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APRESENTAÇÃO 

 

 

Consiste o presente trabalho no ESTUDO DE IMPACTO DE 

VIZINHANÇA/ RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA referente à implantação 

de um CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL INTEGRADO A EDIFICAÇÃO, 

localizado na Av. Universitária, esquina com a Av. Chapéu do Sol, Lote. Chapéu do Sol 

região norte, dentro do perímetro urbano do município de Várzea Grande – MT, acesso 

principal através da Avenida Universitária. Este documento atende os requisitos do 

Plano Diretor do município de Várzea Grande. 

 

Inicialmente são considerados os principais aspectos físicos, ambientais 

e socioeconômicos relacionados ao empreendimento, sendo feita uma avaliação dos 

impactos positivos e negativos causados no meio urbano. Na sequência, são relatados 

os dados do diagnóstico da área de influência do projeto, considerando: i) o sistema 

viário e de transporte; ii) a infra-estrutura básica; iii) o meio ambiente; iv) os padrões de 

uso e ocupação do solo. Por fim, são destacadas as sugestões e medidas mitigadoras 

a serem implantadas. 

 

Para tanto, foram consideradas as prescrições do Termo de Referência 

emitido pela Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Urbano, que estabeleceu 

como área de influência indireta (AII) a contida numa circunferência com raio de 4,0 km 

e, como área de influência direta (AID) a contida numa circunferência com raio de 2,0 

km, ambas centrada no empreendimento em análise. 

 

É importante destacar que este instrumento pode contribuir para a 

adequada e desejada ocupação da cidade, apresentando alternativas que 

proporcionem a prevenção e solução de problemas do ambiente urbano. 
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. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

A constituição de 1988 inseriu, em seu bojo, um capítulo dedicado à 

política urbana, que em linhas gerais, é descrito nos artigos 182 e 183, associando o 

desenvolvimento urbano ao poder local, dando destaque à função social da 

propriedade a qual se tem cumprido quando atendidas as exigências de ordenação da 

cidade contidas no Plano Diretor. 

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

apresenta diversos instrumentos que devem ser regulamentados por cada município 

de acordo com as peculiaridades e necessidades de cada região; entre elas prevê-se o 

Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança. 

Este estudo deve conter e avaliar os problemas e potencialidades, 

sendo pontos de análise o adensamento populacional, o uso e ocupação do solo, os 

equipamentos urbanos e comunitários, a valorização imobiliária, a geração de tráfego e 

a demanda por sistemas de transporte, a paisagem urbana, como efeitos da 

implantação de um determinado empreendimento ou atividade. 

O Plano Diretor do município de Várzea Grande/MT, em seu artigo 81 

(Capítulo X), institui o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV como instrumento de 

análise para subsidiar a aprovação de projetos e licenciamento de empreendimentos 

ou atividades, que na sua instalação ou operação possam causar impactos ao meio 

ambiente, ao sistema viário, ao seu entorno ou à comunidade de forma geral, no 

âmbito do município. 

O escopo deste trabalho consiste na avaliação de um empreendimento 

na categoria de CONDOMÍNIO URBANÍSTICO HORIZONTAL, com potencial de gerar 

interferências de impacto na sua área de inserção, tanto em termos ambientais como 

na circulação urbana que, por sua vez, também interfere no ambiente urbano.  

É realidade dos grandes e médios centros urbanos os problemas com 

congestionamento, acidentes de trânsito, poluição sonora, visual e do ar o que gera 

perdas de tempo, energia, produtividade e recursos humanos. Assim grandes 
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empreendimentos são potenciais causadores de impactos no sistema viário imediato e 

nas proximidades devido à sua demanda frente à oferta dessas infraestruturas. 

No Brasil, conforme o censo demográfico do IBGE (2010), 84,36% da 

população vive em áreas urbanas. Desse total, 1/2 vivem em regiões metropolitanas. 

Em função desse crescente, acelerado e aparentemente irreversível processo de 

urbanização observado em todo o território brasileiro, agravam-se inúmeros problemas 

tanto geotécnicos como socioeconômicos e ambientais. 

