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III. RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
 

III.I -  Adensamento Populacional 
 
 As cidades ainda sofrem o efeito do conceito do Urbanismo Modernista, onde no Brasil teve seu 
maior ícone na cidade de Brasília. Esse conceito advindo da revolução industrial idealizou a cidade para 
os veículos, onde cada cidadão teria seu meio de transporte individual. 
 
 Nessa linha a cidade era pensada de forma setorizada com usos privativos ou exclusivos. Assim as 
cidades teriam densidades baixas, o Arquiteto e Urbanista Frank Lloyd Wright chegou a considerar cidades 
com densidades de 10 hab./km². 
 
 Em contrapartida, Le Corbusier, idealizou cidades extremamente verticais e arranjadas na ótica 
da mobilidade do veículo com densidades na grandeza de 3.000 hab./km². 
 
 Dois exemplos extremos, teóricos, que o dia a dia das cidades e a evolução mostraram não ser os 
melhores caminhos. As cidades voltadas para os veículos aumentaram as distâncias e o tempo perdido no 
trânsito. Uma pesquisa da Folha de São Paulo no mês de novembro de 2.019, apontou que o Paulistano 
perde um mês do ano no trânsito e seus engarrafamentos. 
 
 A escritora Jane Jacobs observando as cidades do ponto de vista do pedestre, percebeu que os 
bairros com baixa densidade não estimulavam a diversidade de atividades, tornando as ruas desertas e 
acentuando problemas com criminalidade e vandalismo. 
 
 Dessa forma ela defende bairros com densidades equilibradas e principalmente diversidade de 
usos/atividades, bem como de classes sociais. Essa visão, segundo ela, proporciona “vida” e interação 
durante todo o dia na região. 
 
 Estudo das Nações Unidades e do Arquiteto Mascaro identificam que densidades na grande de 
450 hab./km² apresentam o melhor custo-benefício dos seguintes itens: 
 

 Infraestrutura urbana – água, luz, esgoto, pavimentação; 
 

 Custos de edifícios (construção, terreno) – escolas, creches; 
 

 Manutenção – rateio despesas por moradores; 
 

 Com os fatos expostos podemos analisar o impacto do empreendimento com duas óticas 
distintas: 
 

A. Intensificar a densidade das áreas centrais; 
 

B. Criar novos vetores de crescimento da cidade. 
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 Essa análise não é simples, pois como apontado nos estudos acima, o crescimento da cidade 
deveria seguir um fluxo que costumamos chamar de “dentro para fora”, entre outras palavras, intensificar 
a ocupação das áreas centrais e assim expandir o crescimento da cidade. 
 
 Contudo a teoria e a prática nem sempre seguem o mesmo passo, e a região do estudo, 
principalmente com as expectativas geradas pela Copa do Mundo do Brasil, recebeu grandes 
investimentos públicos, com melhorias substanciais, a qual está pronta para anteder novas demandas, 
com média de 8 a 10 anos de construção. 
 
 Por isso não se pode simplesmente dizer que será levada infraestrutura nova para região, mas 
principalmente dizer que precisa otimizar os custos e usos das infraestruturas existentes. Associando com 
o crescimento contínuo da população do Município, é possível agregar valor e organizar e planejar o 
desenvolvimento da região: 
 

CRESCIMENTO POPULACIONAL 
ANO POPULAÇÃO CRESCIMENTO i% a.a. 
1991           161.958  --- 
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 a implantação desse empreendimento pode minimizar os impactos da infraestrutura, 
aproveitando a infraestrutura subutilizada, diminuindo consideravelmente os custos do município para 
manutenção e melhorias das condições da cidade; 
 
Valorização do Entorno: 
 
 A implantação de condomínios residenciais ou simples fato de ocupação de áreas “desocupadas”, 
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. 
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 Outro fator é o cuidado e manutenção com áreas desertas. Culturalmente as pessoas costumam 
despejar lixos domésticos ou resto de obras em áreas vazias. Consideram as áreas abandonadas e não se 
preocupam com os impactos ambientais: 
 

 Foto da área de entorno 

 
 

 Foto da área de entorno 

 
 
 Mesmo locais com ocupação, quando não possuem locais apropriados para o despejo de lixo, 
acabam criando áreas de descarte livremente, colocando em risco a salubridade do seu entorno. Em 
contrapartida, quando a ocupação ocorre de forma planejada e adequada, o próprio empreendimento 
toma os devidos cuidados na manutenção e cuidados com seu entorno: 
 
 A primeira foto é no terreno em frente ao COT de Várzea Grande e a segunda foto no Loteamento 
Parque das Águas, tanto na situação da área não ocupada como na situação de área ocupada, percebesse 
o despejo de lixo doméstico. Essa situação não é só uma questão de poluição visual, também é uma 
situação de saúde pública. 
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 Quando a área é urbanizada, recebe manutenção periódica, locais apropriados para 
acondicionamento de lixo doméstico, ou mesmo a população entende fazer parte daquele ambiente de 
convívio social, o cuidado e a valorização são maiores, como podemos perceber nas imagens abaixo. 
 

 Foto Florais da Mata 

 
 

 Acesso Condomínio Florais da Mata 

 
 
Gentrificação 
 
 Esse termo ganhou muito destaque nas discussões de implantação de novos empreendimentos 
nas cidades brasileiras. E precisa mesmo ser discutido, considerando todos os possíveis desdobramentos. 
 
 Por definição Gentrificação significa a transformação do centro urbano, com a mudança dos 
grupos sociais preexistentes, substituindo a população de baixa renda pela as das camadas mais ricas. 
 
