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O empreendimento objeto de EIV é 

uma Loteamento Não Residencial, 

sendo assim, não haverá 

adensamento populacional na área 

decorrente do empreendimento.

Adensamento 

Populacional
Qualidade de vida dos 

moradores atual e futura

N° Habitações

O empreendimento objeto de EIV é 

Loteamento Não Residencial, sendo 

assim, será executadas vias para 

automoveis e para bicicletas, assimi 

como passeio para os pedestres. 

Ressalta-se que os lotes serão 

utilizados, principalmente, para fins 

logistiscos, podendo ter alguns 

comercios e industrias. Assim, não 

haverá trafego intenso dos 

pedestres. Ainda, decorreta da 

localização do empreendimento, em 

frente a Rodovia Santos Dumont, o 

local percurso de pedestres. Assim, o 

empreendimento não irá ocasionar 

impactos negativos na 

caminhabilidade, acessibilidade e 

segurança dos pedestres. 

Não são necessárias medidas 

mitigadoras. Ainda, nas obras 

do loteamento todos os 

dispositivos de acessibilidade, 

tais como guia rebaixada para 

cadeirantes, e sinalização para 

pedestres serão executados.

FORMA DE 

MONITORAMENTO

Condições de 

deslocameto, 

acessibilidade

ITENS ASPECTOS ANALISADOS

IMPACTO

JUSTIFICATIVA MEDIDAS MITIGADORAS

Não é necessário 

monitoramento.

Não é necessário 

monitoramento.

Não são necessárias medidas 

mitigadoras.
Projeção de incremento

População prevista

Caminhabilidade

Acessibilidade

Segurança dos pedestres



Demanda por 

sistema viário e 

transportes 

coletivos Conforme EIT/RIT, as vias de acesso 

possuem capacidade de absorver a 

nova demanda mas alterações das 

condições de operações são 

esperadas.

A gleba objeto de estudo não possui 

qualquer construção, porém esta 

localizada em região com diversas 

industrias e em frente ao Aeroporto 

Internacional de Viracopos. Assim, o 

parcelamento de solo não alterará 

significativamente a qualidade 

urbanistica e ambiental da AII.

Conforme EIT/RIT, o aumento no 

trafégo é considerado de baixo 

impacto, pois irá ocorrer alteração 

das condições de operações das vias 

porém tais alterações não são 

significativas.

Não é necessário 

monitoramento.

Será emitido Manifestação 

Técnica da EMDEC, a qual 

solicitará melhorias na 

sinalização viária, apesar de já 

ser previsto sinalização de todas 

as vias internas do loteamento. 

Todas as medidas serão 

acatadas conforme solicitação 

dos orgãos competentes.

Como forma de monitoramento, 

pode ser realizado, após a 

implantação do 

empreendimento, outro Estudo 

de Impacto de Tráfego. Vale 

mencionar que a coleta de 

dados e anáise do RIT deve ser 

realizada em período 

significativo após o início de 

funcionamento do loteamento, 

de forma que seja 

representativo o fluxo de 

veículos decorrente da operação 

do empreendimento.

Não são necessárias medidas 

mitigadoras.

Qualidade 

Urbanística e 

Ambiental e 

suas alterações

Aumento do tráfego

Capacidade das vias de 

acesso



Demanda por 

sistema viário e 

transportes 

coletivos

O empreendimento prevê a criação 

de cerca de 570 vagas de emprego. 

Assim, conforme disposto no RIT, 

uma parecela dessa população 

poderá precisar do transporte 

público para o transporte. Também, 

conforme disposto nos estudos há 

duas linhas de ônibus que atendem a 

região. Portanto, acredita-se que 

haverá uma impacto média 

intensidade em relação ao transporte 

público.

Conforme EIT/RIT, o aumento no 

trafégo é considerado de baixo 

impacto, pois irá ocorrer alteração 

das condições de operações das vias 

porém tais alterações não são 

significativas.

É usual a EMDEC solicitar novos 

abrigos de ponto de ônibus, 

sendo essa uma medida 

mitigadora.

Não é necessária medida 

mitigadora.