A expansão desordenada da malha urbana verificada nos principais 

municípios brasileiros tem exercido pressões crescentes sobre o meio ambiente. Um 

dos principais reflexos do crescimento acelerado é a concentração de ocupações 

irregulares e inadequadas nas áreas periféricas das cidades. A urbanização sem a 

observação de critérios básicos de conservação ambiental e infraestrutura básica 

acarreta danos irreparáveis às cidades, contribuindo para a instabilidade social de seus 

habitantes.  

A maior parte do território urbano do país tem sido constituído mediante 

parcelamento irregular do solo. São os chamados “loteamentos clandestinos”, 

empreendimentos realizados à margem das legislações urbanísticas, ambientais, civis, 

penais e registraria em que se abrem ruas e demarcam lotes sem qualquer controle do 

poder público. Os assentamentos assim constituídos não obedecem a qualquer 

planejamento urbanístico e são totalmente carentes de infraestrutura. 

A cidade de Várzea Grande, contexto em estudo, apresentou um 

processo de urbanização acelerado refletido nos limites urbanos, na densidade 

demográfica, nas condições econômicas e sociais e na atratividade em relação a 

outros centros urbanos de menor expressividade. 

O trabalho desenvolvido pela empresa VERTRAG Planejamento Ltda1, 

mostra que: 

 

O período que compreende a década de 1980 foi 

caracterizado pela expansão do tecido urbano em direção à periferia e 

a exacerbação da dinâmica de ocupação dispersa. Corresponde a 

esse período a aprovação da maioria dos loteamentos implantados em 

sítios desconectados do sistema viário existente (Centro-oeste, 

                                                 
1 Plano Diretor Participativo do Município de Várzea Grande, 2007 - 2017  
Síntese das Leituras Técnica e Comunitária (Volume 2) 
Prefeitura de Várzea Grande / Governo do Estado de Mato Grosso 
Organização: Vertrag Planejamento Ltda 
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Bandeirantes, Mariana, Nancy e das Acácias, etc), e dos que passam a 

ocupar áreas inundáveis ou alagáveis (Maringá, Joaquim A. Curvo, 

Tatiana, Margarida, Adriana, etc...).  

Uma outra característica dos loteamentos aprovados 

neste período, é que além da descontinuidade espacial destes em 

relação aos anteriormente aprovados, observa-se a desconexão viária 

dos parcelamentos entre si, originando uma morfologia marcada pela 

desarticulação das vias locais. 

Além da continuidade da tendência de expansão da 

malha urbana na direção oeste, consolidam-se dois novos vetores de 

parcelamento, o primeiro entre o Rio Cuiabá e o aeroporto, e o 

segundo no extremo norte do atual perímetro urbano, entre o Rio Pari 

e Passagem da Conceição. 

 

Importante lembrar que o crescimento populacional registrado nas 

décadas de 80/90 no município, por ter ocorrido em um espaço de tempo muito curto 

não permitiu ao Executivo Municipal um acompanhamento de perto na oferta de 

serviços de infraestrutura, o que acabou por provocar uma expressiva alteração no 

espaço construído da cidade. Estas alterações têm interferido no ambiente natural de 

forma significativa, causando prejuízos ao meio físico e também às pessoas, em 

termos de qualidade de vida. 

Fatos como esses - invasões com população crescente - são cada vez 

mais entendidos como irreversíveis, sobretudo pelo custo social da recolocação. Do 

ponto de vista urbanístico e econômico, no entanto, parece ficar claro que a velada 

opção de se deixar ocupar ilegalmente para posteriormente tentar sanar o problema, 

tem se mostrado mais custoso que uma ação preventiva e planejada. Seja do ponto de 

vista urbanístico ou saneamento, a solução será sempre parcial, com resultados 

distantes daqueles ditados pela boa técnica. 

Decorre disso a importância fundamental de um processo de 

desenvolvimento urbano para a nossa sociedade. Devem planos urbanísticos 

propriamente concebidos e traçados, obedientes aos princípios do desenvolvimento 

sustentável, definir de forma imutável, a forma do uso e ocupação dos espaços 

urbanos, e respeitar as características do meio físico, de modo que representem para 

as cidades uma garantia do bem-estar de seus habitantes. 

