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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – E.I.V 

 

RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – RIV 

 

III. APRESENTAÇÃO: 

 

 Este trabalho consiste na apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, bem como 
no Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, para a implantação de Condomínio Residencial 
Multifamiliar de Interesse Social. 

 

 O objetivo é oferecer um referencial sobre o empreendimento, que permita aos técnicos 
envolvidos conhecer, avaliar, quantificar e determinar o alcance dos impactos gerados pela 
implantação do empreendimento. 

 

 O EIV atenderá as exigências do Termo de Referência nº 04/2016, emitido em 03 de 
novembro de 2016. Ainda segue as orientações da Lei Federal nº 10.257 de 2001, do Estatuto da 
Cidade que estabeleceu diretrizes gerais a cerca do Estudo de Impacto de Vizinhança em seus artigos 
37 e 38, e da Lei Complementar nº 3.112 de 2007, em seu art. 82, que torna obrigatório o EIV/RIV para 
empreendimentos com área construída total superior a 5.000 m², considerando os dispostos nas Leis 
nº 3.680/2011 e nº 3.859/2012, eu regulamenta o EIV. 

 

 Visando facilitar o entendimento de toda as partes envolvidas, bem como toda a comunidade 
que será impactada direta ou indiretamente no processo, o relatório será apresentado na seguinte 
sequencia: 

 

 Levantamento dos aspectos físicos, ambientais, socioeconômicos e urbanísticos, relacionado 
ao empreendimento, para uma análise e avaliação dos impactos positivos e negativos gerados 
ao meio urbano; 
 

 Apresentação das propostas de medidas mitigadoras e compensatórias a serem implantadas. 

 

 Como premissa para o trabalho, seguimos as orientações relacionadas do Termo de 
Referência nº 04/2016, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, o 
qual estabeleceu como área de influência indireta, uma circunferência de raio igual a 2,00 Km, e área 
de influência direta, uma circunferência de raio igual a 1,00 Km. a partir do empreendimento. 
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IV. INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

 

II.I. Identificação e Qualificação do Empreendedor 

 

Razão Social: VIA SUL ENGENHARIA 

CNPJ: 08.107.711/0001-71 

Tipo do Empreendimento: Condomínio de Prédios Residenciais 

Endereço: Rua Cuiabá, Bairro Jardim Panorama, Várzea Grande – MT. 

Profissional: Lucas Coelho de Almeida, Arquiteto e Urbanista, CAU A50982-5 

 

II.II. Dados do Empreendimento 

 

 Trata-se de um empreendimento a ser edificado cuja categoria de uso / tipologia se refere a 
condomínio horizontal, denominado “Residencial Via Sul 2”, localizado na Rua Cuiabá, Bairro Jardim 
Panorama, no município de Várzea Grande, com as seguintes características: 

 

 Lote: 17.320,00 m²; 
 

 Torres: 19 – Sendo 18 torre com 04 Pavimentos (térreo mais três) e 01 
torre com 05 pavimentos (térreo mais quatro); 
 

 Unidades Habitacionais: 308 – sendo 04 unidades por pavimento, num total de 16 
unidades por torre; 
 

 Vagas de Estacionamento: 308 vagas para moradores e 05 vagas para visitante; 
 

 O empreendimento contemplará ainda: 

 

 Estação de Tratamento de Esgoto; 
 

 Reservatório de água tipo taça; 
 

 Guarita de controle de acesso; 
 

 Área de lazer; 
 

 Áreas verdes e permeáveis. 
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V. LOCALIZAÇÃO 

 

 O lote está localizado na Zona de Uso Múltiplo (ZUM) do Zoneamento da cidade, dentro do 
perímetro urbano do município, nas coordenadas 15º38’11.35”S e 56º08’06.56”O. Com sua testada 
voltada para a Rua Cuiabá, Bairro Jardim Panorama, Várzea Grande. 

 

Figura I -  Localização 

 
Fonte: Mapa Prefeitura de Várzea Grande – Editado pelo Autor 

 

Figura II -  Localização 

 

Fonte: Google Earth – Editado pelo Autor  
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Mapa 1. Planta de Localização 
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VI. ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

 Este EIV/RIV tem o objetivo de viabilizar e amenizar possíveis impactos urbanos que poderão 
ocorrer da instalação desse empreendimento. Bem como das inter-relações entre as diferentes 
relações do meio urbano e ambiental. 

 

 Para definir as áreas de influência, seguimos a orientação do Termo de Referência nº 04/2016, 
emitido peal Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, o qual estabelece: 

 

 Área de Influência Direta – AID: a região do entorno geral mais próximo do empreendimento, 
e os seus acessos que delimitam e levam ao empreendimento – área compreendida dentro de 
um círculo de raio igual a 1,00 km a partir do empreendimento; 

 

 Área de Influência Indireta – AII: região eu engloba os acessos ao empreendimento, o sistema 
viário, infraestrutura, sistema de abastecimento de água e esgoto sanitário, drenagem, 
equipamentos públicos, posto médico, creche, escolas, entre outros equipamentos púbicos - 
área compreendida dentro de um círculo de raio igual a 2,00 km a partir do empreendimento. 

 

Figura III -  Área de Influência 

 
Fonte: Mapa Prefeitura de Várzea Grande – Editado pelo Autor  
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Mapa 2. Área de Influência 
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VII. ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

 

V.I -  Adensamento Populacional 

 

Levantamento de Dados 

 

V.I.I - Público Alvo 

 

 O empreendimento é destinado preferencialmente ao programa Minha Casa Minha Vida, do 
Governo Federal. Sendo que o empreendimento está enquadrado nas Faixas 02 e 03 do programa: 

 

 Faixa 02: Famílias com renda de até R$ 3.600,00 mensais; 
 

 Faixa 03: Famílias com renda de até R$ 6.500,00 mensais. 
 

 O produto a ser entregue são apartamentos com dois quartos, buscado principalmente por 
famílias recém-constituídas com até dois filhos. Também é significativa a parcela de casais com mais 
idades, buscando a saída do aluguel para a casa própria. 

 

 Dentro do programa o governo poderá conceder subsídios facilitando a aquisição da nova 
moradia para as famílias que se enquadram na Faixa 02 do programa. 

 

 O município não possui dados oficiais sobre o adensamento da cidade ou dos bairros. 
Entretanto foi analisado que a região apresenta grandes vazios urbanos, principalmente na área de 
influência direta ao empreendimento, como podemos observar na figura abaixo. 

 

Figura IV -  Adensamento - AID 

 
Fonte: Mapa Prefeitura de Várzea Grande – Editado pelo Autor 
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Conforme dados do IBGE, a estimativa da população Várzea-grandense para o ano de 2016 é de 
271.339 habitantes. Sendo a densidade demográfica no ano de 2010 de 240,98 Hab/km². 

 

 O correto adensamento das cidades permite uma cidade mais econômica do ponto de vista 
administrativo de politicas públicas. Um melhor aproveitamento da infraestrutura existente, ou a ser 
executada ou melhorada. 

 

 Estudos como de Mascaro (1986) apontam que levando em consideração os custos de: 

 

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

 Custos do edifício (construção, terreno, capital); 
 

 Custos de manutenção. 
 

 A densidade bruta das cidades deveria ser entre 450 a 540 hab/km², praticamente o dobro da 
densidade da cidade atualmente. 

 

 

  

mailto:arqlucascoelho@gmail.com


 
VS2  -  13-70 

 

9912- 

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

http://www.lucascoelhoarquitetura.com/ 

Mapa 3. Densidade 
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V.I.II - Área Prevista do Empreendimento 

 

 Esse estudo de impacto de vizinhança é relativo a um condomínio urbanístico de blocos de 
apartamentos. Serão apresentados dados preliminares sobre o projeto, uma vez que o mesmo ainda 
se encontra em desenvolvimento. 

 

 Contudo o número de unidades apresentados serão máximos, visando potencializar qualquer 
impacto do empreendimento no meio onde o mesmo está sendo implantado. Podendo haver 
alterações desse número total apenas para baixo. 

