5Avaliação da matriz de impactos 

 

Para demonstrar a abrangência dos prováveis impactos elaborou-se a reunião dos 

impactos verificados nas três fases do empreendimento em uma só tabela, de forma 

quantitativa, com o objetivo de sintetizar para melhor compreensão e demonstração da 

abrangência dos impactos relacionados ao empreendimento estudado. 

 

Fase N° 

Impact

os 

Percen

tual 

Componentes Avaliados 

Natureza Ordem Magnitude Duração 

+ - N D I A M B P T 

Planejam

ento 

2 2 0 0 0 2 2 0 0 1 1 

100% 100

% 

0% 0% 0% 100

% 

100

% 

0% 0% 50% 50% 

Construç

ão  

11 1 10 1 11 0 9 0 2 1 10 

100% 0,10

% 

99,9

0% 

0,10

% 

100

% 

0% 81,8

1% 

0% 18,1

8% 

0,1

0% 

99,9

0% 

Operaçã

o 

12 8 3 0 9 2 9 2 0 10 1% 

100% 66,6

6% 

33,3

3% 

0% 83,

33

% 

16,

66

% 

83,3

3% 

16,

66

% 

0% 91,

66% 

8,33

% 
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11. Considerações finais 

Após a análise dos dados referentes aos possíveis impactos que a implantação do 

empreendimento irá gerar, fica concluído que apesar de causar desconforto inicialmente, a 

construção do empreendimento tem impacto positivo. 

Com algumas medidas que potencializarão o seu uso e outras que irão minimizar 

os impactos negativos do empreendimento, pode-se afirmar que o mesmo será de extrema 

importância para o desenvolvimento do município, em especial da região de influência 

direta, podendo isto ser observado conforme segue a descrição adiante. 

Adensamento Populacional - o empreendimento estará localizado em uma área 

em que está sem estimulando o adensamento, em decorrência das diversas Instituições 

que serão construídas no local, havendo a necessidade de uma ocupação ordenada, como 

no caso do empreendimento. 

Equipamentos Urbanos e Comunitários - a região possui vários projetos de 

equipamentos urbanos e comunitários como escolas, universidades, hospitais. O consumo 

de água, a geração de esgoto, a drenagem pluvial e os impactos no sistema tiveram os 

impactos identificados e foram classificados como de natureza negativa, mas com medidas 

propostas que neutralizarão esse quadro. O órgão que faz o abastecimento de água na 

região conseguirá atender a demanda do empreendimento, mediante projeto do PAC, o 

esgoto será tratado para posterior destinação, não poluindo o meio e a drenagem pluvial 

será capitada por permeabilidade conforme a legislação do município estabelece.  

Uso e Ocupação do Solo - o bairro tem em sua maioria uso residencial no entorno, 

mas no quarteirão em que se prevê o empreendimento é grande a concentração de 

comércio e serviços, como instituições e de forma positiva, com implantação coordenada e 

planejada. 

Quanto à impermeabilização, área ocupada terá os índices urbanísticos de acordo 

com o estabelecido pelo município de acordo com a legislação vigente. 

Quanto à socioeconômica, a Região em estudo apesar de estar enquadrada de 

baixa renda, está em desenvolvimento, visto que esta área está recebendo 

empreendimentos de grande porte, e o investimento em infraestrutura que a região 
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receberá através do Programa de Aceleração do Crescimento, de expansão de rede de 

abastecimento de água, de esgotamento sanitário, melhoria na mobilidade urbana.  

Do ponto de vista econômico é viável a implantação de empresas de médio a 

grande porte na região, além das Instituições Públicas de grande porte, como 

Universidades, Escolas Técnicas e etc.  

É necessário que o Governo Municipal invista em estrutura de saúde, escolas, 

creches para atender a população residente e a que virá para os residenciais a ser 

implantados na região. 

Geração de Tráfego e Demanda por Transporte Público -  

Conforme experiência de loteamentos em Cuiabá, esse tipo de empreendimento 

não possui trafego impactante na sua ocupação, uma vez que se faz de forma gradativa e o 

sistema viário previsto para a região, considerando também o existente é suficiente para 

comportar a ocupação máxima que pode demorar 20 anos. 

Quanto a demanda de transporte público a Associação Mato-grossense dos 

Transportadores Urbanos – MTU e União Transportes, a rede de transporte coletivo atual 

apresenta uma linha do sistema municipal no entorno imediato do empreendimento e uma 

linha do sistema intermunicipal. Apesar de ainda não ter nenhuma linha onde será 

implantado o empreendimento, mas diante de todas as Instituições que estão sendo 

instaladas, em estágio mais avançado do empreendimento, a rede de transporte coletivo 

municipal e intermunicipal irá cobrir essa área em expansão. Os resultados serão 

apresentados futuramente pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande e pela Agência 

Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER. 