As características do meio físico nos seus aspectos geomorfológicos 

(formas e dinâmicas do relevo), geológicas (tipos litológicos, modos de ocorrência, 

estruturas, processos geodinâmicos externos e internos) e geotécnicos (características 
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dos terrenos, propriedades dos solos e rochas) são os principais fatores que 

condicionam os reflexos decorrentes da ocupação do solo nas áreas urbanas. São 

importantes na determinação das potencialidades que orientam investimentos 

econômicos, proporcionando o desenvolvimento da região sem a degradação do meio 

ambiente. 

O planejamento urbano deve partir das limitações e das potencialidades 

dos recursos naturais pertencentes ao meio físico, biótico e às condições 

socioeconômicas. Precisa estar associado à preocupação com o meio e à qualidade de 

vida. Urge assim que o poder público, os empreendedores, a população se 

conscientizem da necessidade de criar instrumentos para um melhor entendimento das 

formas de uso e ocupação do solo em sua relação com os processos do meio físico, a 

fim de serem adotadas medidas mais eficazes na prevenção e correção desses 

problemas. 

Como instrumento objetivo de ordenação territorial, o parcelamento do 

solo constitui o instituto jurídico pelo qual se realiza a primeira e mais importante etapa 

de construção do tecido urbano, que é a da urbanização. Nesta etapa, define-se o 

desenho urbano, constituído pela localização das áreas públicas destinadas a praças, 

equipamentos urbanos e comunitários, traçado do sistema viário e configuração dos 

lotes. Os lotes definem a localização precisa das edificações que serão sobre eles 

construídas, nos termos fixados pelo plano diretor. Assim sendo, uma boa gestão do 

parcelamento do solo é condição indispensável para que a cidade tenha um 

crescimento harmônico, que respeite o meio ambiente e propicie qualidade de vida 

para os moradores. 

Na expansão urbana, é importante que sejam respeitados 

fundamentalmente a compatibilidade ambiental dos projetos, respeitando parâmetros 

físicos como topografia e drenagem, acidentes naturais, a legislação ambiental, a lei de 

uso do solo e o plano diretor dos municípios. 

ULTRAMARI (2005) ressalta a importância da incorporação do rigor da 

lei e da técnica urbanística e ambiental no projeto de apropriação e uso do solo urbano, 

fatos quase que restritos às ocupações legais. Tais ocupações, diferentemente das 

ocupações ilegais que ignoram o interesse ambiental e urbanístico, podem através de 

discussões técnicas agregar qualidade àquilo afirmado pelo planejamento. Assim, 

ocupações planejadas, como loteamentos e condomínios residenciais que atendam ao 
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interesse urbanístico e ambiental maior do município, têm contribuído sobremaneira 

para a própria construção e revisão do planejamento.  

As ocupações de comunidades planejadas podem contribuir para a 

adequada e desejada ocupação da cidade e necessariamente, com proposição de 

novas e criativas formas de utilização de parâmetros técnico-legais, de forma a 

contribuir adequadamente com o planejamento em nível de Estado, e mais do que 

isso, para a manutenção do equilíbrio do ambiente em uso. 

Segundo SPERLING (2005), esses empreendimentos podem reservar 

grande parte de sua área interna como áreas verdes que, além do inestimável 

benefício paisagístico e ambiental, contribuem também para aumentar a fração 

infiltrável do terreno. 

Hoje, o conceito de “Condomínio horizontal residencial” está 

disseminado em todo o país como sinônimo de qualidade de vida, respeito ao meio 

ambiente e segurança. Vale dizer que, segundo o IDU/SP (Instituto do 

Desenvolvimento Urbano – São Paulo), anualmente são produzidos cerca de 150.000 

unidades em empreendimentos desse tipo. 