 

DADOS DO EMPREENDIMENTO 

ÁREA DO LOTE - ÁREA PERMEÁVEL MÍNIMA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. Á. UNIT. Á. TOTAL % 

1 Lote           1,00     17.320,00    17.320,00  100,00% 

2 Área Permeável           1,00       4.350,00      4.350,00  25,12% 

QUANT. DE BLOCOS E UNIDADES HABITACIONAIS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. APTO/PAV. Nº PAV. Á. TOTAL 

1 Bloco - Apto Convencional               18                    4                   4               288  

2 Bloco - Apto Adaptado PNE                 1                    4                   5                  20  

Total de Unidades Habitacionais              308  

ÁREA DE LAZER MÍNIMA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. APTO/PAV. Nº PAV. Á. TOTAL 

1 ÁREA DE LAZER (6m²xApto)     1.848,00  

ÁREA CONSTRUÍDA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. Á. UNIT. Á. TOTAL 

1 Bloco - Apto Convencional           18,00         740,40    13.327,20  

2 Bloco - Apto Adaptado PNE              1,00      1.071,15      1.071,15  

3 GUARITA 1 15,06           15,06  

4 GLP 1 40,7           40,70  

5 PISCINA ADULTO 1 72           72,00  

6 PISCINA INFANTIL 1 12           12,00  

7 SALÃO DE FESTAS/ESPAÇO GOURMET 1 136,32         136,32  

8 CHURRASQUEIRA 1 24           24,00  

9 DML/ VESTIÁRIO 1 16,2           16,20  

10 ADM. / REFEITÓRIO / DEPÓSITO DE LIXO 1 62,52           62,52  

11 CASTELO D'ÁGUA 1 13,96           13,96  

12 CASA DE MÁQUINAS (CASTELO D'ÁGUA) 1 15           15,00  

13 PLAYGROUND / FITNESS / BICICLETÁRIO 1 141,67         141,67  

Área Total   14.947,78  

Coeficiente de Aproveitamento             0,86  
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V.I.III - Número de Unidades Habitacionais Prevista 

 

 O empreendimento contará com dois tipos de blocos de apartamentos: 

 

 Bloco com apartamentos convencionais: 
 

 Térreo – 1º Pavimento: 4 Unidades Privativas; 
 

 2º Pavimento: 4 Unidades Privativas; 
 

 3º Pavimento: 4 Unidades Privativas; 
 

 4º Pavimento: 4 Unidades Privativas; 
 

 Bloco com apartamentos adaptados a portadores de necessidades especiais: 
 

 Térreo – 1º Pavimento: 4 Unidades Privativas (todas adaptadas); 
 

 2º Pavimento: 4 Unidades Privativas (todas adaptadas); 
 

 3º Pavimento: 2 Unidades Privativas (Adaptadas) + 2 Unidades Privativas 
(Convencional); 

 

 4º Pavimento: 4 Unidades Privativas (não adaptadas); 
 

 5º Pavimento: 4 Unidades Privativas (não adaptadas); 
 

QUANT. DE BLOCOS E UNIDADES HABITACIONAIS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. APTO/PAV. Nº PAV. Á. TOTAL 

1 Bloco - Apto Convencional             18                    4                   4               288  

2 Bloco - Apto Adaptado PNE               1                    4                   5                  20  

Total de Unidades Habitacionais              308  

 

  

mailto:arqlucascoelho@gmail.com


 
VS2  -  16-70 

 

9912- 

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

http://www.lucascoelhoarquitetura.com/ 

V.I.IV - Estimativa da População – Fixa e Flutuante 

 

 Para a estimativa da população, iremos separar a população em dois grupos: 

 

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

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

 Trata-se de uma “população máxima teórica”, que constitui parâmetro de referência para o 
cálculo do número de viagens que o empreendimento irá gerar quando da ocupação plena do 
empreendimento.  

 

População Fixa 

 

 O empreendimento contará com 308 unidades habitacionais no total. 

 

 Para o cálculo da população residente, adotou-se a hipótese de 3,0 habitantes por unidade 
residencial, conforme dados obtidos em pesquisa nos empreendimentos de mesmo porte 
recentemente edificados por construtoras com produtos semelhantes, uma vez que a construtora não 
possui empreendimentos locais ainda, sendo eles: 

 

 Spazio Cristalli. 

 

 Torres do Coxipó. 

 

 Chapada do Horto. 

 

 Da mesma forma, foi analisada a quantidade média de funcionários empregados nesses 
empreendimentos, chegando num total de 10 funcionários. 

 

Classificação 
da População 

Componente da 
População 

Parâmetro de 
Adensamento 

Nº de 
Unidades 

População 

Fixa Residente                  3,00            308              924  

Fixa Apoio                10,00  -               10  

Total População Fixa             934  

 

População Flutuante 

 

 Para o cálculo da população visitante e fornecedores foram adotados os seguintes índices: 
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 Visitantes: 0,08 visitante para cada unidade residencial; 
 

 Empregados das unidades residenciais (diarista): 0,4 empregado diarista para cada unidade 
residencial; 

 

 Fornecedores: 0,05 fornecedor para cada unidade residencial,  

 

Obs.: Dados obtidos conforme pesquisa em empreendimentos de mesma natureza. 

 

Classificação 
da População 

Componente da 
População 

Parâmetro de 
Adensamento 

Nº de 
Unidades 

População 

Flutuante Visitantes                     0,08             308                  25  

Flutuante Empregados                     0,40             308                123  

Flutuante Fornecedores                     0,05             308                  15  

Total População Flutuante               163  

 

 Estimativa da População total: 

 

População Total 

Total População Fixa               934  

Total População Flutuante               163  

Total População Estimada            1.097  

 

V.I.V - Consumo Previsto de Água 

 

 O empreendimento está projetado para ter 308 unidades autônomas, com previsão dos 
seguintes consumos: 

 

 Máximo previsto: de 8,53 l/s; 
 

 Médio previsto: de 4,74 l/s. 

 

V.I.VI - Consumo Previsto de Energia Elétrica 

 

 O empreendimento tem previsão de instalação de sistema de distribuição de energia, com 
demanda de ligação de 1.013,5 KVA, na tensão de 13,8 KV, alimentador 010, subestação 010. 
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Análise dos Dados 

 

 O crescimento da cidade costuma gerar problemas crônicos para a administração pública. 
Donos de áreas centrais, visando apenas especulação financeira do lote, inflacionam o custo da terra 
ou direcionando essas áreas para empreendimentos de padrões mais elevados. 

 

 A consequência direta é a implantação de empreendimentos de cunho social nas regiões mais 
periféricas da cidade. O que podemos ler como regiões mais distantes dos centros comerciais e de 
atendimento a população. 

 

 Decorrente a implantação de empreendimentos mais caros em bairros centrais geram um 
fenômeno urbanístico que as cidades recentemente veem enfrentando. Conhecido como gentrificação  

 

“Chama-se gentrificação (do inglês gentrification) o fenômeno que afeta uma região 
ou bairro pela alteração das dinâmicas da composição do local, tal como novos 
pontos comerciais ou construção de novos edifícios, valorizando a região e afetando 
a população de baixa renda local. Tal valorização é seguida de um aumento de custos 
de bens e serviços, dificultando a permanência de antigos moradores de renda 
insuficiente para sua manutenção no local cuja realidade foi alterada.” (Wikipédia, 
2017). 

 

 Ou seja, são implantado empreendimentos de alto valor econômico, aumentando o valor das 
áreas ao redor, bem como dos impostos sobre essas propriedades, fazendo que os seus proprietários 
vendessem suas propriedades, buscando imóveis mais viáveis economicamente, inseridos nas regiões 
periféricas das cidades. 

 

 Esse ciclo geram várias consequências negativas, uma mais simples de ser detectada é a 
necessidade de essa população ficar muito tempo dentro do transporte público em deslocamento da 
sua residência para seu trabalho, estudo ou mesmo lazer. 

 

 Assim a implantação do empreendimento em estudo, com seu caráter social, ressaltando que 
o mesmo enquadrasse no programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, favorece a cidade, 
trazendo vários benefícios diretamente relacionados à sua implantação: 

 

 Adensamento: 

 

 Como foi apontada anteriormente, a cidade de Várzea Grande possui uma densidade 
demográfica na ordem de 240,98 Hab/km² (conforme dados do IBGE – ano de 2010). Com crescimento 
continuo da sua população nos últimos anos. 

 

CRESCIMENTO POPULACIONAL 

ANO POPULAÇÃO CRESCIMENTO i% a.a. 

1991           161.958  --- 
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1996           192.643  3,53% 

2000           215.298  2,82% 

2007           230.307  0,97% 

2010           252.596  3,13% 

2016*           271.339  1,20% 

*Crescimento projetado para o ano 

Fonte: IBGE 2010 – Editado pelo Autor 

 

 Assim é possível perceber um crescimento constante da população, onde apenas no ano de 
2007 mostrou um crescimento baixo. Em relação ao ano de 2016, o valor é estimado. Dessa forma é 
interessante para a cidade um maior adensamento das áreas centrais, ocupando lotes ociosos, ao 
invés do crescimento da área periférica ou até mesmo o aumento do perímetro urbano da cidade. 

 

Assim a implantação de empreendimentos nas áreas centrais, otimização sobretudo dois 
aspectos: 

 

 Minimizar os impactos dos vazios urbanos da cidade, aproveitando a infraestrutura 
subutilizada, diminuindo consideravelmente os custos do município para manutenção e 
melhorias das condições da cidade; 
 

 Minimizar o deslocamento dos futuros moradores do empreendimento, ofertando 
uma moradia digna e de qualidade, com infraestrutura adequada, associada a áreas de 
lazer num empreendimento com segurança. 