Ventilação e Iluminação - a área em que o empreendimento se encontra não possui 

no seu entorno edificações, e como se trata de loteamento residencial, com limite 

construtivo característico, serão edificações com, no máximo, um pavimento superior, o 

que não prejudicará a ventilação e iluminação do entorno. Em relação a iluminação está 

estará contribuindo para grande melhoria no entorno, pois o empreendimento terá 
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iluminação externa feita por grandes refletores onde este permitirá que a iluminação 

abranja não só a parte interna do lote como também as vias. 

Paisagem Urbana e Patrimônio Natural e Cultural - a paisagem natural da localidade 

será preservada, conforme o Parecer que identificou a localização do empreendimento, 

com áreas de preservação permanente e mais uma faixa de proteção, contribuindo e muito 

no meio ambiente da localidade. Ademais, a área específica do empreendimento já se 

encontrava antropizada e sua ocupação contribuirá com o preenchimento de vazio urbano 

além de contribuir com o crescimento da região. Com relação ao patrimônio cultural ou 

natural, já existe o Parque da Foz do Pari, devidamente protegido, o qual o 

empreendimento, da mesma forma contribui com a sua manutenção, sendo na questão 

cultural não há nada que se possa considerar neste atributo, não havendo prédios, 

instituições ou obras que denotem tal reconhecimento. 

Ficou evidenciado que o empreendimento estudado é gerador de impactos 

positivos e negativos no seu entorno, até impactos importantes como geração de tráfego e 

ruídos, porém em sua maioria os impactos negativos são temporários e reversíveis. 

Constatou-se que os impactos positivos sobrepõem os impactos negativos. Com a 

implantação desse empreendimento como os fatores de melhoria na região e no município 

são evidenciadas, sendo eles empregos para a população local, melhoria na infraestrutura, 

valorização do entorno, preenchimento de um vazio urbano, arrecadação de impostos 

municipais.  

Empreendimento desse porte, além de suprirem a carência da região valorizam o 

município contribuindo para o desenvolvimento local, desde que sejam implantados como 

vem sendo, depois de estudos que viabilizem a sua implantação.  

Diante de todo exposto este estudo viabiliza a implantação do empreendimento.
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13. ANEXOS: 

13.1 Projeto arquitetônico 
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13.2 Projeto da rede de distribuição urbana em alta e baixa tensão 
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13.3 Projeto da rede de drenagem urbana 
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13.4 Sistema de esgotamento sanitário 
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13.5 Sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
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13.6 Laudo técnico de cota de inundação 
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APRESENTAÇÃO 

 

A propriedade urbana é limitada por uma variedade de regras urbanísticas, a fim 

de que sua utilização atenda aos objetivos estabelecidos em nosso ordenamento jurídico. 

Com o objetivo de fazer com que o uso dessa propriedade esteja de acordo com 

legislação, portanto, é essencial que o proprietário se submeta ao zoneamento, bem como 

aos índices urbanísticos impostos. 

Essas limitações ao exercício do direito de propriedade tem o objetivo de 

resguardar não só os interesses do proprietário, mas, principalmente, o interesse coletivo 

no sentido de que as funções sociais das propriedades urbanas sejam atendidas, 

garantindo que as cidades sejam locais de convivência harmônica e saudável para a 

Sociedade. 

No entanto, em alguns casos, que esses limites à liberdade do proprietário sejam 

estabelecidos em prol da coletividade, as medidas usuais impostas pelo regramento 

urbanístico não são suficientes para o zelo da qualidade de vida dos cidadãos urbanos. 

Desta forma, a justificativa para que o Estudo de Impacto de Vizinhança seja 

realizado para o Empreendimento, além, obviamente de cumprir determinações legais, 

trata-se de um instrumento de planejamento urbano em decorrência da análise da 

viabilidade da construção, implantação e funcionamento do  mesmo na área urbana 

estudada, mediante o exame dos aspectos indicados, minimamente, no estatuto da 

Cidade, pela legislação municipal e o Termo de Referência elaborado pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano de Várzea Grande. 

 

Desta forma, o presente Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) está dentre os 

instrumentos de gestão que permite a avaliação dos impactos causados pelo 

empreendimento, prevendo os impactos positivos e negativos que poderão trazer 

consequências à qualidade de vida daqueles que residem na vizinhança do 
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empreendimento a ser implantado, considerando os aspectos físicos, ambientais e 

socioeconômicos em relação ao empreendimento. 

Finalizando o estudo, são relatadas sugestões e medidas mitigadoras, 

compensatórias a serem implantadas. 