O sucesso deste modelo se fundamenta na constante evolução e 

aprimoramento, trazendo para cada projeto novas experiências e inovações 

tecnológicas; respeito e cuidados com o meio ambiente, mantendo a essência de 

privilegiar a qualidade de vida. Cada empreendimento é concebido como um conjunto 

de soluções, desenhado para atender especificamente as características locais da 

região onde se insere; para oferecer conforto, qualidade e segurança aos futuros 

moradores; melhorar a qualidade ambiental do meio onde se localiza e assumir a 

responsabilidade de interferir positivamente nas condições de vida de toda a 

vizinhança. 

O empreendimento objeto deste Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 

é concebido como um conjunto de soluções: 

 desenhado para atender especificamente as características 

locais da região onde se insere;  

 para oferecer conforto, qualidade e segurança aos futuros 

moradores e; 

 assumir a responsabilidade de interferir positivamente nas 

condições de vida de toda a vizinhança. 
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1.2 MARCO LEGAL E ESTRUTURA DO EIV 

 

Para a elaboração e aprovação deste projeto foram consideradas as 

legislações no âmbito Federal, Estadual e Municipal. 

A Lei nº 3.112 de 2007 institui o Plano Diretor do município. O Plano 

Diretor de Várzea Grande é o instrumento básico da política de desenvolvimento do 

Município e integra o processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, 

a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as 

prioridades nele contidas (Artigo 6º). O Artigo 4º descreve as leis que Integram o Plano 

Diretor, sendo: 

I. Lei do Perímetro Urbano; 

II. Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano; 

III. Lei de Parcelamento do Solo Urbano; 

IV. Lei do Sistema Viário; 

V. Lei do Código de Obras; 

VI. Lei do Código de Posturas. 

O Plano Diretor, em seu artigo 81, institui o Estudo Prévio de Impacto de 

Vizinhança – EIV como instrumento de análise que deverá esclarecer sobre os 

aspectos positivos e negativos do empreendimento, sobre a qualidade de vida da 

população residente ou usuária da área em questão e de seu entorno. 

A regra municipal responsável por tutelar o patrimônio ambiental da 

cidade de Várzea Grande é do ano de 1994, Lei 1.497 denominando-se “Código de 

Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Município de Várzea Grande”. A lei 

municipal discute questões relativas à política de meio ambiente em que se traçam os 

objetivos e instrumentos utilizados para alcançar as metas propostas, passando-se 

para discutir o patrimônio ambiental da cidade, aspecto relevante para a nossa análise, 

mas também disciplina questões que se referem à proteção de fundo de vales, 

recursos hídricos, áreas de preservação permanente, dispositivos estes, que refletem-

se diretamente o propósito do empreendimento, e, por isso mesmo devem ser 

considerados, além de tratar de temas outros como a poluição, o licenciamento 

ambiental das atividades, a fiscalização e o Fundo Municipal de Meio Ambiente. 

A Resolução CONAMA nº 237/97 detalha os procedimentos e critérios a 

serem utilizados no licenciamento ambiental nas diferentes esferas de governo, e 
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apresenta uma lista mais detalhada dos empreendimentos ou atividades passíveis de 

licenciamento. Alguns artigos deste diploma merecem ser comentados.  

Estabelece que o órgão estadual e/ou municipal responsável pelo 

licenciamento só procederá ao mesmo após considerar o exame técnico do 

empreendimento por parte do órgão municipal do meio ambiente. Em outras palavras, 

este deve manifestar-se previamente sobre a adequação do empreendimento à 

legislação ambiental no município. 

O Artigo 8º dispõe a respeito dos diferentes tipos de licença a serem 

expedidos pelo poder público, a saber: 

 Licença Prévia (LP): é concedida na fase preliminar de 

planejamento do empreendimento ou atividade, após análise dos 

estudos ambientais por parte do órgão estadual, e atesta 

aprovação da localização, concepção e viabilidade ambiental do 

objeto de licenciamento, estabelecendo também os requisitos 

básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases 

de implantação; 

 Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do 

empreendimento ou atividade de acordo com as especificações 

constantes nos planos, programas e projetos aprovados e com 

medidas de controle ambiental previstas; 

 Licença de Operação (LO): autoriza a operação do 

empreendimento ou atividade após a verificação do cumprimento 

das obrigações de controle ambiental firmadas nas licenças 

anteriores. 