 A Área de Influência Direta está caracterizada por uma população de Baixa Classe Média, com a 
maioria das vias não pavimentadas, ou seja, baixa infraestrutura para atendimento da população. A 
infraestrutura executada se concentra nas principais avenidas que ligam a região. 
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 Área de Influência Direta – vias sem pavimentação 

 
 

 Área de Influência Direta – vias sem pavimentação 

 
 
 Apesar das definições de gentrificação estejam associados com a palavra expulsão das classes 
pobres para implantação de empreendimentos nobres, as definições do urbanismo moderno 
recomendam a urbanização de forma mista, tanto em atividade como em classe social. 
 
 Diferentes atividades na mesma região favorecem a ocupação permanente das ruas e espaços 
públicos ou de uso comum, diminuindo índices de violência por exemplo. 
 
 Diferentes classes sociais podem estimular a economia local, proporcionando, no mesmo local, 
força de trabalho com recursos financeiros. 
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 A consolidação residencial dessa região oportunizará a implantação de empreendimentos 
comerciais, visando atender principalmente a população local. Esse tipo de transformação das cidades, 
criando uma cidade polinucleada, além otimizar os recursos, oportuniza uma ocupação plena e menores 
deslocamentos entre CASA-TRABALHO, CASA-ESTUDO, CASA-LAZER. 
 
 É preciso considerar que essa região vem recebendo novos empreendimentos de diferentes 
classes sociais: 
 

 Empreendimento – Entorno 

 
Fonte: Google Earth – Editado pelo Autor 

 

1) Condomínio Esmeralda e Condomínio Rubi – empreendimento Minha Casa Minha Vida; 
2) Loteamento Parque das Américas; 
3) Condomínio Florais da Mata; 
4) Loteamentos – Parque Genebra / Loteamento Chapéu do Sol; 
5) Loteamento Parque das Águas 

 
É importante ressaltar que está sendo realizado mais um grande investimento público na região, onde 

o Município de Várzea Grande em parceria com o Governo do Estado e apoio de empresas que atuam na 
região, foi licenciada uma ETA (Estação de Tratamento de Água) de 250L/s, a qual será em plantada ao 
lado da ETA e ETE já em funcionamento em terreno que está sendo doado ao município de Várzea Grande 
pela empresa Ginco Urbanismo. 

 
 De um modo geral não só haverá como está ocorrendo uma valorização e uma melhoria de 
infraestrutura de toda a região configurada pelo Bairro Petrópolis e seus loteamentos e condomínios. 

1 

2

3 
4 

5 
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Sendo otimizado a infraestrutura existente nas principais vias, otimizar esse crescimento, organizar e 
planejar, poderá transformar uma área anteriormente considerada periférica como uma área como um 
novo centro ou melhor um centro local. 
 
 Nessa lógica da relação centro-periferia as novas centralidades questionam a posição subalterna 
(tradicional) da periferia, ou do próprio termo periferia. Desta forma, considerando uma relação 
hierárquica entre os lugares intraurbanos, a periferia estaria subordinada ao centro.  
 

 Para Gottdiener (1993), o termo desconcentração é adequado para compreender a situação atual 
de desenvolvimento que está diretamente relacionada a descentralização e concentração nas cidades. 
Em sua análise a desconcentração é apresentada como uma forma e um processo que representa a 
dialética presente nos aspectos sociais e espaciais. 

Em resumo, escolho o termo "desconcentração" para descrever os padrões atuais de 
crescimento polinucleado porque ele apreende a dispersão regional maciça de pessoas, 
comércio, indústrias e administração pública, juntamente com a reestruturação 
contemporânea de tais regiões em domínios multicentrados – esparramados por vários 
quilômetros e localizados em todo lugar do país especialmente naquelas áreas consideradas 
antigamente imunes ao desenvolvimento urbano. (GOTTDIENER, 1993, p.19) 

Conclusão 
 
 A implantação do empreendimento e o adensamento da região apresenta vetores positivos para 
o planejamento da cidade. Num primeiro olhar a implantação de empreendimentos em áreas afastadas 
do centro urbano pode aparentar um processo de encarecimento dos custos da cidade e o aumento de 
vazios urbanos em áreas providas de infraestrutura. 
 
 Em contrapartida esse processo de implantação em área que recebeu investimentos e melhorias 
na sua infraestrutura, mas que se encontra com baixa operação devida ao baixo adensamento, vai 
otimizar os custos de manutenção e de fornecimento dos serviços para a população residente, bem como 
aumentar as oportunidades de emprego e negócio na região. 
 

  
 Condomínio 01 - 

Florais Sevilha  
 Condomínio 02 - 

Florais Madri  
 Condomínio 03 - 

Florais Viena  
 Empregos Diretos  90  85  90  
 Empregos Indiretos  295  285  295  
 Empregos Construção das Casas  1.617  1.434  1.743  
Total por Empreendimento 2.002 1.804 2.128 
Total Global 5.934  

 
 A expectativa com a construção dos empreendimentos é a geração de 5.934 empregos, de forma 
direta ou indireta ao empreendimento. E no segundo momento, abertura de oportunidades de emprego 
e oferta de serviços para atendimento aos novos residentes. 
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 Os novos conceitos de urbanismo e planejamento de cidades recomendam o uso múltiplo tanto 
de atividade como de classes sociais, alinhando esse empreendimento com os demais empreendimentos 
em execução ou planejamento na região e a natureza do entorno. 
 
 Diante dos fatos expostos, em relação ao adensamento, os impactos são considerados: 
 
Pontos positivos:                                                                                                                                                                            . 
 

 Processo de Adensamento da região: 
 
Como o pontuado no estudo, a região recebeu investimentos recentes, contudo ainda 
apresenta baixo adensamento, dessa forma fomentar a ocupação de forma ordenada 
na região é positivo, visando otimizar os serviços existentes. 
 

 Geração de empregos diretos e indiretos: 
 
O empreendimento estima a criação de 5.934 empregos posto de trabalhos. 
Como o empreendimento tem configuração de lotes, após a entrega do 
empreendimento, os proprietários executarão suas edificações individualizadas, 
gerando novos postos de trabalho. 
A ocupação da área gera oportunidades de negócios fomentando a economia local. 
 

