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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

REFERENTE AO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DE VIZINHANÇA
– EIV E RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - RIV

“SUPREME E SUBLIME”

No dia 08 de agosto de 2.017, às 17h00min, reuniram-se em Audiência
Pública para apresentar à população o Estudo de Impacto de Vizinhança –
EIV – e Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, referente ao empreen-
dimento SUBLIME e SUPREME, situados na rua da guarita bairro: Jardim
Panorama- Centro, no município de Várzea Grande – MT –VIA SUL EN-
GENHARIA, em consonância com a Lei nº 3680/2011 e art. 37 da Cons-
tituição Federal, realizado no Buffet Rosane Miranda, localizado na rua:
Manoel Gomes, nº 279, Bairro Ponte Nova , Várzea Grande – MT, CEP
78115-030.

Realizada a abertura da Audiência pelo Secretário Municipal Adjunto de
Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, o Sr. Fernando da Silva
Sé, que assim representou o Secretário de Desenvolvimento Urbano,
Econômico e Turismo, o Sr. Kalil Sarat Baracat de Arruda, e deu início a
Audiência dando boas vindas ao público ali presente.

Deu-se início à apresentação do referido estudo pela equipe técnica do
empreendimento, na pessoa do Arquiteto e Urbanista, o Sr. Lucas Coelho
de Almeida, que fez sua explanação apresentando o local onde se preten-
de construir o Condomínio, demonstrado através de imagens a localização
específica.

Apresentou neste estudo as informações baseadas no projeto preliminar
dos empreendimentos, com estimativas em relação às áreas dos blocos
dos apartamentos; de lazer, entre outros. Em seguida falou também aos
acessos às vagas para visitantes e adaptadas para PDC (Pessoa Com De-
ficiência), da coleta de lixo, da central de gás, por estarem na entrada do
Residencial

Na sequência, apresentou os dados técnicos do empreendimento:

Via Sul 01- Campo Sublime (1)

Área do Terreno = 29.254,00m²

Área Construída= +-20.000.00 m²

Taxa de Permeabilidade = 7431.57 m²

Apartamentos Convencionais = (área útil =39,95m²)

27 blocos com 16 apartamentos = 43200 m²

Apartamentos Adaptados (área útil = 50,91 m²)

01 bloco com 20 apartamentos = 20 unidades

Total 452 unidades

Via Sul 02 Campo Supreme

Área do Terreno = 17.320,00 m²

Área Construída = +- 11.000 m²

Taxa de Permeabilidade = 4330,00m²

Apartamentos Convencionais (área útil = 39.95 m²)

18 blocos com 16 apartamentos = 288 unidades

Apartamentos Adaptados (área útil = 50.91 m²)

Total de Apartamentos = 308 unidades

Os apartamentos convencionais terão acesso por escada, enquanto os
adaptados terão acesso por elevador tendo a mesma tipologia, ou seja, 02
dormitórios, 01 banheiro e uma sala com cozinha conjugada.

Os apartamentos adaptados serão preferencialmente reservados às
(PDC) Pessoas Com Deficiência, caso não haja demanda suficiente será
aberto ao público em geral.

A área de lazer, também não é definitiva, mas deverá contar com 2 pisci-
nas por condomínio, (adulto e infantil) espaço de lazer para a terceira ida-
de, playground para crianças e quadra poliesportiva.

Foi informado ainda que o terreno onde se pretende construir o empreen-
dimento está todo documentado, e que também já foi concluído o processo
para o desmembramento do lote; já foram tiradas as licenças necessári-
as, assim como já foi realizada a Consulta Prévia do terreno do lote dentro
dos padrões urbanísticos. Foi informado ainda que já foi solicitada a auto-
rização do CINDACTA (Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de
Tráfego Aéreo) devido a proximidade com o aeroporto,e já liberado o aval
para a construção. Foi sinalizado positivamente para o abastecimento de
água e esgoto, destacando que o Condomínio irá ter sua estação de tra-
tamento de esgoto. As operadoras de telefonia, bem como a ENERGISA
já sinalizaram positivamente que poderão fornecer os seus serviços para
o empreendimento sem prejudicar a sua demanda já existente.

Da análise da área de influência: o empreendimento tem uma particulari-
dade por ter sido implantado dentro do perímetro urbano, com isso fora
realizado um estudo de influência, sendo 1 km direta e 2 km indireta. O
estudo tinha como objetivo fazer um levantamento da estrutura que está
em torno do empreendimento, obtendo-se, assim, os pontos positivos e os
pontos negativos do mesmo.

Dos aspectos Urbanísticos: dentro do estudo foram identificados os bairros
que estão próximos ao empreendimento. Assim com estudo sobre a densi-
dade demográfica e o grupo familiar que poderá habitar o local. Fora apon-
tado ainda, instituição de ensino, esporte e lazer, creche, praças, bancos,
empresas, mercados, igrejas e posto de gasolina. No que diz respeito ao
uso do solo, foram apresentadas as zonas e as áreas que estão próximas
ao empreendimento. Analisando, também, as vias que dão suporte e que
serão utilizadas ao redor do empreendimento.