 

 Valorização do Entorno: 

 

 A implantação de condomínios residenciais, com estruturas adequadas para lazer e descanso 
geram dois resultados diretos: 

 

 Valorização do imóvel propriamente dito: Muitos proprietários compram esses imóveis ainda 
na fase de obras (na planta). Tradicional e economicamente o valor desse imóvel tende a subir 
conforme a obra vai se concretizando. 

 

 Valorização da Área de Influência Direta: As construções de condomínios geram 
modernidade, bem como melhorias na infraestrutura existente da Área de Influência Direta, 
todas essas melhorias são enxergadas pelo mercado imobiliário, valorizando os imóveis 
vizinhos do empreendimento. 

 

 A região está caracterizada por uma população de Baixa Classe Média, população que busca 
melhorar sua qualidade de vida, exigindo cada vez mais qualidade nos produtos ofertados, dentro de 
um valor de mercado acessível e muitas vezes com possibilidades de subsídios do governo (Programa 
Minha Casa Minha Vida). 
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 Como pontuado o empreendimento tende a seguir essa valorização imobiliária da região, 
contudo sem impactos de gentrificação, muito pelo contrário, pois o produtos atende ao perfil 
econômico natural da região. 

 

 Ainda nesse cenário todo o entorno da região do empreendimento tende a se valorizar no 
mesmo padrão da população da local. Considerado que a região hoje apresenta características não 
adequadas para uma moradia com qualidade mínima. A implantação do empreendimento poderá 
requalificar toda a região, gerando melhores condições de desenvolvimento da comunidade. 

 

Figura V -  Imagem do Entorno Imediato – Rua Cuiabá 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura VI -  Imagem do Entorno Imediato 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Outro aspecto a ser considerado, que com o adensamento da região, aumentará o fluxo de 
pessoas. Aumento do convívio familiar. A requalificação de uma região passa por uma ocupação mais 
plena dela como um todo, aumentando a demanda por serviços, lazer, empregos. 
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 Assim a implantação do empreendimento apresentará a abertura de novas oportunidades e 
melhoria dos aspectos externos ao empreendimento. Valorizando não somente o empreendimento, 
mas toda a área de influência direta. 

 

 Proximidade de Equipamentos Públicos: 

 

 Com o crescimento do perímetro urbano das cidades, muitos bairros residenciais acabaram 
implantados afastados dos polos comerciais. Em grande maioria esses empreendimentos são 
destinados à população de renda mais baixa. 

 

 Consequentemente a esse processo, força o cidadão há passar muito tempo no transito, 
fazendo a rota entre sua residência e seu estabelecimento de trabalho e ensino. Muitas das vezes essa 
rota é realizada pelo transporte público. 

 O mesmo ocorre quando existe a necessidade de realizar compras, com o agravante da 
necessidade de carregar peso. 

 

 Nesse contexto quando a moradia é ofertada em regiões centrais, onde existe a demanda por 
serviço, ensino, lazer, entre outras necessidades do dia, a qualidade de vida da cidade melhora, os 
impactos no sistema de transporte diminuem. 

 

Conclusão 

 

 Diante aos dados apontados, em relação ao adensamento populacional, a implantação do 
empreendimento causará impacto: 

 

 IMPACTO POSITIVO; 
 

 PERMANENTE; 
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V.II -  Equipamentos Urbanos e Comunitários 

 

 O empreendimento será implantado na região central da cidade. Como trata-se de 
empreendimento de interesse social, uma localização adequada melhora as condições de vida dos 
futuros moradores, faz um melhor aproveitamento dos equipamentos urbanos existentes, diminui a 
necessidade de grandes viagens do transporte público. 

 

 Assim, levantamos os equipamentos urbanos existentes dentro da área de influência. Visando 
fazer a análise de impactos positivos e negativos para a comunidade. 

 

Unidades de Ensino: 

 

 A região é provida de unidades de ensino, conforme podemos verificar no mapa. 

 

Figura VII -  Unidade de Ensino 

 
Fonte: Mapa Prefeitura de Várzea Grande – Editado pelo Autor  
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Mapa 4. Unidades de Ensino 
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Postos de Saúde: 

 

 A região é provida de postos de saúde, conforme podemos verificar no mapa. 

 

Figura VIII -  Postos de Saúde 

 
Fonte: Mapa Prefeitura de Várzea Grande – Editado pelo Autor 
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Mapa 5. Postos de Saúde 
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Análise dos Dados 

 

 A área de influência apresenta uma boa demanda de unidades de ensino e saúde, as quais 
poderão atender ao empreendimento após a sua instalação. 

 

 Em relação às Unidades de Ensino, existem 13 instituições dentro da área de influência direta e 
indireta, abrangendo todas as faixas etárias (desde creche até ensino para jovens e adultos). 

 

 Visando uma análise estimativa da futura demanda da rede de ensino foi analisada a faixa 
etária da população do Município de Várzea Grande, dados colhidos do Senso do IBGE 2010. Com base 
dos percentuais encontrados, estimando a faixa etária do empreendimento, conforme tabela abaixo: 

 

  
Grupo Etário 

total 
0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 + 

Abs.¹ 20.641 20.867 22.996 23.586 25.066 24.654 43.712 32.244 20.676 11.025 7.129 252.596 

%¹    8,17     8,26      9,10      9,34      9,92      9,76    17,31    12,77      8,19      4,36    2,82    100,00  

Faixa etária população estimada do empreendimento 

Abs. ²       75        76         84         86         91         90       159       117         75         40       31  924 

Fonte:  (1) Dados IBGE 2010 

  (2) Dados do autor com referência Senso IBGE 2010 

 

 A tabela demonstra que a maior parcela da população da cidade enquadra-se na população 
economicamente ativa, em especial na faixa dos 30 aos 49 anos de idade. Naturalmente que esse 
percentual também reflita na futura população do empreendimento, baseado em um ponto já 
apresentado nesse estudo: 

 

 Empreendimentos semelhantes apresentam uma média de 03 moradores por unidade, ou 
seja, 02 adultos e uma criança. 

 

 É importante ressaltar ainda, que umas demandas desses alunos não necessariamente 
usufruirão das unidades próximas do empreendimento, pois: 

 

 Uma parte das pessoas que irão residir no empreendimento é oriunda da própria região, não 
aumentando a população local, as quais já usufruem dos equipamentos públicos existentes – 
estimado em 15% da população; 
 

 Uma parcela dos novos moradores não irão utilizar os equipamentos públicos, pois utilizam a 
rede particular tanto para o ensino, quanto para a saúde - estimado em 20% da população; 
 

 Mesmo com recomendações ao contrário do Ministério da Educação, muitos alunos preferem 
estudar em estabelecimentos públicos historicamente consolidados, ou suas escolas de origem 
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por considerarem terem um ensino mais qualificado, instituições que estão fora da 
abrangência desse estudo - estimado em 7,5% da população. 
 

 A parcela mais significativa da população estimada está fora da faixa escolar, não impactando 
diretamente na capacidade operacional das instituições voltadas para o estudo. 

 

 Diante de tais dados podemos extrapolar as seguintes informações: 

 

Faixa etária população estimada do empreendimento 

  Abs. ¹ PRP 15% PRP 7,5% PFAI 20% PNUSP 57,5% 

0 - 4 75 11 5 15 44 

5 - 9 76 11 5 15 45 

10 -14 84 12 6 16 50 

15 - 19 86 12 6 17 51 

20 - 24 91 13 6 18 54 

25 - 29 90 13 6 18 53 

30 - 39 159 23 11 31 94 

40 - 49 117 17 8 23 69 

50 - 59 75 11 5 15 44 

60 - 69 40 6 3 8 23 

70 + 31 4 2 6 19 

TOTAL 924 133 63 182 546 

Fonte:            

(1) Dados IBGE senso 2010 
  

  

PRP 15% - População Oriunda da Região - 15% 

PRP 7,5% - População que utilizará Rede Particular - 7,5% 

PFAI 20% - População que utilizará a rede Fora da Área de Influência - 
20% 

PNUSP 57,5% - Novos Usuários do Sistema Público 

 

 Ainda assim o empreendimento apresentará um crescimento na demanda no Sistema Público, 
tanto na área de Educação como na área de Saúde. Com impacto maior na área de saúde. Contudo é 
importante ressaltar que levantamentos realizados pela empreendedora demonstra que 82% dos 
clientes de seu empreendimento são residentes locais. 

 

 Esse aspecto demonstra que o aumento da demanda considerando apenas o empreendimento 
não é totalmente exato, a maior parte dos futuros usuários do sistema público já são usuários do 
sistema, claro que não necessariamente daquela unidade na área de influência, entretanto usuário do 
sistema público. 