Para isso foram seguidas as recomendações da Lei Federal nº 10.257 de 2001, o 

Estatuto da Cidade (artigos 36 a 38), Lei 3.112 de 2007, o Plano Diretor do Município de 

Várzea Grande, e a Lei 3.727 de 2012, a Lei do Estudo de Impacto de Vizinhança e o Termo 

de Referência emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que 

estabeleceu como área de abrangência indireta (AII) a inscrita em uma circunferência com 

raio de 4,0 km e, como área de abrangência direta (AID) a inscrita em uma circunferência 

com raio de 2,0 km, ambas a partir do centro do empreendimento em análise. 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O EMPREENDIMENTO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

1.1.1 Nome do interessado 

 

Ductievicz Incorporadora LTDA 

CNPJ: 04.187.487/0001-14 

 

1.1.2 Endereço da atividade ou empreendimento 

 

Avenida Universitária, sem número, Bairro Jardim Chapéu do Sol, Várzea Grande, 

Mato Grosso. Coordenadas Geográficas: LATITUDE 15° 35’13,72”S e LONGITUDE 

56°11’01,63” W. 

 

1.1.3 Área do terreno 

 

Área do terreno: 411.873,2880 m². 

 

1.1.4 Objetivo da atividade ou empreendimento 

 

Subdivisão de área de terra em lotes menores destinado a edificações de uso 

residencial. 

 



 

                                                                                               
 

8 
La Ville Consultoria Projetos 
Ambientais, Arquitetura e Urbanismo 
Ltda. EPP 

Rua Nossa Senhora do Carmo n◦ 140  
Bairro Centro – Várzea Grande MT 

Cep. 78110-131. Fone. 65-36826886 
Site:www.lavilleurbanoambiental.com 

 

1.1.5 Planta de situação e localização da atividade ou empreendimento 
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1.1.6  Uso e ocupação do solo 

 

Conforme a Lei de Uso e Ocupação do Solo, o empreendimento está inserido em 

uma Zona de Uso Misto e a atividade de uso em questão é do tipo permissível, já que é um 

uso passível de ser admitido na zona, desde que não contradiga ou interfiram nos demais 

usos previstos e seja considerado adequado após Estudo de Impacto de Vizinhança.  
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DO EMPREENDIMENTO 

  

2.1 CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

 

O empreendimento é um loteamento aberto, consiste na subdivisão de uma área 

em lotes menores destinados a edificações com abertura de vias de circulação, de 

logradouros públicos ou prolongamento, localizada na região do Bairro Chapéu do Sol, em 

Várzea Grande, Mato Grosso. 

 

2.2 PÚBLICO ALVO 

 

O empreendimento é destinado população de modo geral para o uso residencial. 
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2.3 Levantamento topográfico 
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2.4 QUADRO DE ÁREA DO EMPREEDIMENTO 

A distribuição das áreas do empreendimento será destinada de acordo com o 

projeto de parcelamento do solo conforme a tabela que segue referenciada abaixo.  
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Implantação do empreendimento 
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2.5 NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS E CARACTERIZAÇÃO DE USO 

 

O projeto contempla 648 lotes com área mínima de 250 m². 

 

2.6 PREVISÃO DE DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 

O empreendimento funcionará em tempo integral. 

 

2.7 ESTIMATIVA DE NÚMEROS DE MORADORES E FUNCIONÁRIOS 

PRESTADORES DE SERVIÇO DIRETO E INDIRETO 

 

O cálculo da população de projeto inclui quantificações de população residente e 

empregada, considerando uma população máxima teórica na condição de ocupação total 

das unidades residenciais e de uma estimativa da população flutuante passível de ser 

atraída pelo empreendimento, assim, resultando no total de 2.444 (duas mil e 

quatrocentos e quarenta e quatro pessoas) considerando uma média de 3 pessoas por lote, 

totalizando 1.944 e mais 500 prestadores de serviços diretos e indiretos / temporário. 

 

2.8  CONSUMO PREVISTO DE ÁGUA 

 

O fornecimento de água será através do Departamento de Água e Esgoto do 

Município de Várzea Grande/MT.  

E o esgotamento sanitário através de uma parceria entre Ginco e Ductievcz, que 

fará sistema ETE Compacta. 
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2.9 CONSUMO PREVISTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Está sendo considerado uma carga de 1,9 KVA por lote residencial classe alta, 

valores adotados de acordo com a norma NDU-006 critérios básicos para elaboração de 

projetos de redes de distribuição áreas urbanas. 

Serão necessários 16 transformadores totalizando 1387, 5 KVA, conforme o 

projeto anexo. 

 

2.10 DEMANDA PREVISTA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

A região do empreendimento já possui atendimento dos serviços de 

telecomunicações, conforme solicitação aprovada de Loteamento nas proximidades, como 

o Parque Genebra que segue como anexo. 

 

2.11  TEMPO ESTIMADO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO 

 

A previsão de tempo estimado para a obra de implantação do Loteamento será de 

02 (dois) anos, contados a partir da aprovação do projeto e emissão do alvará de 

construção pelo município. 
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2.12 PARECER TÉCNICO ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COMPATIBILIDADE 

DO EMPREENDIMENTO COM O ZONEAMENTO. 
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2.13   Declaração de Disponibilidade de Fornecimento de Água (DAE) 
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2.14 Declaração de Disponibilidade de Lançamento de Efluentes (DAE) 
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2.15  Registro de Responsabilidade Técnica EIV RIV e empreendimento 
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2.16  Mapa de Zoneamento da Região do Empreendimento 
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2.17 Mapa de Uso e Ocupação do Solo Real 
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3. DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA PELO TERMO DE 

REFERÊNCIA 

 

A área de influência é definida como o espaço suscetível de sofrer alterações 

como consequência da implantação, manutenção e operação de determinado 

empreendimento ao longo de sua vida útil.  