 Valorização do entorno: 
 
A ocupação de áreas vazias, com manutenção regular. Execução de obras civis, de 
paisagismos e outros adornos, valorizam a região. 
 

 Incremento na arrecadação municipal: 
 
Com a urbanização do solo, o município deixa de cobrar o IPTU da Gleba e passa a cobrar 
esse imposto em cima de um imóvel urbano de maior valor agregado, além das obras 
de infraestrutura existirá um incremento na arrecadação devido as obras individuais de 
cada adquirente. 

 
Ponto negativo:                                                                                                                                                                            . 
 

 Gentrificação: 
 
O processo de urbanização da área, aumento de mercado consumidor, ampliação da 
infraestrutura local, podem ocasionar elevações nos preços tantos dos produtos do 
comércio local, como de taxas e impostos municipais. 

  



 
11-36 

 

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

  http://www.lucascoelhoarquitetura.com/ 

III.II -  Equipamentos Urbanos e Comunitários 
 
 A área de influência direta ao empreendimento não fornece equipamentos públicos básicos de 
saúde ou de ensino. O que dirá de áreas de lazer e recreação. O equipamento de lazer que seria um marco 
não somente para o entorno, mas para todo o município e indo além, atraindo frequentadores inclusive 
da Capital Cuiabá, o Centro de Treinamento Oficiais da Copa do Mundo, não teve suas obras concluídas e 
nem se sabe quando elas serão retomadas. 
 
 Inclusive vale lembrar que o antigo proprietário da área, o Sr. José Caros Correa Ramos, no termo 
de doação, firmou contrato com o Estado com prazo conclusão ou cancelamento da doação da área. Tal 
prazo foi findado e existe discussões no âmbito da justiça sobre o direito de posse e propriedade da área 
em questão. 
 
 Pelas condições de adensamento da região, os equipamentos públicos apontados no estudo, 
concentram-se na área do Jardim Manaíra, com existência de escolas municipais e federais, bem como 
creches infantis. Entretanto tais equipamentos encontram-se com sua capacidade de operação no limite 
máximo de atendimento, com necessidades de ampliação de demanda e estruturas. 
 
 Entretanto, conforme apontado no item II.V.II do Estudo de Impacto de Vizinhança, o 
empreendimento é destinado predominantemente para as populações das classes C1 e B2, com renda 
média entre R$ 8.500,00 e R$ 11.000,00. Assim a população residente do empreendimento não se 
enquadra no público usuário de tais equipamentos, conforme apontados nos estudos de perfil 
socioeconômico dos usuários, tanto do atendimento escolar. 
 
 No perfil socioeconômico do sistema de ensino, os usuários do sistema MUNICIPAL, de ensino, 
são predominantemente do nível Médio Baixo e Baixo. Sendo que as classes sociais Médio Alta para cima, 
buscam o ensino FEDERAL ou PRIVADO. 
 
 A região também apresenta unidades de ensino público federais, mas seu ingresso é feito através 
de exame de qualificação e os seus usuários não são exclusivamente da região de entorno do 
empreendimento. A mesma configuração socioeconômica foi observada para os usuários do sistema 
público de saúde, onde em sua maioria, 75,1% dos usuários, possuem renda menor que 02 salários-
mínimos. 
 
 Dessa forma, mesmo com a baixa oferta de tais equipamentos, a procura pelos mesmos serão 
mínimas, gerando baixo ou nulo impacto o empreendimento em questão. 
 
 Vale destacar que para a implantação dos condomínios, a empresa está realizando processo de 
parcelamento do solo e destinando pelo menos 15% da área do empreendimento para a ocupação de 
áreas públicas, sendo divididos em 10% de Área Livre de Uso Público e 5% para Área de Equipamento 
Comunitário, áreas as quais poderão ser ocupadas no futuro para atendimento da população residente. 
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Pontos positivos:                                                                                                                                                                            . 
 

 Perfil socioeconômico: 
 
O perfil socioeconômico do empreendimento diverge do perfil de usuário dos 
equipamentos, não aumentando a demanda por esses serviços na região. 
 

 Áreas públicas: 
 
A existência de áreas públicas do município para uma futura implantação de 
equipamentos públicos comunitários 

 
 
Ponto negativo:                                                                                                                                                                            . 
 

 Poucas unidades e capacidade de oferta de novas demandas: 
 
A região apresenta poucas unidades de saúde e educação, bem como poucas vagas para 
novas demandas 
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III.III -  Uso e Ocupação do Solo 
 
 A região do empreendimento apresenta características idênticas as exigências legais, pois se trata 
de uma área de expansão urbana, que após o processo de parcelamento do solo, utiliza os índices de Zona 
de Uso Misto. 
 
 A atividade do empreendimento é residencial multifamiliar, na configuração de condomínio 
urbanístico de lotes, para execução de obras residenciais individualmente por seus proprietários/ 
condôminos. O anteprojeto apresentado nesse relatório poderá sofrer ajustes durante a fase de 
aprovação dele, contudo sem grandes alterações conceituais. 
 
 Esse tipo de empreendimento apresenta baixa ocupação do solo, sendo uma normativa do 
condomínio taxa de permeabilidade de 25 % e potencial construtivo de 1 vez a área do lote. Com esses 
quesitos o condomínio atende os requisitos legais para sua implantação. Esses instrumentos legais são 
encontrados na Lei de Uso e Ocupação do Solo, a qual deve estar alinhada aos conceitos e premissas 
básicas do Plano Diretor. 
 
 O Plano Diretor em conjunto com a Lei de Uso e Ocupação do Solo, quando bem alinhados e 
aplicados, são as principais ferramentas municipais para direcionar e organizar o crescimento das cidades. 
Uma vez que os índices urbanísticos de forma planejada e coordenada poderá elevar ou diminuir os 
identificadores de aproveitamento construtivos do lote. 
 