 

 Outro ponto positivo a se destacar é a efetividade do sistema público. O aumento da demanda 
na rede instalada é mais viável economicamente de resolver do que a ampliação do sistema. Ou seja, é 
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mais interessante uma politica pública visando uma ampliação de atendimento na mesma unidade do 
que necessariamente a abertura de novos postos. 

 

 Dessa forma quando o empreendimento é instalado em regiões mais afastadas com carência 
de serviços públicos, o governo se vê obrigado a abrir unidades pequenas, para demandas pequenas, 
com todos os custos administrativos e operacionais de uma unidade maior. 

 

Conclusão 

 

 Diante aos dados apontados, em relação ao adensamento populacional, a implantação do 
empreendimento causará impacto: 

 

 IMPACTO NEGATIVO; 
 

 PERMANENTE; 
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V.III -  Uso e Ocupação do Solo 

 

V.III.I - Uso do Solo 

 

 Conforme zoneamento do Município de Várzea Grande, o lote de estudo do empreendimento 
está inserido em Zona de Uso Misto 1 - ZUM 1. 

 

 Conforme Lei Complementar 3.727 de 2012, Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo 
Urbano: 

 

 

SEÇÃO VI 

 

DA ZONA DE USO MISTO (ZUM) 

 

Art. 21 As Zonas de Uso Misto (ZUM - São zonas que se caracterizam por 
incentivar o comercio e serviço de bairros e setores, permitindo a redução do 
deslocamento da população residente para outras regiões da macrozona 
urbana, desde que não ocorram conflitos entre os usos.  

 

I - Zona de Uso Misto 1 (ZUM 1) - É a zona que integra o entorno da Zona de 
Área Central, conforme descrição do seu caminhamento e Mapa de 
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano  

 

II - Zona de Uso Misto 2 (ZUM 2) - É a zona que corresponde aos limites do 
bairro Capão Grande. 

 

 Dentro da área de influência, fora do perímetro do terreno, engloba ainda mais 04 
zoneamentos municipais: 

 

 Zona de Conservação e Proteção Ambiental – ZCP: 
 
Destinadas a contribuir para manutenção e o equilíbrio ecológico, paisagístico e cênico no 
território do Município; 
 

 Zona de Serviços – ZS: 
 
Compreendidas em áreas ao longo de rodovias, eixos viários metropolitanos, destinadas à 
implantação de atividades comerciais e de serviços que, por seu porte ou natureza, exijam 
confinamento em áreas próprias ou sejam geradoras de tráfego pesado ou intenso. 
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 Zona Predominantemente Residencial – ZR: 

 
Corresponde às áreas urbanas que privilegiam o uso residencial, mas ao mesmo tempo, 
permitem a convivência harmônica das atividades de comércios e serviços complementares a 
esse uso. 
 

 Zona de Proteção do Aeroporto – ZPA: 
 
Constituídas pela Área do Aeroporto (ZPA-1) e a Zona de Entorno do Aeroporto (ZPA -2). 

 

Figura IX -  Mapa de Zoneamento 

 
Fonte: Mapa Prefeitura de Várzea Grande – Editado pelo Autor 
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Mapa 6. Mapa de Zoneamento Municipal 
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V.III.II - Índices Urbanísticos 

 

 Conforme legislação municipal, Tabela III os parâmetros de ocupação do solo, são: 

 

PARÂMETROS MUNICIPAL 

ZONA 
Tx de                  

Perm. (%) 

Tx de 
Cobertura 

Arbórea (%) 

Taxa de 
Ocupação 

(%) 

Coeficiente 
Básico 

Coeficiente 
Extra 

Gabarito 
de altura 

ZUM 25% -- 60% 1 1 -- 

ÍNDICES APLICADOS AO LOTE 

ÁREA LOTE 
Tx de                  

Perm. (%) 

Tx de 
Cobertura 

Arbórea (%) 

Taxa de 
Ocupação 

(%) 

Coeficiente 
Básico 

Coeficiente 
Extra 

Gabarito 
de altura 

   17.320,00             4.330,00   --      10.392,00        17.320,00       17.320,00   --  

 

 Os dados acima são condicionantes para o projeto. Além desses indicies será observado o 
mínimo de 6,00 m² por Unidade Habitacional, ou seja, 1.848,00 m² de área destinada a lazer dentro do 
empreendimento. 

 

V.III.III - Situação e Implantação 

 

 O projeto está em fase de desenvolvimento concomitante a esse Estudo de Impacto de 
Vizinhança. Uma vez que durante a análise do mesmo, poderão ser solicitadas alterações no projeto. 
Dessa forma todos os projetos aqui apresentados estão na fase de Estudo Preliminar – Estudo de 
Viabilidade. 

 

Figura X -  Planta de Situação 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelo autor 
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Figura XI -  Planta de Implantação 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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Mapa 7. Mapa de Implantação 
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V.III.IV - Empreendimento – Polos Geradores de Tráfego 

 

 A região onde o empreendimento está localizado é uma em pleno crescimento. Com novos, se 
outrora havia ficado um pouco esquecido, essa região vem recebendo novos investimentos 

 

 Por isso mesmo existem vários empreendimentos de grande porte, voltados principalmente ao 
comércio. Analisamos a região e pontuamos os principais Geradores de Tráfego da região, conforme 
mapa abaixo. 

 

Figura XII -  Polos Geradores de Tráfego 

 
Fonte: Google Earth – Mapa Prefeitura de Várzea Grande – Editado pelo Autor 

 

  

  

mailto:arqlucascoelho@gmail.com


 
VS2  -  36-70 

 

9912- 

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

http://www.lucascoelhoarquitetura.com/ 

Mapa 8. Mapa dos Polos Geradores de Tráfego 
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Análise de Dados 

 

 O empreendimento está localizado numa Zona de Uso Misto, com uso permissível após 
elaboração e análise de Estudo de Impacto de Vizinhança. Conforme foi demonstrado em mapas 
anteriormente. 

 

 O próprio conceito da zona, conforme legislação municipal em vigor, demonstra a 
preocupação da dos gestores púbicos em garantir domicílios próximos a áreas comerciais, diminuindo 
os deslocamentos, conforme redação: “São zonas que se caracterizam por incentivar o comercio e 
serviço de bairros e setores, permitindo a redução do deslocamento da população residente para 
outras regiões da macrozona urbana, desde que não ocorram conflitos entre os usos”. 

 

 Ou seja, a instalação do empreendimento, não só é permitida, como incentivada pela 
legislação municipal. A qual preocupasse com uma correta ocupação das áreas centrais da cidade, 
permitindo usos variados e qualificados. 

 

 O empreendimento respeitará como premissa absoluta os índices urbanísticos municipais, 
conforme demonstrado na planta de estudo preliminar e estudo d viabilidade do empreendimento. 

 

 A região apresenta alguns polos geradores de tráfego, entretanto todos estão em vias de fluxo 
rápido com caixa viária adequada. O impacto do empreendimento em relação ao tráfego da região 
será analisado e apresentado em relatório específico anexo a esse, Relatório de Impacto de Transito. 

 

Conclusão 

 

 Diante aos dados apontados, em relação ao uso e ocupação do solo, a implantação do 
empreendimento causará impacto: 

 

 IMPACTO POSITIVO; 
 

 PERMANENTE; 
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V.IV -  Valorização Imobiliária 

 

 A valorização imobiliária se apoia no tripé custo-qualidade-utilidade. E, por isso mesmo, não 
existem listas prontas, já que deve ser pautada não só pelos aspectos objetivos, mas especialmente, 
pela realidade socioeconômica do público ao qual determinado imóvel se destina. 

 

 Entre os três principais pontos do tripé, a qualidade do produto a ser entregue é o que mais 
impacta diretamente a região que recebe novos empreendimentos. Sendo a estratificação social a 
principal consequência. 

 

 Visando facilitar a análise das informações, iremos identificar os impactos sobre dois prismas 
diferentes: 

 

 Entorno imediato – lotes vizinhos; 
 

 O empreendimento – aquisição do imóvel em planta. 
 

 Dessa forma iremos colher os parâmetros sobre os dois aspectos isoladamente, para no 
segundo momento, copilar os dados sobre um panorama global de todos os envolvidos. 

 

V.IV.I- Entorno Imediato – Lotes Vizinhos 

 

 A região onde o lote está implantado, apesar de ser uma região em crescimento, ainda 
apresenta baixo adensamento, com moradias simples, sem estrutura mínima adequada para garantir 
qualidade de vida aos seus moradores. 