Podemos dizer que a área de influência direta é aquela que sofrerá os impactos 

diretos da implantação do empreendimento. Normalmente, esta área é a mais próxima do 

empreendimento. Com relação à área de influência indireta, é aquela que sofre as 

consequências indiretas da instalação do empreendimento.  

O termo de referência emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano - SMDU estabeleceu como abrangência direta uma área de raio de 2,0 (dois) km, e 

para a abrangência indireta uma área de raio de 4,0 (quatro) km, ambas a partir do centro 

do empreendimento. No presente estudo foram analisados inicialmente, os aspectos gerais 

de interesse na Área de Influência Indireta, e em seguida, a análise dos aspectos locais – a 

Área de Influência Direta. 
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3.1  Área de Influência Direta (AID)  

 
Figura 1: Área de Influência Direta – 2 km 

3.2  Área de Influência indireta (AII) 
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Figura 2: Área de Influência Indireta – 4 km 

4.  ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCAIONAIS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA, 

MATÉRIAS PRIMAS E MÃO DEOBRA, FONTE DE ENERGIA, PROCESSOS E TÉCNICAS 

OPERACIONAIS, PROVÁVEIS EFLUENTES, EMISSÕES, RESDÍDUOS DE ENERGIA, 

EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS A SEREM GERADOS. 

  

Para responder esses quesitos, o empreendimento foi analisado sob três 

aspectos, de planejamento e implantação e na operação. 

4.1.  Fase de planejamento e implantação 

A área em que se destina a realização do loteamento residencial, já se 

encontrava antropizada, sem edificação, porém com a necessidade de correção para 

implantação do mesmo. 

Planejamento: etapa em que se desenvolvem as ações iniciais de estudos preliminares de 

mercado; concepção do empreendimento e divulgação de sua implantação;  
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• Implantação: etapa de realização das intervenções físicas na área do empreendimento 

para fornecer as condições necessárias para sua ocupação e funcionamento;  

 

As alterações foram consideradas de acordo com os impactos decorrentes citados a seguir: 

Impactos no Meio Físico: na água, em solos e rochas, no relevo, em paisagens naturais, uso 

e ocupação do solo.  

Impactos Urbanísticos: adensamento populacional, valorização imobiliária, ventilação e 

iluminação, paisagem urbana, patrimônio cultural e transformações urbanísticas.  

Impactos na Infraestrutura: equipamentos urbanos e comunitários, geração de tráfego, 

demanda por transporte público.  

Impactos na Qualidade de Vida: emissões de ruídos, emissões de substâncias - efluentes 

sólidos, líquidos e gasosos. 

Desta forma, a análise dos dados referentes a implantação do empreendimento, 

observou-se os seguintes itens:  

 Replantio de mudas. 

 Destinação adequada dos resíduos. 

 Todo solo retirado será compensado dentro do próprio terreno. 

 Limpar pneus muito sujos, forrar áreas de manobra com brita e evitar trabalhos em 

dias com solo encharcado. 

 Cobrir as carretas carregadas com lona. 

 Destinação correta de resíduos. 

 Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e envio dos 

resíduos a empresas licenciadas da região. 

 Construção de fossa e sumidouro. 

 Controle da emissão de poeiras nas atividades de terraplenagem e movimentação 

de materiais; regulagem de veículos, umidificação do canteiro de obras. 
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 Acompanhamento das obras com foco em questões como segurança no trabalho, 

monitoramento da qualidade do ar e níveis de ruído. 

 Isolamento das áreas de trabalho e controle do horário de funcionamento dos 

equipamentos, com geração de ruídos em horário comercial e para os 

trabalhadores, uso obrigatório de equipamentos de segurança. 

4.2  Fase de operação. 

Aumento do Fluxo de veículos de forma progressiva, podendo levar anos, 

havendo a necessidade de uma adequação da sinalização horizontal e vertical, de 

responsabilidade do Município com o Estado. 

Na questão da demanda do transporte público, já existe na Região, havendo a 

necessidade de solicitação de mais linhas para atender, com a confecção de abrigos no 

entorno imediato do empreendimento. 

A segurança pública, é precária, porém com a demanda de diversas Instituições o 

Estado deve providenciar um Comando Geral para resguardar a segurança, o que gerará 

maior conforto à população local. 

A iluminação pública deve facilitar para tornar o ambiente mais seguro. 