Da Mobilidade Urbana: de acordo com o apresentado por meio de fichas
técnicas, chegou-se a conclusão de que a malha viária existente tem ca-
pacidade de absorver o aumento do fluxo produzido pelo condomínio, to-
davia faltam estruturas como faixas de pedestres, calçadas estruturadas
entre outros.

Demanda por transporte público: Foi destacado que a região onde se pre-
tende construir o Empreendimento não é bem atendida pelo transporte pú-
blico, ressaltando até mesmo a distância entre as paradas de ônibus.

Todo empreendimento causa impactos que podem ser negativos ou posi-
tivos, diretos ou indiretos; permanentes ou temporários. Foi apresentado o
Plano de Gerenciamento de Resíduos, assim como a Matriz de Impactos
nas fases de: Planejamento, Fase de Execução e na Fase de Operação.
Os impactos na fase de implantação, ou seja, durante a execução da obra
foi identificado impactos negativos, temporários de curta duração: 1) a pro-
dução de poeira através da movimentação de terra. Aumento de tráfego de
caminhões e máquinas. Sendo adotada como medida mitigadora sinalizar
a via, informando sobre a execução da obra, bem como agendar os ser-
viços para horários de menos fluxo do trânsito. Fazer a limpeza das vias
removendo os resíduos. 2)Fechamento das vias públicas para execução
dos serviços. Sendo adotada como medida mitigadora a sinalização prévia
junto à Secretaria responsável comunicando à população a data e horário
de fechamento das vias. 3)Geração de ruído e vibrações provenientes da
operação de máquinas e equipamentos do empreendimento. Sendo ado-
tada como medida mitigadora desempenhar os serviços que geram ruídos
dentro do horário comercial. 4)Danos na Infra estrutura pública existente.
Sendo adotada como medida mitigadora a reposição e conserto de toda
estrutura pública que for danificada.

Abordou os aspectos positivos do empreendimento: 1) A geração de em-
pregos diretos e indiretos. 2)A valorização imobiliária. 3) A ocupação de
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vazios urbanos. 4) Aumento do fomento econômico na região, levando no-
vos moradores, melhora o comércio local. Além da importância social do
empreendimento, com a conquista da casa própria com qualidade, segu-
rança, conforto e, sobretudo a dignidade.

Aberta a palavra para os questionamentos do público, o Sr. Pedro levantou
os seguintes questionamentos: 1) qual é a distância do novo empreendi-
mento para o frigorifico que já se encontra nas proximidades, 2)se seria
possível o mau cheiro ser propagado por ventos dominantes, 3)traria inco-
modo aos moradores, 4)e questionou a respeito dos transportes públicos
que fazem falta nessa região.

O arquiteto Lucas Coelho de Almeida, por sua vez, informou que o frigo-
rifico fica a 500 metros de distância da entrada do novo empreendimento,
e que se encontra no sentido contrário aos ventos dominantes, disse tam-
bém que o frigorifico fica aos fundos do residencial terra nova e que mes-
mo se encontrando ao lado contrario dos ventos dominantes é considera-
do um impacto negativo, ressalta-se que o impacto será menor referente
ao novo empreendimento, porém devido ao aumento habitacional nessa
região é possível que futuramente seja discutido a questão de mudanças
na localização do frigorifico.

Também informou que seja provável que grande parte dos moradores fi-
que um pouco insatisfeito com o transporte publico nessa região, porem
não é algo preocupante no momento, pois acredita-se que com o aumento
de residenciais nessa região acabe também aumentando a necessidade
de transportes públicos sendo assim ficará viável a empresa de transporte
publico enviar mais ônibus já que estarão recebendo maiores demandas.

O Senhor Fernando Sé dando continuidade aos questionamentos; 1)relata
que no empreendimento Via Sul 1 a entrada é feita pela Estrada da Guarita
e em frente a essa entrada existe uma ciclovia que está dentro do projeto
do empreendimento e questiona se na entrada direta seria possível haver
um bolsão para que os moradores possam ter mais visibilidade.

O arquiteto Lucas Coelho de Almeida responde que o projeto ainda está
em estudo preliminar, em fase de conclusão, porém sabe-se que a ciclovia
necessita de uma sinalização indicando o acesso, já em relação ao bolsão
é importante a implantação principalmente de saída para que os morado-
res tenham uma visibilidade mais ampla quando forem entrar na avenida,
contudo a Construtora deverá conversar junto a prefeitura, a possibilidade
de melhorias viárias tanto para o bolsão quanto para a ciclovia, e pensar a
melhor maneira de minimizar esse conflito.