 Bem como planejar a cidade, essas ferramentas podem ser trabalhadas e implantadas para 
reorganizar regiões ocupadas e adensadas. Dessa forma analisar e identificar as condições preexistentes, 
confrontar com conceitos urbanísticos, discutir com os agentes envolvidos e monitorar seus resultados 
precisam acontecer constantemente. 
 
 Pensando nisso, no século passado, um grupo de arquitetos após várias congressos e estudos, 
discutindo o paradigma das cidades modernas e seu crescimento, elaboraram a Carta de Atenas, 
definindo as funções básicas dela: 
 

A. Habitação; 
 

B. Trabalho; 
 

C. Recreação; 
 

D. Circulação. 
 
 Por um contexto histórico a cidade nesse momento foi pensada na ótica do veículo e do 
transporte muitas vezes individuais, colocando em prática, a exemplo da nossa capital Federal Brasília. 
Entretanto, com o crescimento dessas cidades, esses conceitos de uso determinado para cada atividade, 
resultou mais em problemas do que soluções. 
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 Assim, de forma espontânea, algumas regiões fora misturando suas atividades, criando centros 
locais, diversificando perfis. Essa nova configuração serviu de base para uma nova Carta, contrapondo a 
Carta de Atenas. Surge então a Carta do Novo Urbanismo, com um novo conceito de organização espacial: 
 

Enfatizar a necessidade de diversidade social, mescla de atividades e tipos de 
circulação, acessibilidade pedestre, participação democrática e respeito à 
expressão da cultura local 

 
 Esse conceito surgiu em 1990, nos Estados Unidos da América e dentre os princípios, destaca-se: 
 

 As vizinhanças devem ser diversificadas em uso e população;  
 

 Deve haver uma variedade de tipos de moradias – normalmente casas isoladas, 
casas geminadas e apartamentos, de forma que as pessoas mais jovens e mais 
velhas, solteiros e casados, pobres e ricos possam achar lugares para viver. 
 

 Nos limites do bairro, deve haver lojas e escritórios de tipos suficientemente 
variados, para prover as necessidades semanais de uma casa. 

 
 A diversidade social defendida pelo estudo, evoca sobre relações de trocas, onde a classe mais 
abastada pode oferecer serviços para as classes mais carentes, essa troca de serviço por salário e oferta 
de estabelecimentos comerciais ao redor, favorecem a circulação de capital dentro dessa região. Isso 
tende a levar todo o grupo a um desenvolvimento social e econômico. 
 
Pontos positivos:                                                                                                                                                                            . 
 

 Polinucleação: 
 
Dinamizar áreas da cidade que hoje têm baixo desenvolvimento, de forma a gerar 
emprego nessas localidades. O conceito é substituir a proposta de uma cidade radial, 
onde tudo converge para o Centro, para uma cidade distribuída nos bairros. Assim as 
pessoas poderiam trabalhar mais perto de casa. 
A abertura de vagas de emprego na periferia melhora a qualidade de vida da população 
e beneficia diretamente a cidade ao evitar grandes deslocamentos entre a casa e o 
trabalho. A expectativa é de que isso reduza congestionamento e racionalize o uso do 
transporte público. 
 

 
Ponto negativo:                                                                                                                                                                            . 
 

 Maturação do Empreendimento: 
 
A tipologia do empreendimento apresenta um prazo de maturação longo. Assim para 
que esses novos moradores em sua totalidade morem e circulem na região deverá ser 
na ordem de 10 anos após a entrega do empreendimento.  
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III.IV - Valorização Imobiliária 
 
 Ainda que o fenômeno da gentrificação esteja se tornando comum nas grandes cidades, o 
aprimoramento de locais não deve ser visto como ameaça. O que o crítico urbano Matthew Yglesias 
chama de “gentrificaçãofobia” pode gerar um medo excessivo do progresso e atrasar projetos necessários 
para comunidades. Avanços poderão aumentar o valor dos terrenos, mas não precisam desalojar os 
habitantes. 
 
 A maneira como são executados os projetos é o que determinará os resultados. O conhecimento 
sobre gentrificação e placemaking enfatiza a importância de criar espaços para todos, espaços que 
conectam os locais, ao invés de dividi-los. Bairros precisam ser identificáveis e manter suas características 
naturais, aquilo que o tempo se encarregou de construir. Evitar a gentrificação é evitar que se apague 
essa história. 
 
 Assim é importante alinhar os novos conceitos inseridos na Carta do Novo Urbanismo e planejar 
a execução e instalação de novos empreendimentos. A região com diversificação de usos e classes precisa 
ser vista como um processo natural e a gestão pública verificar como incentivar ou facilitar a manutenção 
da população existente em harmonia com novos moradores. 
 
 Nesse cenário ainda é importante demonstrar que a valorização do imóvel não deveria ser vista 
como uma oportunidade de negócio, vendendo uma imóvel e mudando-se para outra região, uma vez 
que essa região que está se transformando, poderá ser um novo centro (polinucleação), 
consequentemente aparecerá novas oportunidades de emprego e renda. 
 
Pontos positivos:                                                                                                                                                                            . 
 

 Valorização dos Imóveis: 
 
Implantação e urbanização do entorno, valorizando os imóveis existentes. 
 

 
Ponto negativo:                                                                                                                                                                            . 
 

 Aumento do custo vida: 
 
A consequência da valorização do imóvel, poderá influir diretamente no custo de vida 
da região. 
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III.V -  Geração de Tráfego e Demanda por Transporte Público 
 
 A instalação do empreendimento em relação a geração de tráfego de veículos não apresenta 
grande impacto para mobilidade da região. Uma vez que as obras de ampliações viárias que a região 
recebeu nos últimos anos, estão subutilizadas. 
 