Na questão do Tratamento de Água e Esgoto, o PAC recebido pelo Município 

contribuirá para o melhoramento da distribuição de água na Região, como já está 

ocorrendo com os novos equipamentos instalados na Estação do Trevo do Lagarto. 

Da mesma forma, com relação ao tratamento do Esgoto, os empreendedores da 

região farão a Estação e doarão ao DAE em momento oportuno. 

Assim, com o adensamento na região, maiores empregos surgirão, pois, a 

tendência que novos serviços sejam instalados, como farmácias, lojas, supermercados, 

postos de gasolina, além das instituições que se instalarão na região do Chapéu do Sol. 
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5.  SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

Adensamento Populacional – o empreendimento estará localizado em uma área em que 

está sem estimulando o adensamento, em decorrência das diversas Instituições que serão 

construídas no local, havendo a necessidade de uma ocupação ordenada, como no caso do 

empreendimento. 

Equipamentos Urbanos e Comunitários - a região possui vários projetos de 

equipamentos urbanos e comunitários como escolas, universidades, hospitais. O consumo 

de água, a geração de esgoto, a drenagem pluvial e os impactos no sistema tiveram os 

impactos identificados e foram classificados como de natureza negativa, mas com medidas 

propostas que neutralizarão esse quadro. O órgão que faz o abastecimento de água na 

região conseguirá atender a demanda do empreendimento, mediante projeto do PAC, o 

esgoto será tratado para posterior destinação, não poluindo o meio e a drenagem pluvial 

será capitada por permeabilidade conforme a legislação do município estabelece.  

Uso e Ocupação do Solo - o bairro tem em sua maioria uso residencial, mas no 

entorno imediato em que se prevê o empreendimento, o uso é misto, com grande 

concentração de comércio e serviços, como instituições e de forma positiva, com 

implantação coordenada e planejada. 

Quanto à impermeabilização, área ocupada terá os índices urbanísticos de acordo 

com o estabelecido pelo município de acordo com a legislação vigente. 

Quanto à socioeconômica, a Região em estudo apesar de estar enquadrada de baixa 

renda, está em desenvolvimento, visto que esta área está recebendo empreendimento de 

grande porte, e o investimento em infraestrutura que a região receberá através do 

Programa de Aceleração do Crescimento, de expansão de rede de abastecimento de água, 

de esgotamento sanitário, melhoria na mobilidade urbana.  

Com relação a ventilação e iluminação, a região é privilegiada, localizada em um 

ponto alto do Município de Várzea Grande, com grande arborização, em que já está 
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preservada, em zoneamento específico para este fim, contribuindo para uma perfeita 

ventilação da região. A iluminação, o próprio Empreendedor já prevê a iluminação nas 

grandes Avenidas sob sua responsabilidade, com a ligação ao Município, assim como no 

próprio Empreendimento em que sua área externa, será totalmente iluminada, 

contribuindo para a segurança local. 

Do ponto de vista econômico é viável a implantação de empresas de médio a 

grande porte na região, além das Instituições Públicas de grande porte, como 

Universidades, Escolas Técnicas e etc.  

É necessário que o Governo Municipal invista em estrutura de saúde, escolas, 

creches para atender a população residente e a que virá para os residenciais a ser 

implantados na região. 

Geração de Tráfego e Demanda por Transporte Público -  

Conforme experiência de loteamentos em Cuiabá, esse tipo de empreendimento 

não possui tráfego impactante na sua ocupação, uma vez que se faz de forma gradativa e o 

sistema viário previsto para a região, considerando também o existente é suficiente para 

comportar a ocupação máxima que pode demorar 20 anos. 

Quanto a demanda de transporte público a Associação Mato-grossense dos 

Transportadores Urbanos – MTU e União Transportes, a rede de transporte coletivo atual 

apresenta uma linha do sistema municipal no entorno imediato do empreendimento e uma 

linha do sistema intermunicipal. Apesar de ainda não ter nenhuma linha onde será 

implantado o empreendimento, mas diante de todas as Instituições que estão sendo 

instaladas, em estágio mais avançado do empreendimento, a rede de transporte coletivo 

municipal e intermunicipal irá cobrir essa área em expansão. Os resultados serão 

apresentados futuramente pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande e pela Agência 

Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER. 
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Paisagem Urbana e Patrimônio Natural e Cultural - a paisagem natural da localidade 

será preservada, conforme o Parecer que identificou a localização do empreendimento, 

com áreas de preservação permanente e mais uma faixa de proteção, contribuindo e muito 

no meio ambiente da localidade. Ademais, a área específica do empreendimento já se 

encontrava antropizada e sua ocupação contribuirá com o preenchimento de vazio urbano 

além de contribuir com o crescimento da região. Com relação ao patrimônio cultural ou 

natural, já existe o Parque da Foz do Pari, devidamente protegido, o qual o 

empreendimento, da mesma forma contribui com a sua manutenção, sendo na questão 

cultural não há nada que se possa considerar neste atributo, não havendo prédios, 

instituições ou obras que denotem tal reconhecimento. 