 

Figura XIII -  Imagens do Entorno Imediato 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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Figura XIV -  Imagens do Entorno Imediato 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Figura XV -  Imagens do Entorno Imediato 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Figura XVI -  Imagens do Entorno Imediato 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

 A região pode ser dividida em duas, a Rua Guarita via que foi duplicada recentemente, onde 
possui lotes mais valorizados, os quais vêm recebendo investimentos, com chegada de novos 
empreendimentos. 

 

Lote 
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 Já para dentro do bairro, a região não recebe melhorias, com construções mais simples, as 
vezes precárias, ou até mesmo lotes vazios servindo de depósito de lixo. Não apresentando atrativos 
sociais e áreas de recreação pública para os moradores do bairro. 

 

 Essas características apresentadas criam um círculo vicioso, pois a baixa qualidade não atraem 
novos investimentos para a região, a não vinda de novos investimentos, desqualifica ainda mais a 
região. 

 

 Apesar desses aspectos, vale ressaltar o fato de ser uma região central, o que poderá atrair 
investidores interessados em lotes de baixo custo para empreendimentos de maior valor de mercado. 

 

V.IV.II- O Empreendimento – Aquisição do Imóvel em Planta 

 

 O mercado imobiliário é o setor mais tradicional para investimentos no Brasil. O que apesar de 
estar passando por um período de resseção, foi um dos setores que mais cresceram nos últimos 10 
anos. Novos empreendimentos lançadas, maior poder aquisitivos da população e principalmente 
maior acesso a linhas de créditos, impulsionaram o mercado de imóveis novos. 

 

 No lançamento do empreendimento, os novos compradores têm a oportunidade de 
adquirirem imóveis com custos menores, com a expectativa de uma valorização futura. 

 

 O empreendedor visando qualificar o seu produto procuram melhorar o entorno imediato aos 
empreendimentos, apresentado uma área mais qualificada para ocupação. 

 

 Quando esses fatores concretizam toda a região passa a ser mais valorizada, atraindo novos 
investimentos e empreendimentos. Novamente entramos num círculo vicioso, dessa vez, com mais 
benefícios para a região. 

 

Figura XVII -  Imagens de Empreendimento da Construtora 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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Figura XVIII -  Imagens de Empreendimento da Construtora 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Figura XIX -  Imagens de Empreendimento da Construtora 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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Análise dos Dados 

 

 A região em seu entorno imediato, apresenta baixo adensamento e moradias com baixa 
qualidade. O que não proporciona a instalação de novos empreendimentos ou oportunidades para o 
bairro se desenvolver. 

 

 Essa característica torna o valor dos imóveis baixo para o mercado, principalmente 
considerando o fato do mesmo estar localizado numa região central da cidade. 

 

 O empreendimento em estudo é de interesse social, enquadrado no programa do Governo 
Federal – MINHA CASA MINHA VIDA. Sendo destinado inclusive para os moradores do entorno 
imediato da região. 

 

 É importante analisar se o empreendimento é compatível com o seu entorno, para evitar a 
gentrificação da população, fenômeno conhecido por expulsar a população mais original da região, 
para áreas mais afastadas da cidade, com implantação de empreendimento voltada a classes sociais 
mais favorecidas. 

 

 Dessa forma, concluímos que a instalação do empreendimento, ocasionará os seguintes 
impactos direto na região: 

 

 Valorização do empreendimento: Valorização do imóvel entre a aquisição e a entrega do 
empreendimento, gerando aumento no patrimônio dos proprietários; 
 

 Valorização do entorno: Valorização dos imóveis (lotes e casas) vizinhas em virtude da 
instalação do empreendimento, gerando aumento no patrimônio dos proprietários; 
 

 Adensamento do solo: Aumento da população na região, região provida de infraestrutura 
básica e equipamento de uso público, melhor custo benefício dos investimentos públicos na 
região; 
 

 Aumento da oferta de trabalho: Durante a execução da obra surgirão oportunidades de 
emprego para os próprios moradores do entorno. Bem como no pós-ocupação, surgirão novas 
oportunidades de oferta de emprego, assim como, com o adensamento a possibilidade de 
oferecer produtos para essa nova demanda; 
 

 Não ocorrência de estratificação social: O empreendimento tem características similares da 
população do entorno; 
 

 Qualificação na moradia: Oportunidade de acesso a uma moradia com maior qualidade 
construtiva, com área de lazer integrada. 
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Conclusão 

 

 Diante aos dados apontados, em relação ao uso e ocupação do solo, a implantação do 
empreendimento causará impacto: 

 

 IMPACTO POSITIVO; 
 

 PERMANENTE; 
 

 

V.V -  Geração de Tráfego e Demanda por Transporte Público 

 

 Anexo a esse estudo será entregue o Relatório de Impacto de Transito, com todas as análises 
necessárias. 
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V.VI -  Ventilação e Iluminação 

 

Ventilação 

 

 O vento predominante na região tem a direção Norte – N, nos meses de Janeiro, Fevereiro, 
Outubro, Novembro e Dezembro, nos demais meses do ano, o vento é considerado calmo, pois quase 
não há corrente de ar (Fonte INMET – Instituto Nacional de Meteorologia). 

 

 O empreendimento forma naturalmente corredores acompanhando o fluxo natural da 
ventilação. Da mesma forma as vias internas para circulação veículos. Assim a concepção do 
empreendimento não cria obstáculos para a circulação natural dos ventos 

 

 Outro ponto a se destacar é a altura dos blocos, com no máximo 13m, elevações baixas, 
permitindo a circulação natural. 

 

 As aberturas das unidades habitacionais também estão voltadas nesse sentido, assim as 
unidades serão ventiladas naturalmente. As paredes cegas ficaram voltadas para os sentidos onde 
ocorre menor influência de ventilação natural. 

 

Figura XX -  Mapa de Ventilação 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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Mapa 9. Mapa de Ventilação 
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Iluminação: 

 

 A urbanização dos lotes modifica as características do lote, o que naturalmente provoca 
alterações nas condições de iluminação natural dos lotes. Principalmente quando são edificadas torres 
altas o que criam zonas de sombreamento no lote do empreendimento como também em lotes 
vizinhos ao empreendimento. 

 

 Nosso empreendimento é caracterizado por torres baixas com 04 ou 05 pavimentos, altura de 
12 a no máximo 15 m., ocasionando menor impacto,  

 

 Segue imagens projetadas referenciadas com simulação de sombreamento. Para a simulação 
estipulamos as datas do equinócio 21 de março e 23 de setembro e de solstício 22 de dezembro, em 
03 horários para cada dia, sendo 9h00, 12h00 e 15h30. 

 

Figura XXI -  Simulação Sombreamento 

Sombreamento – 21/03 – 9h – Imagem 01 

 

Sombreamento – 21/03 – 9h – Imagem 02 

 

Sombreamento – 21/03 – 12h – Imagem 03 

 

Sombreamento – 21/03 – 12h – Imagem 04 
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Sombreamento – 21/03 – 15h30 – Imagem 05 

 

Sombreamento – 21/03 – 15h30 – Imagem 06 

 

Sombreamento – 23/09 – 9h – Imagem 07 

 

Sombreamento – 23/09 – 9h – Imagem 08 

 

Sombreamento – 23/09 – 12h – Imagem 09 

 

Sombreamento – 23/09 – 12h – Imagem 10 

 

Sombreamento – 23/09 – 15h30 – Imagem 11 

 

Sombreamento – 23/09 – 15h30 – Imagem 12 
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Sombreamento – 22/12 – 9h – Imagem 13 

 

Sombreamento – 22/12 – 9h – Imagem 14 

 

Sombreamento – 22/12 – 12h – Imagem 15 

 

Sombreamento – 22/12 – 12h – Imagem 16 

 

Sombreamento – 22/12 – 15h30 – Imagem 17 

 

Sombreamento – 22/12 – 15h30 – Imagem 18 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

Análise dos Dados 

 

Ventilação 

 

 O fato de levantar torres dentro do empreendimento naturalmente criam barreiras para a 
circulação do vento, as quais podem bloquear ou desviar a circulação natural dos ventos. Contudo 
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temos que lembrar que o empreendimento não possui torres altas, com torres de no máximo 15m de 
altura esse impacto é minimizado. 

 

 Outro fator importante para percebermos é quanto à concepção do projeto. A forma como 
foram locados os blocos visam proporcionar a circulação da forma mais natural possível, tanto na 
implantação das torres como na forma de suas vias internas. Não criando grandes impactos ao 
entorno direto do empreendimento. 

 

 Ainda é importante ressaltar que as cidades de Várzea Grande e Cuiabá estão situadas numa 
região considerada como Depressão Cuiabana, não sendo um local com correntes de ventos 
constante. 

 

Iluminação 

 

 Conforme foi apresentado na simulação da implantação das torres, a edificação gerará 
sombreamento principalmente dentro do lote. 