O Artigo 10º § 1º estabelece a obrigatoriedade de inclusão, no processo 

de licenciamento, de uma certidão da Prefeitura Municipal (Consulta Prévia e Licença 

de Localização), declarando que o local e o tipo de empreendimento estão em 

conformidade com a legislação aplicável de uso e ocupação do solo. 

 

Estrutura do EIV 

 

A estrutura adotada neste estudo seguiu as considerações do Plano 

Diretor do Município de Várzea Grande - MT, através do roteiro básico para a 

elaboração do EIV/RIV (Art. 83 da Lei nº 3.112/2007), Termo de Referência nº 
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006/2017, bem como a experiência adquirida pela empresa na elaboração de outros 

estudos (Relatório de Impacto Urbano – RIU e Estudos de Impactos de Vizinhança – 

EIV) para licenciamento de empreendimentos urbanísticos em outros municípios.  

Com base nesta experiência, incorporou-se na metodologia de análise 

urbana/ambiental o conceito de que o projeto/empreendimento deve ser elaborado com 

base em um diagnóstico preliminar das condicionantes da área de implantação. No 

caso específico da análise de parcelamentos urbanos, o objetivo é introduzir, já no 

nível de projeto básico, as restrições legais que determinarão o perímetro edificável e 

as áreas de preservação, bem como as primeiras avaliações acerca dos impactos da 

implantação do empreendimento nos contextos da infra-estrutura e da estrutura 

urbana, nas escalas local e regional. 

Por outro lado, o conhecimento preliminar do porte do empreendimento 

e de algumas de suas características é que permite enumerar os principais impactos 

potencialmente decorrentes da sua implantação, assim como os critérios para a 

delimitação das áreas de influência a serem diagnosticadas. 

O capitulo inicial do EIV é a Apresentação e a 

Introdução/Considerações Preliminares (1.1), onde são incluídas informações 

básicas sobre o estudo de impacto de vizinhança e os aspectos relacionados à 

ocupação do espaço urbano. Na seção Marco Legal e Estrutura do EIV (1.2), 

descrevem-se os aspectos legais e metodológicos que fundamentaram a elaboração 

do estudo e do relatório, seguindo-se na secção (1.3) a descrição do 

empreendimento com a respectiva localização nos contextos local e regional. 

A Identificação dos Documentos (2.0) reúne os diplomas legais – da 

propriedade, do proprietário, dos responsáveis técnicos e do projeto – exigidos para o 

licenciamento. 

Em seguida são apresentados os critérios para a delimitação das Áreas 

de Influência do Empreendimento (3.0), denominadas “Área de Influência Indireta” 

(AII) e “Área de Influência Direta” (AID). 

O Diagnóstico da Área de Influência Indireta - AII (4.0) e o 

Diagnóstico da Área Diretamente Afetada Pelo Empreendimento – ADA e da Área 

de Influência Direta - AID (5.0) apresentam a caracterização dos componentes dos 

meios físico, biótico e antrópico existentes nas áreas de influência do empreendimento, 

reunindo aspectos regionais e locais (área do empreendimento). 
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O capítulo (6.0) apresenta A Identificação dos Impactos e a 

Descrição das Medidas Mitigadoras, descrevendo as possíveis interações entre as 

ações nas fases de implantação e os diferentes componentes diagnosticados, a fim de 

identificar os impactos potencialmente decorrentes da implantação e/ou operação do 

empreendimento. Com intuito de prevenir, mitigar, monitorar ou compensar os 

impactos identificados, indica-se um conjunto de medidas de adequação do 

empreendimento. 

As seções finais consistem nas Referências Bibliográficas (7.0) e nos 

Anexos (8.0) com os projetos preliminares do empreendimento.  

 

 

1.3 DESCRIÇÃO DO PROJETO E APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

1.3.1 Localização e acesso 

 
A área de estudo está situada dentro do Perímetro Urbano – Região 

NORTE do município, coordenadas geográficas LATITUDE: 15º35’31.3”S e 

LONGITUDE: 56º11’02,2”W, Av. Universitária esquina com a Av. Chapéu do sol, 

Várzea Grande - MT . O empreendimento terá como acesso principal a Av. 