Passando a palavra adiante para o Sr.José Roberto, representante da SM-
DUET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e
Turismo) que questiona que em várias cidades as Construtoras estão op-
tando pela a verticalização em seus empreendimentos, que tem por van-
tagem uma área externa mais ampla e blocos com maior numero de anda-
res, incluindo elevadores, visto isso,qual seria o motivo para que o empre-
endimento não optasse para a verticalização, seria o custo do elevador ou
da estrutura ?

O arquiteto Lucas Coelho de Almeida responde que o que impede essa
verticalização seriam as duas coisas, pois a Construtora trabalha com blo-
cos de 4 andares que são autoportantes entretanto possuem certa limita-
ção de altura para que possam se auto sustentar, se chegar a ultrapassar
essa limitação teriam que ser utilizados outros artifícios aumentando con-
sequentemente o custo da obra, por isso quando uma Construtora opta
em fazer a verticalização ela aproveita o máximo em números de andares
para compensar o custo do elevador. Complementando a fala do arquiteto
Lucas, o Felipe representante da Via Sul,l diz que se a Construtora ultra-
passar a limitação, obrigatoriamente pela legislação do município o empre-
endimento deverá aderir o elevador e pela legislação dos bombeiros será
necessário a implantação de hidrantes em cada pavimento, ou seja todas
essas exigências encareceria a obra.

Dando continuidade aos questionamentos, a Sra. Elisabete, representante
da Secretaria de Educação, faz o seguinte levantamento: 1) de acordo

com um micro planejamento educacional, essa é uma região que não ofe-
rece vagas nas escolas próximas; as vagas são de demanda reprimida e
de demanda manifesta, e ambas não há atendimento, pois estão todas lo-
tadas.

O arquiteto Lucas Coelho de Almeida responde que realmente existe esse
impacto negativo na rede de educação e na rede de saúde, e a Constru-
tora opta em estar debatendo junto a Secretaria de Educação, quais esco-
las poderiam ser feitas fazer algum tipo de compensação e ou até mesmo
uma ampliação no sistema, não só para esse empreendimento mas para
a cidade como um todo.

O Membro do Concidade, Sr Vanor faz o seguinte questionamento:1) é
possível perceber através da planta baixa do empreendimento que todos
os apartamentos estão no mesmo nível, porém ao visualizar o terreno ao
lado vemos que não caberia essa realidade, sendo assim teria duas situa-
ções para solucionar o problema, a utilização de aterro ou o corte da terra,
levando o ponto do vista da Construtora qual seria a melhor opção?

O arquiteto Lucas Coelho de Almeida responde que a Construtora trabalha
com corte e aterro com movimentação de terra dentro do empreendimento,
ou seja, ela não fica no mesmo nível do terreno, não sendo necessário
aterrar o terreno inteiro, em relação a parte do projeto , de fato o mesmo
vem de Belo Horizonte, e ele afirma que recebeu esse estudo de implan-
tação para analisar qual seria a capacidade máxima que o terreno supor-
taria.

O Membro do Concidade Sr. Domingos Sávio faz o seguinte questiona-
mento; 1) estando na área percebe-se a presença desse canal (declínio),
e a Construtora disse que ira ser feita a sondagem, em que frequência se-
ria feita essa sondagem? Sabemos que poderia haver um ‘’olho d’água’’
no local, e dependendo da época da sondagem não será possível encon-
trar água no local.

O arquiteto Lucas Coelho de Almeida responde que a análise da região
será feita em diferentes épocas do ano, tanto na época da chuva quanto
na época da seca, e ressalta que ações do homem em lotes vizinhos po-
dem contribuir para alterações no curso, e no caso se for constatado de
fato alguma falha no estudo ou falta de alguma informação, será feita a
complementação da forma mais clara e objetiva, e informou também que
o parecer foi recebido hoje, e que possui todas as respostas, uma vez que
o trabalho ainda esta sendo iniciado de fato para fazer as análises ambi-
entais da região.

Não havendo mais nada a tratar, o Subsecretário de Desenvolvimento Ur-
bano, Econômico e Turismo Sr. Fernando da Silva Sé agradeceu a pre-
sença de todos e declarou por encerrada a Audiência Pública, as 18:15h.

A presente ata para fins de direito vai assinada por mim, Daniela Cristina
Barone Veronezi Iba, Superintendente de Desenvolvimento Econômico e
Turismo que a lavrei e pelos demais membros envolvidos, a saber:

___________________________

Daniela Cristina Barone Veronezi Iba

Superintendente de Desenvolvimento Econômico e Turismo

___________________________________________

Lucas Coelho de Almeida

Arquiteto responsável pelo EIV/RIV

___________________________________________

José Roberto de Castro Pinto Superintendente de Desenvolvimento
Urbano – SMDUET/VG

______________________________________

Fernando da Silva Sé Subsecretário de Desenvolvimento Urbano,
Econômico e Turismo.
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