 

 

 

 

 

6.   DOS IMPACTOS  

A avaliação de impactos urbanísticos ambientais tem por objetivo identificar, 

prever, interpretar informar a respeito dos efeitos de uma ação ou atividade sobre a saúde 

e o bem-estar humano, respeitando a integridade dos ecossistemas naturais e urbanos. 

Dentre outros objetivos da análise e avaliação dos impactos 

urbanísticos/ambientais, destacam-se:  

• Verificar a correlação – positiva e negativa – existente entre as diversas atividades e 

ações inerentes à implantação do empreendimento e o ambiente (natural e antrópico);  

• Avaliar sua viabilidade urbanística ambiental;  

• Subsidiar a indicação das medidas mitigadoras pertinentes; 
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• Apresentar, de forma adequada, os resultados do Estudo de Impacto 

Vizinhança/Relatório de Impacto de Vizinhança ao público e aos responsáveis pela tomada 

de decisão.  

 

6.1.  Identificação dos Impactos 

 

Para a identificação dos impactos foram tratados de forma sintética a 

apresentação e dimensionamento dos impactos identificados no levantamento realizado, 

com o objetivo de permitir uma compreensão das alterações impostas no meio ambiente 

natural e artificial segundo uma visão global, abrangendo as inter-relações dos vários 

aspectos estudados, as consequências impactantes e as medidas para compensá-las ou 

mitigá-las. 

Desta forma, analisou-se as ações sobre o ambiente e os fatores de impactos 

foram determinados em conformidade com as etapas urbanísticas do empreendimento 

conforme seguem: 

• Planejamento: etapa em que se desenvolvem as ações iniciais de estudos preliminares de 

mercado; concepção do empreendimento e divulgação de sua implantação;  

• Implantação: etapa de realização das intervenções físicas na área do empreendimento 

para fornecer as condições necessárias para sua ocupação e funcionamento;  

• Operação: etapa em que o empreendimento passa a exercer suas funções, considerando 

que a ocupação será progressiva, uma vez se tratando de loteamento e após a aquisição 

dos lotes pelos interessados, ainda haverá a fase de construção de cada unidade, o que 

pode levar anos até a ocupação total do Loteamento. 

 

As alterações foram consideradas de acordo com os impactos decorrentes citados 

a seguir: 
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Impactos no Meio Físico: na água, em solos e rochas, no relevo, em paisagens naturais, uso 

e ocupação do solo.  

Impactos Urbanísticos: adensamento populacional, valorização imobiliária, ventilação e 

iluminação, paisagem urbana, patrimônio cultural e transformações urbanísticas.  

Impactos na Infraestrutura: equipamentos urbanos e comunitários, geração de tráfego, 

demanda por transporte público.  

Impactos na Qualidade de Vida: emissões de ruídos, emissões de substâncias - efluentes 

sólidos, líquidos e gasosos. 

 

6.1.1.  Fase de planejamento e implantação 

 

ATIVIDADE/IMPACTO MEDIDA MITIGADORA 

Remoção da cobertura vegetal Replantio de mudas. 

Limpeza do terreno Destinação adequada dos resíduos. 

Terraplanagem Todo solo retirado será compensado dentro 

do próprio terreno. 

Tráfego de maquinário Limpar pneus muito sujos, forrar áreas de 

manobra com brita e evitar trabalhos em 

dias com solo encharcado. 

Cobrir as carretas carregadas com lona. 

Instalação do canteiro de obras Destinação correta de resíduos. 

Resíduos  Elaboração de Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil e envio dos 

resíduos a empresas licenciadas da região. 

Efluentes Destinação conforme determinação DAE 
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Poluentes atmosféricos Controle da emissão de poeiras nas 

atividades de terraplenagem e movimentação 

de materiais; regulagem de veículos, 

umidificação do canteiro de obras. 

Instalação da infraestrutura e edificações Acompanhamento das obras com foco em 

questões como segurança no trabalho, 

monitoramento da qualidade do ar e níveis 

de ruído. 

Ruído Isolamento das áreas de trabalho e controle 

do horário de funcionamento dos 

equipamentos, com geração de ruídos em 

horário comercial e para os trabalhadores, 

uso obrigatório de equipamentos de 

segurança. 

Tabela 1 – Fase de Planejamento e Implantação 

 

6.1.2. - Fase de operação 

 

ATIVIDADE/IMPACTO MEDIDA MITIGADORA 

Aumento do Fluxo de veículos de forma 

progressiva, podendo levar anos 

Adequação da sinalização horizontal e 

vertical; 

Revitalização dos abrigos de transporte 

coletivo no entorno imediato do 

empreendimento. 

 

Segurança pública Aumento do corpo de funcionários do setor 
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de segurança. 

Efluentes Controle e manutenção do sistema de fossa 

e sumidouro. 