 

 O sombreamento causado pelos blocos implica em impacto positivo em relação aos impactos 
climáticos da cidade. Por ser uma cidade com altas temperaturas os estudos de conforto térmico 
indicam edificações com grandes aberturas, contudo protegidas. 

 

 Por protegida entendesse bloqueadas dos raios solares direto. Assim a disposição dos blocos 
causando sombreamento nas aberturas não irá bloquear a iluminação natural, contudo irão diminuir a 
incidência direta dos raios solares amenizando o calor nas edificações. 

 

Conclusão 

 

 Diante aos dados apontados, em relação ao uso e ocupação do solo, a implantação do 
empreendimento causará impacto: 

 

 IMPACTO POSITIVO; 
 

 PERMANENTE; 
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V.VII -  Paisagem Urbana e Patrimônio Natural e Cultural 

 

V.VII.I -  Vegetação Existente 

 

 O empreendimento está localizado na região do norte do perímetro urbano da cidade de 
Várzea Grande, com as seguintes coordenadas: Longitude 56º08’07.65”O e Latitude 15º38’13.69”S. 

 

 O bioma característico da região é do tipo de cerrado, caracterizado por pequenos arbustos. 
Apresenta também mata ciliar com arbustos de médio a grande porte concentradas em algumas 
porções do lote, entretanto a maior parte da área já está limpa. 

 

Figura XXII -  Imagem Aérea - Vegetação 

 
Fonte: Google Earth 

 

Figura XXIII -  Foto do Lote 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

Cond. Terra Nova 
Lote 
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Figura XXIV -  Foto do Lote 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Figura XXV -  Foto do Lote 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Figura XXVI -  Foto do Lote 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

 Fatores ecologicamente naturais somados a fatores antrópicos proporcionaram variações nas 
características naturais da vegetação. 

 

 O cerrado caracteriza-se por apresentar dois tipos de estratos: um mais superior, formado por 
árvores pequenas e arbustos retorcidos, o segundo constituído por um tapete gramíneo-lenhoso. 
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 A análise das características vegetais da área apresenta a seguinte característica: 

 

 Cerrado (savana arbórea aberta): vegetação dominante. 
Características: árvores com cerca de 4m de altura, de caule e ramos retorcidos, suberosos, 
folhas ceráceas, com copas que se tocam. Tapete gramíneo-lenhos contínuo, entremeado de 
árvores gregárias, geralmente raquíticas e palmeiras anãs. 

 

 Cerradão (savana arbórea densa): 
Características: floresta do cerrado, vegetação mais densa, com entrelaçamento das copas e 
altura em torno de 8m. Vegetação arbórea xeromórfica, com espécimes providos de grandes 
folhas coriáceas e perenes. 

 

 Campo cerrados (savana-parque): 
Características: fitofissionomias essencialmente herbáceas, naturais ou antrópicas, com 
árvores ou arvoretas esparsas. Na forma antrópica é encontrada em todo o cerrado alterado 
pela ação do homem, ou em áreas de pastagem. 

 

Análise dos Dados 

 

 Para a implantação do empreendimento será necessário fazer algumas alterações nas 
características existente da vegetação. Com retirada de algumas espécies ou relocação de espécimes 
sempre que possível, com alteração das características atuais. 

 

 É importante salientar que no lote não existe maciços de vegetação isolados, em alguns casos 
bastante degradados. 

 

 Na implantação do empreendimento, sempre que possível, a construtora tentará restabelecer 
a vegetação, ou compensar com o plantio de outros espécimes dentro da área. 

 

 Ainda visando amenizar essas consequências, alinhadas com as legislações vigentes, será 
destinado no mínimo 25% de área do lote para área permeável, com cobertura vegetal. 

 

Conclusão 

 

 Diante aos dados apontados, em relação ao uso e ocupação do solo, a implantação do 
empreendimento causará impacto: 

 

 IMPACTO NEGATIVO; 
 

 PERMANENTE; 
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V.VII.II -  Alteração do Solo 

 

 O terreno apresenta topografia levemente acidentada, com declive no sentido Sul-Norte: 

 

Figura XXVII -  Topografia 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

 Assim, para a implantação do empreendimento será possível seguir a topografia existente, 
com alterações pontuais nas características naturais do perfil do solo. Aproveitando o próprio terreno 
para corte e aterro quando necessário. 

  

Cota: 158 
Cota: 168 
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Mapa 10. Planta de Topografia 
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Análise dos Dados 

 

 As consequências da alteração do solo serão baixas, pois apesar do desnível do terreno, a 
implantação buscou manter as características naturais de inclinação do lote. 

 

 O projeto foi concebido de modo a favorecer as curvas de níveis e as possíveis alterações do 
solo, com corte e aterro, serão compensadas dentro do próprio empreendimento. Sem a necessidade 
de adquirir aterro para o empreendimento ou mesmo despejar terra do terreno para fora da gleba. 

 

Impacto 

 

 Diante aos dados apontados, em relação ao uso e ocupação do solo, a implantação do 
empreendimento causará impacto: 

 

 IMPACTO POSITIVO; 
 

 PERMANENTE; 
 

 

V.VII.III -  Geração de Ruídos e Poeira – Destinação de Lixo, Entulho e Sobras 

 

 Como consequência natural de qualquer obra é a geração de ruídos, bem como elevação de 
partículas soltas (poeira), durante a execução. Uma vez que são usados grandes máquinas e 
equipamentos, bem como são retirados porções do solo e/ou lançado aterro para nivelamento do 
mesmo. 

 

 Outra consequência direta é a geração de lixo proveniente da obra, como entulho e sobras de 
materiais. 

 

 Os principais impactos gerados durante a instalação do empreendimento são: 

 

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

 

 Aumento de tráfego de caminhões e máquinas; 

 

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

 Resíduos sólidos, sobras de materiais entre outros. 
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Análise dos Dados 

 

 Entretanto a construtora adota políticas de execução, visando mitigar ao máximo qualquer 
impacto durante a execução da obra: 

 

 Serão providenciadas faixas de segurança para o livre transito de pedestres: 
 
Junto à entrada do empreendimento, em perfeitas condições de segurança durante o dia e a 
noite. 
 

 Sinalização de Advertência: 
 
Nas saídas e entradas de veículos em áreas de empréstimos, bota-fora ou frentes de serviços, 
será providenciada sinalização adequada, diuturnas, especialmente nos casos de eventuais 
inversões de trafego. 

 

 Fechamento de Vias: 
 
As vias de acesso quando fechadas ao transito serão protegidas com barreiras. Nos 
cruzamentos ou em outros locais onde não for possível utilizar desvios, o serviço devera ser 
programado para liberação da área, podendo ser programado para os fins de semana ou para 
horários de menor movimento, sinalização e indicação de desvio, devendo, durante a noite ser 
iluminadas. 

 

 Esgoto Doméstico e Resto de Obra: 
 
Durante toda a execução, a obras contará com barracão, possuindo banheiro provido de 
tratamento de esgotos domésticos. 
 
O local ainda contará com área para coleta de resíduos sólidos (bota-fora). 
 

 Equipamentos de Segurança: 
 
Será exigido e controlado o uso de equipamentos de proteção individual para todos os 
profissionais envolvidos diretamente nas atividades.  

 

 Controle de Ruídos: 
 
Os serviços que geram os maiores impactos de ruídos serão programados para os horários 
comerciais. Vale ressaltar que a área já está antropizadas por presença de infraestrutura, com 
geração de ruído em virtude do transito de veículos e outros usos locais já existentes. 
 
Os caminhões e máquinas que serão utilizados para a execução da obra, terão controle de 
regulagem, minimizando os impactos de ruídos provenientes desses equipamentos. 
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 Infraestrutura Pública: 
 
Caso durante a execução dos serviços ocorra danificações na infraestrutura pública existente, 
a construtora se responsabilizará pela recuperação, como recuperação de asfalto ou calçadas 
de passeio. 

 

 Partículas em Suspensão – poeira: 
 
Os veículos que transportarem material leve, como areia, terão sua carga coberta ou 
umedecida, minimizando a liberação de partículas no ar. 
A entrada do empreendimento será limpa regularmente para não acumular terra. 

 

Conclusão 

 

 Diante aos dados apontados, em relação ao uso e ocupação do solo, a implantação do 
empreendimento causará impacto: 

 

 IMPACTO NEGATIVO; 
 

 TEMPORÁRIO; 
 

V.VII.IV -  Abastecimento de Água 

 

 O empreendimento recebeu parecer favorável para o abastecimento de água púbico existente, 
conforme declaração anexa ao relatório. 

 

Análise de Dados 

 

 Utilizar a rede pública aparentemente tem características negativas, com aumento da 
demanda existente. 

 

 Contudo uma análise mais adequada do uso dos equipamentos públicos, com otimização dos 
serviços demonstra que o impacto é positivo. 