 Entretanto em relação ao transporte público os moradores locais atualmente enfrentam 
problemas com mobilidade, uma vez que a atual demanda é extremamente baixa, o que desestimula o 
investimento e aumento de viagens do transporte público na região, problema esse que o 
empreendimento enfrentará durante a sua instalação e provavelmente nos primeiros anos após a 
instalação. A inexistência de demanda e consequentemente linhas de serviço na região dificultam a 
locomoção dos moradores e prestadores de serviços no entorno do empreendimento. 
 
 O adensamento a longo prazo de todo o entorno irá amenizar ou mesmo melhorar as condições 
de circulação, contudo no curto prazo alinhar demanda com custo e retorno de ampliações do sistema de 
transporte público não apresenta vantagens econômicas. Inclusive esse é o parecer da Secretaria de 
Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande, que após análise e estudos técnicos, entende 
que o aumento da demanda, favorecem a ampliação da rede existente. 
 

 Viabilidade de Transporte Público 

 
Fonte: Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande 

 
Pontos positivos:                                                                                                                                                                            . 
 

 Melhoria do serviço de transporte público a longo prazo: 
 

A longo prazo será estimulado a implantação de mais viagens para a região, servindo 
assim a atual e futura população com transporte público. 

 
Ponto negativo:                                                                                                                                                                            . 
 

 Transporte Público 
 

Falta de linhas para garantir a circulação das pessoas por transporte público. 
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Ventilação e Iluminação 
 
Ventilação 
 
 Considerando a direção dos ventos (noroeste), o empreendimento está localizado na entrada do 
tecido urbano da cidade. Promover esse tipo de empreendimento, com baixa densidade, baixa altura, 
bloqueia de o mercado edificar grandes estruturas, criando barreiras para a ventilação natural de todo o 
município. 
 
 Estudo elaborado por Marques (2003) prescreve algumas medidas a serem adotadas nos planos 
urbanísticos para a melhoria da ventilação: 
 

o Determinação dos recuos, conforme o conhecimento do vento predominante; 
 

o Tornar a malha urbana mais porosa, através do aumento dos recuos e do incentivo ao 
uso de pilotis e de pavimentos vazados; 

 
o Controle do gabarito, conforme a redução da densidade construtiva permitida, ou por 

meio da redução da taxa de ocupação para edifícios com mais de cinco pavimentos; 
 

o Diminuição progressiva da taxa de ocupação do terreno, conforme as suas dimensões; 
 

o Promover a variação da rugosidade, por meio da admissão de edifícios mais altos, que 
comprovem melhorias ambientais do entorno imediato. 

 
 Como apontado, o condomínio possui regramento construtivo próprio, o qual acompanha os 
apontamentos de Marques, visando garantir as melhores condições de ventilação do empreendimento e 
seu entorno imediato. 
 
Iluminação 
 
 Estudos mostram que o problema dos recintos urbanos tropicais e subtropicais úmidos são 
diferentes dos temperados, em relação à insolação e disponibilidade de luz natural, e que a iluminação 
da edificação depende da forma urbana: 
 

Na região tropical o sombreamento da cidade é indispensável 
durante o ano todo, devendo se estender por dois terços dele 
(MASCARÓ, 2006). 
 

 Alinhar a disponibilidade de iluminação natural e vegetação nas áreas públicas (como calçadas), 
amenizam o impacto tanto para dentro da edificação como para a circulação de pedestres. Assim a 
solução das edificações térreas ou assobradas permitem uma grande radiação solar no conceito 
urbanístico do empreendimento, contudo no segundo momento as edificações precisarão de soluções 
pontuais para amenizar esses raios de forma individual em suas habitações. 
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 Áreas verdes e arborizadas contribuem para amenizar os efeitos do calor, tanto no que tange a 
ventilação como na da iluminação, criando microclimas convidativos aos pedestres e as atividades em 
comunidade. 
 
Pontos positivos:                                                                                                                                                                            . 
 

 Ventilação: 
 
Controle de altura das edificações, evitando a criação de barreiras para a ventilação do 
entorno e da cidade 
 

 
Ponto negativo:                                                                                                                                                                            . 
 

 Inexistente 
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III.VI - Paisagem Urbana e Patrimônio Natural e Cultural 
 
 Para a implantação do empreendimento será necessário fazer algumas alterações nas 
características existente do lote, principalmente em relação a limpeza e manutenção da área do 
empreendimento. 
 
 Outro fator é a valorização e manutenção da Área de Preservação Permanente ao lado do lote do 
empreendimento. Como estratégia comercial, a empresa tem interesse na sua conservação valorizando 
seu empreendimento e consequentemente o entorno imediato. 
 
 A área não apresenta maciços naturais, estando já antropizada. Contudo o paisagismo que o 
empreendimento receberá limitará ou mesmo compensará ações anteriores a criação do 
empreendimento. 
 
Pontos positivos:                                                                                                                                                                            . 
 

 Paisagem Urbana e Natural: 
 
Revitalização da região, com melhora dos aspectos visuais e qualidade de vida para a 
população do empreendimento e do seu entorno. 
 

 
Ponto negativo:                                                                                                                                                                            . 
 

 Inexistente 
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V.VII.I -  Geração de Ruídos e Poeira – Destinação de Lixo, Entulho e Sobras 
 
 Como consequência natural de qualquer obra é a geração de ruídos, bem como elevação de 
partículas soltas (poeira), durante a execução. Uma vez que são usados grandes máquinas e 
equipamentos, bem como são retiradas porções do solo e/ou lançado aterro para nivelamento 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. 
 

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 trânsito 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 tráfego. 

 
 Fechamento de Vias: 

 

Devido a configuração do projeto, sendo criada uma via exclusiva de acesso, durante as obras a 
Avenida principal de acesso sendo João de Deus Bulhões, não será obstruída para o trânsito de 
máquinas e equipamentos, causando pouco transtorno ao sistema viário, e caso essa precise ser 
obstruída em parte serão protegidas com barreiras. 
 