Universitária (Av. Projetada). Ver figuras 1, 2 e 3. 
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1.3.2 Identificação do empreendimento 

 

O objeto deste Estudo de Impacto de Vizinhança refere-se à implantação 

de um Condomínio Residencial Horizontal Integrado a Edificação. Este documento foi 

elaborado tendo em vista as determinações das legislações urbanísticas e ambientais 

pertinentes e, o termo de referência emitido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E TURISMO (Termo de Referência Nº 

006/2017). 

O empreendimento pretendido justifica-se pela vocação da área para 

implantação de usos diversos, tendência esta confirmada pelo Plano Diretor do 

município de Várzea Grande. A Avenida Mário Andreazza, Estrada da Guarita e Av. 

Chapéu do Sol, criaram condições de acessibilidade propícias à formação de um macro-

eixo de desenvolvimento urbano para a região, outro fator importante é a implantação 

de novos instrumentos no entorno, a saber: Campus UFMT/IFET VG e futura sede do 

fórum da Comarca de Várzea Grande.   

Localmente a mesma esta caracterizada por apresentar uma topografia 

variando de suavemente ondulada a relativamente plana.  

De acordo com o PCA – Plano de Controle Ambiental, elaborado pelo 

Engenheiro Fernando dos Santos Sanches CREA 1211025730 encontra-se no ANEXO 

VI. Ocorre na área o Latossolo marrom avermelhado a marrom amarelado. Este solo 

surge como resultado da intemperização das rochas metassedimentares do grupo 

Cuiabá. 

A figura 4 apresenta a implantação referente ao empreendimento. A área 

total é de 146.882,88 m². O quadro de áreas correspondente ao empreendimento é 

mostrado abaixo. Importante frisar que este condomínio é caracterizado como 

condomínio integrado a edificação, onde o empreendimento será entregue com as 

unidades já construídas. (Ver ANEXO II projeto de arquitetura das unidades a serem 

construídas no empreendimento). 

 



 

 

 

16 

 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA ABRIL 2018 

Quadro 1 – Quadro de áreas geral 
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Do ponto de vista ambiental, a área de estudo é caracterizada com 

ocorrências de Lotossolo marrom avermelhado a marrom amarelado. 

O projeto compreende as seguintes obras de infraestrutura: 

 Terraplenagem: o projeto de terraplenagem prevê movimentação 

de terra com balanceamento interno de corte e aterro, a fim de 

eliminar a necessidade de áreas externas de empréstimo e bota-

fora; 

 Implantação do sistema viário pavimentado: o projeto viário 

obedece à hierarquização e as dimensões previstas nas 

diretrizes municipais. Como regra geral, a posição adotada para 

a implantação do sistema viário foi definida de forma a ter 

declividade suficiente para escoar as águas de chuva. Outro 

aspecto interessante a destacar é que a maior parte do traçado 

foi proposto sem alterações importantes nas curvas de nível 

existentes, o que torna a implantação econômica, estável e mais 

agradável. As vias de pedestres, assim como as de uso veicular, 

foram desenhadas para um trânsito seguro e confortável, tendo 

suas faixas determinadas em função do fluxo esperado, da 

legislação urbanística, das declividades a serem vencidas, da 

presença do mobiliário urbano, das redes de infraestrutura aérea 

e subterrânea, da arborização, etc; 

 Implantação de redes de abastecimento de água potável e coleta 

de esgotos domésticos, com obras que atendam as resoluções 

do CONAMA e as diretrizes do DAE-VG; 

 Implantação de sistema de drenagem urbana convencional, com 

sistema de guias e sarjetas e galerias de águas pluviais. Cumpre 

destacar que a exigência legal de manutenção de área mínima 

permeável é atendida; 

 Implantação de rede de distribuição de energia elétrica e de 

iluminação pública. 

O projeto compreende um condomínio urbanístico horizontal com um 

total de 442 unidades residenciais.  