 

 A região é provida de rede de água, contudo apresenta baixa densidade de ocupação. 
Onerando o uso do sistema. O aumento da demanda em regiões já providas de infraestrutura é mais 
recomendado que o aumento da rede para regiões mais periféricas da cidade. 

 

 Aumentando a rede existente, com baixo consumo por metro linear. 
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Conclusão 

 

 Diante aos dados apontados, em relação ao uso e ocupação do solo, a implantação do 
empreendimento causará impacto: 

 

 IMPACTO POSITIVO; 
 

 PERMANENTE; 
 

V.VII.V -  Rede de Esgoto 

 

 Para implantação do empreendimento a construtora executará dentro do condomínio, com 
operação por parte do mesmo, Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. 

 

 Seu projeto, com detalhes de tamanho, vazão, está em fase de elaboração 
concomitantemente a esse estudo. 

 

 Caso seja viabilizado o empreendimento, a ETE será devidamente licenciada no Órgão 
Regularizadora. 

 

 Toda a manutenção da ETE será de responsabilidade do empreendimento, não gerando Ônus 
ao município. 

 

Análise de Dados 

 

 A implantação de ETE particular não gera impacto ao município, uma vez que o mesmo não 
terá custo de implantação ou operação do mesmo. 

 

 Também não causa impacto ambiental uma vez que a estação deverá seguir todos os 
requisitos legais e normativos para sua operação. 

 

Conclusão 

 

 Diante aos dados apontados, em relação ao uso e ocupação do solo, a implantação do 
empreendimento causará impacto: 

 

 IMPACTO POSITIVO; 
 

 PERMANENTE; 
 

  

mailto:arqlucascoelho@gmail.com


 
VS2  -  59-70 

 

9912- 

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

http://www.lucascoelhoarquitetura.com/ 

RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

 

VIII. Relatório de Impacto de Vizinhança 

 

VI.I  Objetivos: 

 

 Conforme apresentado no Estudo de Impacto de Vizinhança, o objetivo desse relatório é 
apresentar a viabilidade de vizinhança para implantação de Condomínio Urbanístico na cidade de 
Várzea Grande. 

 

 Foi demonstrado que o projeto é compatível com o Zoneamento Municipal, e tem como 
premissa básica o atendimento da Lei de Uso e Ocupação do Solo e Código de Obras. Bem como 
demais leis e normas que incidam sobre o produto. 

 

 Outro aspecto destacado é a importância social do empreendimento, uma vez que ele faz 
parte do programa: 

 

MINHA CASA MINHA VIDA 

 

VI.II  Matriz de Impacto 

 

 Em função da quantidade de fatores listados e das possíveis relações entre fatores, é 
necessário agrupar os impactos com características ou propriedades comuns ou similares, de forma a 
facilitar a análise de cada grupo de impactos no processo, conforme pode ser observado no quadro 
abaixo: 

 

Grupos de Impactos de Vizinhança / Tipos de Impacto de Vizinhança 

Grupo Alterações Consideradas 

Meio Físico 
Impactos: na água, em solos e rochas, no relevo, em 
paisagem natural, uso e ocupação do solo. 

Urbanístico 
Impactos: adensamento populacional, valorização 
imobiliária, ventilação e iluminação, paisagem urbana, 
patrimônio cultural e transformações urbanísticas. 

Infraestrutura 
Impactos e necessidades: equipamentos urbanos e 
comunitários, geração de tráfego, demanda por 
transporte público. 

Qualidade de Vida 
Impactos: emissões de ruídos, emissões de substâncias - 
efluentes sólidos, líquidos e gasosos. 
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 Para verificação dos impactos foi realizada pesquisa bibliográfica dos possíveis impactos 
previstos e em alguns casos aplicados questionários com dados coletados nas visitas de campo. 
Contemplando os aspectos apresentados abaixo: 

 

Aspectos Considerados / Analisados 

Grupo Alterações Consideradas 

Caráter geral 
Dados referentes ao empreendimento, tais como população 
estimada e número de vagas de estacionamento. 

Urbanística 

Dados referentes a edificação, índice de aproveitamento, 
valorização imobiliária, alteração/adaptação na geometria das 
vias e no sistema viário, existência de prédios com interesse do 
patrimônio histórico. Tais dados foram obtidos pela observação 
in loco.  

Qualidade de Vida Uso e ocupação do solo, adensamento, estratificação social. 

Infraestrutura 
urbana 

Modal de transporte, equipamentos urbanos, rede de água, 
esgoto, águas pluviais, energia elétrica e demanda por 
estacionamento 

Meio Físico  
Solo, movimentação de terra, paisagem natural, 
remoção/plantio de árvores 

 

 Para análise dos impactos foi utilizado o geoprocessamento para espacialização e manipulação 
espacial dos impactos e a Matriz de Leopold com as devidas adequações propostas por Lollo & Röhm 
(2005b). Assim, foram levantados, modelados e tabulados os dados referentes aos impactos 
detectados nas diferentes fases do empreendimento (planejamento, execução e operação), em função 
dos dados disponíveis na observação de campo. 

 

 Esses impactos modelados foram os relacionados aos componentes do meio físico (solo, rocha, 
relevo, paisagem natural, vegetação, uso e ocupação do solo, águas superficiais e subterrâneas), 
componentes urbanísticos (adensamento populacional, adensamento urbano, valorização imobiliária, 
ventilação e iluminação, paisagem urbana, patrimônio cultural e transformações urbanísticas), 
qualidade de vida (emissão de ruído, lixo, esgoto, resíduo industrial, contaminação e poluição) e 
infraestrutura urbana (geração de tráfego, demanda por transporte urbano, redes de utilidade, 
estacionamento e segurança), segundo o mencionado na revisão bibliográfica. 

 

 Ainda, foi verificada se a localização do empreendimento influenciava na valoração dos 
impactos ou não. Os impactos foram avaliados conforme valoração adotada por Lollo (2006). Nesta 
classificação, os impactos foram avaliados quanto à natureza (positivo e negativo), à ordem (diretos ou 
indiretos), à magnitude (alta, média e baixa) e à duração (permanentes e temporários). A valoração foi 
aplicada para cada aspecto analisado, conforme matriz de impacto apresentada no Quadro de 
Impactos. 
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MATRIZ DE IMPACTOS 

  
Ordem 
(D/I) 

Natreza 
(P/N) 

Magnitude 
(A/M/B) 

Duração 
(P/T) 

Meio Físico 

Relevo D P B P 

Paisagem Natural D P M P 

Vegetação D N A P 

Ocupação e uso do solo I P B P 

Aspectos 
Urbanísticos 

Adensamento Populacional D P M P 

Valorização Imobiliária I P A P 

Ventilação e Iluminação D P M P 

Paisagem Urbana D P A P 

Equipamentos Urbanos I N M P 

Infraestrutura 

Geração de tráfego I N A P 

Demanda por transporte I N A P 

Rede de água D P M P 

Rede de Esgoto D P B P 

Alteração no Sistema Viário I N B P 

Qualidade de 
Vida 

Ruídos D N A T 

Resíduos Sólidos D N A T 

Geração de emprego I P B T/P 

 

VI.III  Sínteses dos Resultados 

 

VI.III.I  Adensamento Populacional 

 

 Conforme apresentado no estudo, o empreendimento é voltado para a mesma classe social 
existente na área de influência direta ao empreendimento. Associado a esse fator, o empreendimento 
é de interesse social, com incentivos do governo, facilitando pessoas com menos condições o acesso a 
moradia adequada. 

 

 Será implantado em uma região central, contudo com baixo adensamento populacional, 
melhorando o aproveitamento dos equipamentos públicos e infraestrutura existente na região. 

 

 O empreendimento tende a valorizar o entorno imediato, contudo sem o impacto de 
estratificação social, qualificando a região e gerando melhorias na qualidade de vida da população. 

 

IMPACTO POSITIVO E PERMANENTE. 
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VI.III.II  Equipamentos Urbanos e Comunitários 

 

 Foi levantada a existência de equipamentos públicos voltados à educação e saúde, dentro da 
área de influência do empreendimento. 

 

 A implantação do empreendimento aumentará a demanda por esses equipamentos, contudo 
foi apontado que a região apresenta grandes vazios, sendo mais viável para administração pública 
ampliar o atendimento numa mesma instituição, ao invés de ter que ampliar o número de unidades 
para o atendimento a população. 

 

IMPACTO NEGATIVO E PERMANENTE. 

 

VI.III.III  Uso e Ocupação do Solo 

 

 A lei de Uso e Ocupação do solo não só permite como estimula a implantação desse tipo de 
empreendimento. Uma vez que a diversidade de ocupação tende a reduzir o deslocamento da 
população. 

 

IMPACTO POSITIVO E PERMANENTE. 