Quando não for possível a obstrução parcial, sendo o serviço para os fins de semana ou para 
horários de menor movimento, sendo feira a sinalização e indicação de desvio, e durante a noite 
iluminadas para evitar acidentes. 
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 Esgoto Doméstico e Resto de Obra: 
 

Durante toda a execução, a obras contará com barracão, possuindo banheiro provido de 
tratamento de esgotos domésticos, uma vez que a região já está servida de redes de coleta de 
esgoto para a interligação em ETE própria. 
O local ainda contará com área para coleta de resíduos sólidos (bota-fora), todo o resíduo de 
construção civil é retirado da obra e levado para a Ecoambiental (Empresa licenciada para receber 
os resíduos da construção civil triturar e devolver esse material como agregado para reutilização 
na construção civil, gerando as CTR’s), e o maciço verde das áreas a serem desmatadas serão 
decompostos durante a execução das obras e retornaram para a obra no processo final como 
adubo. 
 

 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 antropizada 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. 

 
 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 e fumaça: 

 

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. 
Como forma de minimizar a emissão de poeira será adotada a umectação das vias de acesso não 
pavimentadas com caminhão-pipa e serão adotados cuidados para a limpeza das vias na saída da 
obra. Para controle da emissão atmosférica de fumaça preta no canteiro, emanadas de máquinas 
e veículos movidos a diesel, deverá ser feito monitoramento da densidade de fumaça emitida no 
canteiro. 

 
Pontos positivos:                                                                                                                                                                            . 
 

 Inexistentes: 
 

Ponto negativo:                                                                                                                                                                            . 
 

 Transtornos temporários 
Impacto urbano durante a fase de obras do empreendimento.  
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IV. Conclusões 
 
 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, já possuindo também as devidas licenças ambientais para a sua 
implantação. 
 

VI.I  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. 

 
 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. 
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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) 

Natureza 
(P/N) 

Magnitude 
(A/M/B) 

Duração 
(P/T) 

Meio Físico 

Relevo D P B P 
Paisagem Natural D P B P 
Vegetação D P B P 

Ocupação e uso do solo I P M P 

Aspectos 
Urbanísticos 

Adensamento 
Populacional I P M P 

Valorização Imobiliária I P A P 
Ventilação e Iluminação I P M P 
Paisagem Urbana D P A P 

Equipamentos Urbanos I N A P 

Infraestrutura 

Geração de tráfego I P M P 
Demanda por transporte I N A P 
Rede de água D P M P 
Rede de Esgoto D P M P 
Alteração no Sistema 
Viário I N M P 

Qualidade de 
Vida 

Ruídos D N A T 
Resíduos Sólidos D N A T 

Geração de emprego I P B T/P 

 
VI.II  Sínteses dos Resultados 

 
Adensamento Populacional 

 
Pontos positivos:                                                                                                                                                                            . 
 

 Processo de Adensamento da região: 
 
Como o pontuado no estudo, a região recebeu investimentos recentes, contudo ainda 
apresenta baixo adensamento, dessa forma fomentar a ocupação de forma ordenada 
na região é positivo, visando otimizar os serviços existentes. 
 

 Geração de empregos diretos e indiretos: 
 
O empreendimento estima a criação de 5.934 empregos posto de trabalhos. 
Como o empreendimento tem configuração de lotes, após a entrega do 
empreendimento, os proprietários executarão suas edificações individualizadas, 
gerando novos postos de trabalho. 
A ocupação da área gera oportunidades de negócios fomentando a economia local. 
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 Valorização do entorno: 

 
A ocupação de áreas vazias, com manutenção regular. Execução de obras civis, de 
paisagismos e outros adornos, valorizam a região. 
 

 Incremento na arrecadação municipal: 
 
Com a urbanização do solo, o município deixa de cobrar o IPTU da Gleba e passa a cobrar 
esse imposto em cima de um imóvel urbano de maior valor agregado, além das obras 
de infraestrutura existirá um incremento na arrecadação devido as obras individuais de 
cada adquirente. 

 
Ponto negativo:                                                                                                                                                                            . 
 

 Gentrificação: 
 
O processo de urbanização da área, aumento de mercado consumidor, ampliação da 
infraestrutura local, podem ocasionar elevações nos preços tantos dos produtos do 
comércio local, como de taxas e impostos municipais. 

 

 
Equipamentos Urbanos e Comunitários 

 
Pontos positivos:                                                                                                                                                                            . 
 

 Perfil socioeconômico: 
 
O perfil socioeconômico do empreendimento diverge do perfil de usuário dos 
equipamentos, não aumentando a demanda por esses serviços na região. 
 

 Áreas públicas: 
 
A existência de áreas públicas do município para uma futura implantação de 
equipamentos públicos comunitários 

 
 
Ponto negativo:                                                                                                                                                                            . 
 

 Poucas unidades e capacidade de oferta de novas demandas: 
 
A região apresenta poucas unidades de saúde e educação, bem como poucas vagas para 
novas demandas 
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Uso e Ocupação do Solo 
 
Pontos positivos:                                                                                                                                                                            . 
 

 Polinucleação: 
 
Dinamizar áreas da cidade que hoje têm baixo desenvolvimento, de forma a gerar 
emprego nessas localidades. O conceito é substituir a proposta de uma cidade radial, 
onde tudo converge para o Centro, para uma cidade distribuída nos bairros. Assim as 
pessoas poderiam trabalhar mais perto de casa. 
A abertura de vagas de emprego na periferia melhora a qualidade de vida da população 
e beneficia diretamente a cidade ao evitar grandes deslocamentos entre a casa e o 
trabalho. A expectativa é de que isso reduza congestionamento e racionalize o uso do 
transporte público. 
 

 
Ponto negativo:                                                                                                                                                                            . 
 