A distribuição das áreas do empreendimento deve ser destinada 

como seguem abaixo (ver ANEXO I): 
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 Área total do terreno: 146.882,88 m²; 

 

ÁREAS COMUNS: 61.302,83 m² (41,74%), sendo: 

 Área comum: 11.073,16 m² (7,54%); 

 Equipamentos: 183,62 m² (0,13%); 

 Espaço livre 3.745,48 m² (2,55%); 

 Sistema viário: 46.300,57 m² (31,52%). 

 

ÁREAS PRIVATIVAS: 85.580,05 m² (58,26%) 

 Área residencial: 85.580,05 m² (58,26%); 

 

ÁREAS PÚBLICAS A SEREM DOADAS:  

 Área equipamentos comunitários: 14.708,62 m² (10,01%) 

 Área verde: 7.340,25m² (5%). 

 

Na área de estudo prevalecem declividades entre 0% e 20%; (Ver 

figuras 6 e 7, Mapa de Topografia e Declividade). 

A matrícula atual do terreno e a autorização para executar o 

desmembramento do terreno, emitida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano, Econômico e Turismo da Prefeitura Municipal de Várzea Grande são 

apresentados no Capítulo 2 – Documentos, item 2.1. 

O TERMO DE REFERÊNCIA com as diretrizes para a elaboração do 

EIV/RIV foi emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico 

e Turismo em 16/11/2017 – TERMO DE REFERÊNCIA nº 006/2017; (Ver Capítulo 2 – 

Documentos, itens 2.2). 

Quanto ao abastecimento de água, o DAE-Várzea Grande emitiu as 

DPA nº 081/2018, onde esclarece que o DAE-VG não dispõe de abastecimento de 

água tratada neste local. E está condicionada a reforma de Estação de Tratamento de 

Água da Avenida Julio Campos (ETA II), compreendendo: troca dos elementos 

Filtrantes, troca de válvulas, reforma do floculador, reforma do filtro 1, reforma do 

decantador, instalação de um macromedidor, recuperação do telhado e pintura padrão 

DAE-VG. 

Seguindo o projeto a ser apresentado pelo DAE-VG até 10/04/2018, 

sendo que o inicio das obras deverá ser em 10/06/2018 com conclusão até 30/08/2018, 
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sendo que, esta obra terá que ser executado em turno de trabalho de 24:00 horas, 

para não sofrer prejuízo no funcionamento da ETA. (Ver Capítulo 2 – Documentos, 

item 2.3). Cabe observar que as adequações citadas poderão sofrer alterações, 

mediante aprovação do DAE-VG. 

Quanto ao esgotamento sanitário o DAE-Várzea Grande emitiu a DPE nº 

081/2018, onde esclarece que a região não possui rede coletora e estação de 

tratamento de esgoto. E esta obra (construção do empreendimento) está condicionada 

a construção e a um tratamento de esgoto que atenda todo o empreendimento mais a 

carga de esgoto produzida pela futura sede do Fórum da Comarca de Várzea Grande. 

(Ver Capítulo 2 – Documentos, item 2.4). 

Sobre a coleta de resíduos sólidos, a Secretária Municipal de Serviços 

Públicos e Mobilidade Urbana emitiu a declaração de viabilidade onde atesta que o 

empreendimento esta incluso em região viável para a coleta de lixo domiciliar (Ver 

Capítulo 2 – Documentos, item 2.5). 

Quanto à energia elétrica o Grupo Energisa MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. emitiu a Carta nº 45396244-2018-DCMD-

ENERGISA (Ver Capítulo 2 – Documentos, item 2.6) informando que para viabilizar o 

atendimento ao Condomínio VG-Ductievicz Incorporadora LTDA com 422 lotes, serão 

necessárias obras de recondutoramento e montagem de estrutura, sendo assim, se faz 

necessária à participação financeira do empreendedor para a execução da obra. 

Com relação ao sistema viário o RIT – Relatório de Impacto de Transito acompanha 

este estudo no Capítulo 5, (item 5.3 SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE NA ÁREA 

DE INFLUÊNCIA DIRETA DA ATIVIDADE OU EMPREENDIMENTO). 

Os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s) e as Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART’s) dos profissionais envolvidos no projeto são 

apresentados no Capítulo 2 –( Documentos, item 2.7). 
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