Resíduos sólidos Controle e monitoramento do plano de 

resíduos aprovado. 

Geração de empregos Promover a capacitação e contratação de 

mão de obra local. 

Iluminação pública Contribuição na taxa de iluminação pública. 

Fase de Operação 

 

6.2.  Matriz de Impactos 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho optou-se pela utilização da matriz de 

impactos de Lollo (2005) como método para a realização do Estudo de Impacto de 

Vizinhança, entre outros fatores, pela rapidez e facilidade em sua utilização que permitem 

que se alcance a agilidade necessária para o desenvolvimento desse tipo de estudo. Essa 

matriz é advinda da matriz proposta por Leopold (1971), sendo largamente usada quando 

se pretende fazer identificações e avaliações de impactos ambientais de forma ágil.  

A proposta da matriz em questão é composta da atribuição de notas aos cruzamentos 

dos dados que caracterizam os impactos ambientais. Considera-se toda a variedade de 

aspectos que caracterizam um EIV como o tipo de empreendimento, os componentes 

ambientais estudados e a fase da ocupação avaliada.  

Foram considerados os impactos nos componentes do meio físico, aspectos 

urbanísticos, infraestrutura urbana e saneamento básico e qualidade de vida. Para todos os 

componentes foram descritos os impactos, quando existentes e avaliados os componentes 

de natureza (negativo ou positivo, ou neutro), ordem (direto ou indireto), magnitude (alta, 
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média e baixa) e duração (temporário ou permanente), sendo possível também descrever 

medidas mitigadoras quando necessárias. A matriz de impactos referentes às fases de 

planejamento, construção, e operação e foram resumidas com o intuito de ordenar os 

aspectos considerados mais relevantes.   
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Fase do 

empreendimento 

Intervenção 

Prevista 

Impacto 

Previsto 

Componentes Avaliados 

 

Medidas Propostas 

Naturez

a 

Ordem Magnitude Duração 

Planejamento Socioeconômica 

 
Expectativa da 

comunidade da 

região 

 

+ I A 

 

T Divulgação do empreendimento e 

reuniões de esclarecimentos (audiência 

pública) 

 

Socioeconômica 

 
Valorização 

imobiliária 

+ I A P Desnecessária 

Fase do 

empreendimento 

Intervenção 

Prevista 

Impacto 

Previsto 

Componentes Avaliados 

 

Medidas Propostas 

Naturez

a 

Ordem Magnitude Duração 

Implantação Meio ambiente Remoção da 

cobertura 

vegetal 

- D A P Replantio de mudas. 

Meio ambiente Demolição da 

edificação 

existente 

- D A T Destinação adequada dos resíduos e 

reaproveitamento de materiais. 
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Meio ambiente Limpeza do 

terreno 

- D A T Destinação adequada dos resíduos. 

Meio ambiente Terraplanagem - D A T Envio do solo a empresas licenciadas 

da região ou outras obras que 

necessitem de solo para terraplanagem. 

Infraestrutura Tráfego de 

maquinário 

- D A T Limpar pneus muito sujos, forrar áreas 

de manobra com brita e evitar 

trabalhos em dias com solo 

encharcado. 

Cobrir as carretas carregadas com lona 

Infraestrutura Instalação do 

canteiro de 

obras 

- D B T Destinação adequada dos resíduos. 

Meio Ambiente Resíduos - D A T Elaboração de Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil e envio dos resíduos 

a empresas licenciadas da região. 

Meio Ambiente Efluentes - D B T Adotar banheiros químicos 

Meio Ambiente Poluentes 

atmosféricos 

- D A T Controle da emissão de poeiras nas 

atividades de terraplenagem e 

movimentação de materiais; regulagem 

de veículos, molhar o canteiro de 

obras. 
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Meio Ambiente 

e Social 

Instalação da 

Edificação 

- D A T Acompanhamento das obras com foco 

em questões como segurança no 

trabalho, monitoramento da qualidade 

do ar e níveis de ruído. 

Meio Ambiente Ruído - D A T Isolamento das áreas de trabalho e 

controle do horário de funcionamento 

dos equipamentos, com geração de 

ruídos em horário comercial e para os 

trabalhadores, uso obrigatório de 

equipamentos de segurança. 

 Socioeconômica 

 

Geração de 

empregos 

+ D A T Contratação de mão de obra local. 

Fase do 

empreendimento 

Intervenção 

Prevista 

Impacto 

Previsto 

Componentes Avaliados 

 

Medidas Propostas 

Naturez

a 

Ordem Magnitude Duração 

Operação Infraestrutura Aumento do 

fluxo de 

veículos 

- D A T Prever sinalização viária adequada, 

evitando conflitos. 

Infraestrutura Segurança 

pública 

+ I A P Aumento do corpo de funcionários no 

setor de segurança. 
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Meio Ambiente Efluentes - D M P Controle e manutenção do sistema de 

fossa e sumidouro. 