 Maturação do Empreendimento: 
 
A tipologia do empreendimento apresenta um prazo de maturação longo. Assim para 
que esses novos moradores em sua totalidade morem e circulem na região deverá ser 
na ordem de 10 anos após a entrega do empreendimento. 

 

 
Valorização Imobiliária 

 
Pontos positivos:                                                                                                                                                                            . 
 

 Valorização dos Imóveis: 
 
Implantação e urbanização do entorno, valorizando os imóveis existentes. 
 

 
Ponto negativo:                                                                                                                                                                            . 
 

 Aumento do custo vida: 
 
A consequência da valorização do imóvel, poderá influir diretamente no custo de vida 
da região. 
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Geração de Tráfego e Demanda por Transporte Público 
 
Pontos positivos:                                                                                                                                                                            . 
 

 Melhoria do serviço de transporte público a longo prazo: 
 

A longo prazo será estimulado a implantação de mais viagens para a região, servindo 
assim a atual e futura população com transporte público. 

 
Ponto negativo:                                                                                                                                                                            . 
 

 Transporte Público 
 

Falta de linhas para garantir a circulação das pessoas por transporte público 

 

 
Ventilação e Iluminação 

 
Pontos positivos:                                                                                                                                                                            . 
 

 Ventilação: 
 
Controle de altura das edificações, evitando a criação de barreiras para a ventilação do 
entorno e da cidade 

 
Ponto negativo:                                                                                                                                                                            . 
 

 Inexistente 
 

 
 

Paisagem Urbana e Patrimônio Natural e Cultural 
 

Pontos positivos:                                                                                                                                                                            . 
 

 Paisagem Urbana e Natural: 
 
Revitalização da região, com melhora dos aspectos visuais e qualidade de vida para a 
população do empreendimento e do seu entorno. 

 
Ponto negativo:                                                                                                                                                                            . 
 

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

Pontos positivos:                                                                                                                                                                            . 
 

 Inexistentes: 
 
Ponto negativo:                                                                                                                                                                            . 
 

 Transtornos temporários 
 

Impacto urbano durante a fase de obras do empreendimento 
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V. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 
a. Obras de Saneamento 

 
 A implantação do empreendimento em locais providos de infraestrutura e baixa densidade 
populacional, precisa ser incentivada pelo poder público, buscando otimizar a relação custo (implantação) 
benefício (qualidade de vida) das obras implantadas. Ou mesmo, fortalecer as relações público e privado, 
viabilizando a implantação e novas obras, para um crescimento ordenado, desenvolvimento da região, 
promovendo áreas com qualidade de vida e infraestrutura para seus munícipes. 
 
 Nesse cenário, como já apontado neste estudo, o empreendimento será executado em uma 
região que recebeu muito investimento em infraestrutura, principalmente na época do evento da Copa 
do Mundo, mas que ainda apresenta problemas estruturais. Contudo mesmo com os investimentos 
recebidos, melhorias precisam ser contempladas, para atender todas as demandas e anseios da 
população. 
 
 Visando esse equilíbrio de investimento, e a viabilidade de implantação de seus 
empreendimentos, a empresa já executou uma Estação de Tratamento de Água e uma Estação de 
Tratamento de Esgoto, estando as duas em operação, atendendo atualmente somente 02 
empreendimentos (Condomínio Florais da Mata) e Loteamento Parque das Águas, essas estruturas de 
saneamento atualmente se encontram em gestão compartilhada com do DAE-VG, conforme documentos 
apresentados nesse estudo. 
 
 O investimento total do empreendedor no Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário, para toda a região denominada Bairro Planejado Mirante do Pary, está orçado em R$ 
9.313.967,77, distribuído por diferentes empreendimentos que estão sendo executados e planejados 
para a região. 

EMPREENDIMENTOS 
RATEIO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO 
RATEIO SISTEMA DE 

SANEAMENTO 

 
BRDU 1.006.125,38 822.501,01  

MANHATAN 169.943,45 138.927,68  

FLORAIS DA MATA 485.015,60 396.497,13  

VG Z 112.794,33 92.208,63  

VG R 225.588,65 184.417,27  

AR V 112.794,33 92.208,63  

VG Y 511.334,27 418.012,47  

VG W 507.574,46 414.938,85  

ZETA 509.830,35 416.783,03  

MAGNUS 374.477,16 306.132,66  

PLATINUN 447.417,49 365.760,91  

VG X 511.334,27 418.012,47  

AR IV 150.392,43 122.944,85  

TOTAL 5.124.622,17 4.189.345,60  
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 Considerando apenas os empreendimentos desse estudo – Florais da Sevilha, Florais Madri e 
Florais Barcelona, a ampliação do sistema existente terá o incremento de aproximadamente R$ 
2.665.038,45, em obras de ampliação para atendimento dos novos empreendimentos. 
 
 Os investimentos em saneamento muitas vezes não são entendidos como medidas 
compensatórias ou mitigadoras, uma vez que seria uma exigência para a viabilidade de implantação do 
empreendimento. Contudo, é importante apresentar esses investimentos, pois até ao adensamento dos 
empreendimentos, a infraestrutura poderá ser otimizada pela concessionária para atendimento de 
regiões que não tiveram o mesmo investimento. 
 

Considerando o Caderno Técnico de Regulamentação e Implementação de Instrumentos do 
Estatuto da Cidade, elaborado pelo Ministérios das Cidades, os investimentos em Saneamento entrariam 
como medidas mitigadoras para o empreendimento, uma vez que saneamento básico é um dever da 
gestão pública fornecer, sendo através de autarquia ou concessão para empresas de saneamento. 
 