 

VI.IV  Valorização Imobiliária 

 

 Foi demonstrado no Estudo, que a região possui carência de habitação com condições ideais 
de uso. Bem como o empreendimento é compatível com as características socioeconômico da região 
de influencia. 

 

 Ainda o estudo demonstra que a implantação do empreendimento poderá valorizar a região, 
atrair mais investimento, com baixo risco de gentrificação. 

 

IMPACTO POSITIVO E PERMANENTE. 

 

VI.III.IV  Geração de Tráfego e Demanda por Transporte Público 

 

 Conforme relatório apresentado o impacto direto ao trânsito da região será pequeno. Não 
mudando os atuais níveis de Saturação das vias do entorno do empreendimento. 

 

 Contudo terá um impacto significativo em relação ao transporte público. A região é carente de 
linhas disponíveis, com os pontos existentes distantes do empreendimento. 

 

IMPACTO NEGATIVO E PERMANENTE. 
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VI.III.V  Ventilação e Iluminação 

 

 O estudo aponta o baixo ou nenhum impacto em relação a circulação dos ventos na região do 
empreendimento. 

 

 O sombreamento tende a amenizar o impacto do calor nas imediações dos blocos. 

IMPACTO POSITIVO E PERMANENTE. 

 

VI.III.VI  Paisagem Urbana 

 

 Diferentes aspectos e diferentes resultados foram encontrados nessa análise. 

 

Vegetação 

 

 Para instalação do empreendimento poderá ser necessário remover algumas espécimes 
existentes. Mesmo o lote não possuindo um maciço de vegetação. Contudo, alguns espécimes 
poderão ser relocadas e novas serão plantadas em outras áreas. 

 

IMPACTO NEGATIVO E PERMANENTE. 

 

Alteração do Solo 

 

 Será realizada pouca alteração nas condições atuais do solo. Na divisa com a Rua São José será 
necessário executar uma contenção da encosta. A qual já apresenta risco para os transeuntes da 
região. 

 

IMPACTO POSITIVO E PERMANENTE. 

 

Geração de Ruídos e Poeira – Destinação de Lixo, Entulho e Sobras 

 

 Durante a execução do empreendimento, o mesmo irá gerar ruídos e poeiras. Independente 
do controle visando minimizar o impacto, a região sofrerá com esse impacto durante a implantação do 
mesmo. 

 

IMPACTO NEGATIVO E TEMPORÁRIO. 
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Abastecimento de Água 

 

 A concessionária demonstrou condições de ofertar abastecimento de água para a nova 
demanda. 

 

IMPACTO POSITIVO E PERMANENTE. 

 

Rede de Esgoto 

 

 O empreendedor irá executar uma Estação de Tratamento de Esgoto, a qual será operada pelo 
condomínio, posteriormente. Não gerando demandas para o sistema público existente. 

 

IMPACTO POSITIVO E PERMANENTE. 

 

VI.V  Medidas Mitigadoras 

 

 A implantação do empreendimento causará impactos nas áreas de influência direta e indireta. 
Apontamos que alguns desses impactos serão positivos tanto para o município como para os 
moradores da região. 

 

Impactos Positivos: 

 

 Diminuição de vazios urbanos nas áreas centrais ou mais próximas das áreas centrais da 
cidade; 
 

 Qualificação das moradias; 
 

 Valorização imobiliária sem causar gentrificação; 

 

 Contudo alguns impactos serão negativos. Não criando um novo problema para a cidade, mas 
contribuindo para aumentar possíveis impactos de situações já existentes. Portanto entendemos que 
temos responsabilidades sobre novos empreendimentos e que a cidade precisa de contrapartidas de 
interesse do coletivo. 

 

 Ainda é importante alinharmos a viabilidade econômica do empreendimento com os custos 
indiretos da obra, como é o caso das medidas mitigadoras e compensatórias. Principalmente quando 
estamos num processo de desaceleração econômica. 

 

 Diante dos resultados apresentados pela coleta e das conclusões ante a análise desses dados 
serão indicadas as medidas mitigadoras ou compensatórias que irão contribuir para a diminuição dos 
impactos negativos gerados pela atividade proposta no local. 
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Execução da Obra – Impactos: 

 

 A execução de qualquer construção, independente do porte, causam impactos negativos 
diretos, principalmente na fase de execução da obra. Com o intuito de amenizar e gerencial esses 
impactos durante a execução da obra, a construtora tomará algumas atitudes para melhor atender a 
região de influência direta. 

 

Os principais impactos gerados durante a instalação do empreendimento são: 

 

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

 

 Aumento de tráfego de caminhões e máquinas; 

 

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

 

Execução da Obra – Medidas: 

 

 Serão providenciadas faixas de segurança para o livre transito de pedestres, junto a entrada do 
empreendimento, em perfeitas condições de segurança durante o dia e a noite. Nas saídas e entradas 
de veículos em áreas de empréstimos, bota-fora ou frentes de serviços, será providenciada sinalização 
adequada, diuturnas, especialmente nos casos de eventuais inversões de trafego. 

 

 As vias de acesso quando fechadas ao transito serão protegidas com barreiras. Nos 
cruzamentos ou em outros locais onde não for possível utilizar desvios, o serviço devera ser 
programado para liberação da área, podendo ser programado para os fins de semana ou para horários 
de menor movimento, sinalização e indicação de desvio, devendo, durante a noite ser iluminadas. 

 

 Durante toda a execução, a obras contará com barracão, possuindo banheiro provido de 
tratamento de esgotos domésticos. Será exigido e controlado o uso de equipamentos de proteção 
individual para todos os profissionais envolvidos diretamente nas atividades. O local ainda contará 
com área para coleta de resíduos sólidos (bota-fora). 

 

 Os serviços que geram os maiores impactos de ruídos serão programados para os horários 
comerciais, Vale ressaltar que a área já está antropizadas por presença de infraestrutura, com geração 
de ruído em virtude do transito de veículos e outros usos locais já existentes. 

 

 Caso durante a execução dos serviços ocorra danificações na infraestrutura pública existente, a 
construtora se responsabilizará pela recuperação, como recuperação de asfalto ou calçadas de 
passeio. 
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 Os veículos que transportarem material leve, como areia, terão sua carga coberta ou 
umedecida, minimizando a liberação de partículas no ar. Bem como a entrada do empreendimento 
será limpa regularmente para não acumular terra. 

 

 Os caminhões e máquinas que serão utilizados para a execução da obra, terão controle de 
regulagem, minimizando os impactos de ruídos provenientes desses equipamentos. 

 

Vegetação – Impactos: 

 

 Para a instalação do empreendimento será necessário à poda e alteração dos aspectos 
naturais da gleba. Foi solicitada Licença Especial para corte. 

 

Vegetação – Medidas 

 

 O empreendimento destinará no mínimo 25% da área do lote para área de vegetação e 
permeabilidade. 

 

 Ainda plantará novas espécies dentro do empreendimento, conforme estudo a ser executado 
com a aprovação desse relatório. 

 

 Também plantará espécies na extensão da Rua de acesso ao empreendimento. 

 

 Essas medidas visam compensar a região devido a implantação do empreendimento. O plantio 
de árvores e destinação de áreas permeáveis proporcionarão dois impactos a região: 

 

 Amenizar o calor; 

 

 Permitir o correto escoamento de águas pluviais, evitando alagamentos. 

 

 Toda alteração do solo que ocorrer (corte e aterro), será realizado no sentido natural do 
terreno, fazendo com que as águas de chuvas percorram seu curso natural. 

 

Rede de Esgotamento Sanitário – Impactos: 

 

 A via não possui rede. Gerando impacto negativo para a qualidade de vida na região, com a 
falta de infraestrutura básica nas residências. 

 

Rede de Esgotamento Sanitário – Medidas: 

 

 Como prerrogativa para qualquer empreendedor, quando não existe rede passa ser 
obrigatório que o mesmo a construa. 
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 Essa rede além de atender seu empreendimento passa a atender toda a área de influência 
direta ao empreendimento, melhorando as condições de habitação da região. 
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IX. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

 

 Mesmo considerando que a construção do empreendimento para a região tende a trazer mais 
impactos positivos do que negativos. Além das medidas que o empreendedor já informou que irá 
tomar, visando mitigar os impactos negativos, o empreendedor está disposto a juntamente com a 
equipe técnica a qual analisará esse estudo, e discutir juntos possíveis medidas compensatórias, caso 
sejam necessárias.  

 

X. CONCLUSÃO 

 

 Concluímos que a implantação do empreendimento ocasionará mais impactos positivos do 
que negativo, sendo que os principais impactos negativos concentram na fase de implantação. 
Impacto de caráter transitório e reversível. 

 

 Assim é viável a implantação do empreendimento na região estudada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

lucas coelho de almeida 

arquiteto e urbanista 

CAU A50982-5 
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responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de 
Impacto Ambiental. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html> 
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