Meio Ambiente Resíduos 

sólidos 

- D A  P Desenvolver o plano de resíduos de 

forma a separar adequadamente os 

diferentes tipos e promover a sua 

adequada destinação final.  

Socioeconômica 

 

Geração de 

empregos 

+ D A P Promover a capacitação e contratação 

de mão de obra local. 

Infraestrutura Contribuição na 

taxa de 

iluminação 

pública 

+ D A P Desnecessária. 

Paisagem 

urbana 

 

Alteração da 

paisagem e uso 

do solo  

 

+ D A P Desnecessária. 

Socioeconômica 

 

Valorização das 

áreas ao entorno 

do 

empreendimento 

 

+ I A P Desnecessária. 

Infraestrutura Demanda de 

estacionamento 

+ D A P Quantidade de vagas para 

estacionamento conforme a Lei de uso 
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do solo, atendendo a demanda do 

empreendimento. 

Qualidade de 

vida 

Acessibilidade + D A P Projeto elaborado para atender e 

receber todas as pessoas que 

necessitam necessidades especiais, 

contribuindo para uma cidade 

acessível. 

 Aumento da 

arrecadação de 

IPTU e ISS para 

o município  

 

+ D A P Desnecessária. 

Natureza: positivo (+), negativo (-) ou (N) neutro 

Ordem: direto (D) ou indireto (I) 

Magnitude: alta (A), média (M) ou baixa (B) 

Duração: permanente (P) ou temporária (T) 
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6.3. AVALIAÇÃO DA MATRIZ DE IMPACTOS 

Para demonstrar a abrangência dos prováveis impactos elaborou-se a reunião dos 

impactos verificados nas três fases do empreendimento em uma só tabela, de forma 

quantitativa, com o objetivo de sintetizar para melhor compreensão e demonstração da 

abrangência dos impactos relacionados ao empreendimento estudado. 

 

Fase N° 

Impact

os 

Percen

tual 

Componentes Avaliados 

Natureza Ordem Magnitude Duração 

+ - N D I A M B P T 

Planejam

ento 

2 2 0 0 0 2 2 0 0 1 1 

100% 100

% 

0% 0% 0% 100

% 

100

% 

0% 0% 50% 50% 

Construç

ão  

11 1 10 1 11 0 9 0 2 1 10 

100% 0,10

% 

99,9

0% 

0,10

% 

100

% 

0% 81,8

1% 

0% 18,1

8% 

0,1

0% 

99,9

0% 

Operaçã

o 

12 8 3 0 9 2 9 2 0 10 1% 

100% 66,6

6% 

33,3

3% 

0% 83,

33

% 

16,

66

% 

83,3

3% 

16,

66

% 

0% 91,

66% 

8,33

% 
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7.  MEDIDA COMPENSATÓRIA PELOS IMPACTOS IRREVERSÍVEIS 

 

 

O EIV-RIV consiste em um estudo prévio de impactos relativos a aspectos 

urbanísticos, visando a subsidiar a aprovação de Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) de 

empreendimentos ou de atividades, públicos ou privados, por fim havendo impactos 

negativos deveremos propor as medidas mitigadoras e compensatórias. 

Quanto as medidas mitigadoras, podemos consignar que possui um caráter de 

redução do impacto do empreendimento e deverá ser cumprido pelo Empreendedor. 

Quanto ao impacto negativo temporário, mas irreversível, nos termos do Estudo, a 

Estação de Tratamento de Esgoto que atenderá o empreendimento em questão, também 

será responsável para atender a região, como outros residenciais, a UFMT, os 

equipamentos comunitários, o Fórum de Várzea Grande e demais instituições. 

Desta forma, o que seria de responsabilidade do Município, o Empreendedor, 

juntamente com o grupo GINCO fará a construção da ETE, conforme projeto em anexo, 

para depois doar ao Município de Várzea Grande. 

Trata-se de um grande investimento particular na Estação de Tratamento de 

Esgoto e que será doado ao Município de Várzea Grande, sendo assim, devidamente 

compensado pelos impactos negativos irreversíveis do Empreendimento. 

8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ficou evidenciado que o empreendimento estudado é gerador de impactos 

positivos e negativos no seu entorno, até impactos importantes como geração de tráfego e 

ruídos, porém em sua maioria os impactos negativos são temporários e reversíveis. 

Constatou-se que os impactos positivos sobrepõem os impactos negativos. Com a 

implantação desse empreendimento como os fatores de melhoria na região e no município 

são evidenciadas, sendo eles empregos para a população local, melhoria na infraestrutura, 
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valorização do entorno, preenchimento de um vazio urbano, arrecadação de impostos 

municipais.  

Empreendimento desse porte, além de suprirem a carência da região valorizam o 

município contribuindo para o desenvolvimento local, desde que sejam implantados como 

vem sendo, depois de estudos que viabilizem a sua implantação.  

Diante de todo exposto este estudo viabiliza a implantação do empreendimento.
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