 O caderno apresenta um item sobre MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS, 
POTENCIALIZADORAS E COMPENSÁTORIAS: 
 

e. Medidas preventivas, mitigadoras, potencializadoras e compensatórias 
 
A lógica compensatória e de equilíbrio entre ônus e benefícios é um princípio 
básico do EIV. As condicionalidades para o licenciamento do empreendimento 
podem ser de várias ordens (medidas preventivas, mitigadoras, potencializadoras 
ou compensatórias) e se relacionam à sobrecarga dele decorrente, que, por sua 
vez, parte da simulação da incomodidade esperada a partir dos fatores e ações 
geradores de impactos em determinada área de influência. 
Entende-se como mitigação a capacidade de neutralizar, superar ou reverter os 
impactos negativos. Ou seja, caso seja possível alterar algum ponto do projeto do 
empreendimento para reduzir ou eliminar eventuais consequências negativas ao 
ambiente urbano, se fala em adoção de medidas mitigadoras ou preventivas. Já ́as 
medidas compensatórias são utilizadas quando, mesmo com a aplicação de 
medidas preventivas e mitigadoras, os efeitos negativos do empreendimento ou 
atividade permaneçam. Destinam-se, portanto, a compensar os impactos causados 
através da equivalência entre perdas e ganhos para o bairro e a comunidade. 
Quanto as medidas de potencialização, referem-se à hipótese de existência de 
efeitos positivos que devem ser otimizados. 
... 
Não obstante, os aspectos negativos e merecem maior atenção no conteúdo do 
EIV, como o estímulo à economia local, à geração de emprego e renda e o 
aumento na arrecadação de impostos. Dessa forma, destaca-se como 
imprescindível para uma aplicação equilibrada do EIV, uma análise apurada da 
relação risco-benefıćio quase sempre envolvida no processo de implantação de 
atividade ou empreendimento impactante, tanto à sua vizinhança imediata 
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quanto à vida urbana de forma mais ampla, na busca de soluções viáveis e 
pactuadas para a cidade e seus diversos segmentos sociais. 
Vejamos o exemplo de um empreendimento que ocasiona a transferência 
populacional, seja pela produção de novos lotes (parcelamento), seja pelo 
adensamento construtivo (verticalização). 
Sob a ótica da oferta de equipamentos urbanos e comunitários, decorrerá do 
empreendimento um aumento de demanda por serviços públicos de saúde, 
educação, lazer, cultura e similares, pressionando os níveis de serviço dos 
equipamentos existentes.  
Sob a ótica da Infraestrutura Pública, decorrerá do empreendimento uma pressão 
sobre a infraestrutura urbana instalada: sistemas de drenagem pluvial, de 
abastecimento d'água, de esgotamento sanitário, de limpeza pública. Caso se 
verifique não haver capacidade ociosa para atender à demanda adicional, deve 
ser exigido do empreendedor o apoio à execução de obras e/ou fornecimento de 
equipamentos destinados a ampliar a oferta. 

 
Fonte: Brasil, Ministério das Cidades, Estudo de Impacto de Vizinhança 
 

 Considerando as deficiências do município, quanto ao sistema de saneamento existente, foram 
discutidos com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, a seguinte compensação: 

 Emprego do valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais), sendo divididos da 
seguinte forma: 

 Aquisição de 02 (dois) veículos, motor 1.0 MPI com 84 cv, transmissão manual, 
com Ar-condicionado e direção hidráulica, no valor estimado de R$ 58.455,00 
(cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) cada, totalizando o 
valor de R$ 116.910,00 (cento e dezesseis mil e novecentos e dez reais), a serem 
adquiridos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico 
e de Turismo; 

 O restante do valor de R$ 1.383.090,00 (Um milhão trezentos e oitenta e três mil 
e noventa reais), serão destinados para o Departamento de Água e Esgoto de 
Várzea Grande, para aquisição de material / Equipamentos. 

 

b. Projeto Parque do Pari 
 

Considerando a deficiência da região com áreas de lazer e aproveitando o zoneamento proposto 
pelo município colocando uma ZCP-2 (Zona de Conservação e Proteção), onde estão sendo indicados parte 
dos 10% de área livre de uso público (Área Verde), está sendo proposto a implantação de um parque 
urbano público, como forma de alternativa de trazer lazer atrelado a preservação do Meio Ambiente. 

 
O complexo de lazer será composto com os seguintes itens: 
 

 Estacionamento; 
 Ecotrilha; 
 03 (três) Estações de Ginastica; 
 01 (um) Bicicletário; 
 01 (um) deck de contemplação ao Rio Pari; 
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 Pista de Caminhada com ciclofaixa; 
 Espelho d’água com Monumento 
 01 (uma) Edificação de Apoio Administrativo com banheiros e bebedouro 

 
O Projeto do Parque já foi apresentado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Rural Sustentável, que já autorizou o início do processo de licenciamento desse parque 
junto a SEMA-MT. 

 
Sobre a manutenção do parque a intenção é que este seja mantido pela e associação dos futuros 

proprietários do empreendimento Ginco Clube, sob a coordenação da SMMDRS por se tratar de uma área 
pública, não havendo de forma alguma restrição para uso de pessoas que residem em outra localidade. 
Segue anexo o projeto desenvolvido pra o parque e abaixo, imagens ilustrativas dos projetos que estão 
sendo desenvolvidos. 

 
 Projeto de Implantação do Parque 

 
Fonte: Imagem fornecida pelo empreendedor 

  



 
33-36 

 

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

  http://www.lucascoelhoarquitetura.com/ 

 Ecotrilha 

 
Fonte: Imagem fornecida pelo empreendedor 

 
 Estação de ginástica 

 
Fonte: Imagem fornecida pelo empreendedor 
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 Proposta do deck junto ao Rio Pari 

 
Fonte: Imagem fornecida pelo empreendedor 

 
 Vista Aérea do Parque 

 
Fonte: Imagem fornecida pelo empreendedor 

 

 
 

____________________________________ 
Lucas Coelho de Almeida 

Arquiteto e Urbanista 
CAU A50982-5  
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