A circulação de veículos decorrente 

do empreendimento será, 

majoritariamente, de caminhões, 

porém o loteamento é em frente a 

Rodovia Santos Dumont, sendo o 

trafégo compatível com a via. 

Conforme mencionado 

anteriormente, as exigências da 

EMDEC serão cumpridas.

Demanda do sistema de 

transporte público
Não é necessário 

monitoramento.

Conforme supramencionado, 

pode ser realizado um novo 

Estudo de Impacto de Tráfego 

após a implantação do 

empreendimento com o intuito 

de verificar a situação do 

trânsito na região após a 

implementação da fábrica em 

estudo.

Polos geradores 

de tráfego

Geração e a intensificação

Relação com o sistema de 

circulação instalado



Não é necessário 

monitoramento.

O loteamento estará localizado em 

frente ao Aeroporto Internacional de 

Viracopos, o maior centro de carga 

da America do Sul, e de importantes 

Rodovias. O empreendimento 

proporcionáa que novas empresas se 

instalem no municipio e nessa região. 

Tambem, a abertura de vias e 

instalação de infraestrutura, 

ocasionam a valorização imobiliária 

da área e da região do entorno.

O empreendimento não possui 

atividades definidas ainda, e acredita-

se que não haverá tais atividades, 

assim, não ocorrerá desvalorização.

Entende-se que o impacto 

decorrente da valorização não é 

sendo capaz de expulsar a população 

vizinha.

Não são necessárias medidas 

mitigadoras.

Valorização imobiliária

Expulsão devido a 

desvalorização

Projeção do valor 

imobiliário a partir da 

definição do 

empreendimento

Como não há desvalorização, 

também não ocorrerá expulsão por 

desvalorização.

Valorização ou 

desvalorização 

imobiliária 

decorrente da 

atividade

Decorrente da valorização 

supramencionada, pode ocorrer um 

aumento do valor imobiliário das 

áreas envoltórias. Ainda, com a 

construção do empreendimento, a 

gleba terá um aumento do valor 

imobiliário.

Expulsão devido a 

valorização

Desvalorização



Odores (gases, fumaças)

O futuro empreendimento será 

alocado em frente a Rodovia Santos 

Dumont e ao Aeroporto de 

Viracopos. Assim, o ruído decorrente 

da entrada e saída de caminhõess 

não será atípico do local e muito 

inferior aos ruídos dos aviões.

Ruídos

O empreendimento será um 

loteamento com fins logisticos e 

comerciais, podendo ter algumas 

indutrias. Atualmente, não está 

prevista qualquer ocupação que 

emita odores, particulados e 

vibrações. Ainda, esclarece-se que os 

empreendimentos que serão 

instalados no lotes serão avaliados 

pelas legislação municipais e 

estaduais pertinentes, sendo tais 

aspectos analisados no ambito de 

tais aprovações. 

Não são necessárias medidas 

mitigadoras.

Não é necessário 

monitoramento.

Será apresentada Certidão de 

Coleta Regular de Lixo do DLU, 

garatindo que a coleta e 

destinação será realizada 

corretamente.

Não é necessário 

monitoramento.

Particulados

Potencialidade 

de incômodos

Resíduos sólidos

Vibrações

Entende-se que a geração de 

resíduos sólidos causa um impacto 

de baixa magnitude, pois tais 

resíduos serão do tipo domiciar. 

Ainda, caso em algum lote seja 

gerado outros tipos de resíduos, os 

mesmos serão avaliados pelo órgão 

ambiental competente no ambito do 

licenciamento ambiental.



Equipamentos 

urbanos

Equipamentos de 

segurança

Equipamentos 

comunitários

A gleba aqui objeto de estudo será 

loteada, assim as redes de 

abastecimento de água e 

esgotamento sanitario serão 

executadas pelo empreendedor. 

Ainda, o Informe Técnico da SANASA 

prevê quais adequações deverão ser 

feitas para atendimento ao 

empreendimento. 

Equipamentos de 

assistência social

Equipamentos de saúde

Equipamentos de 

educação

Equipamentos de lazer

Não são necessárias medidas 

mitigadoras.

O empreendimento será de carater 

logistico e comercial, sendo assim, 

não ocorrerá demanda por tais 

equipamentos decorrente da 

implantação do loteamento.

Não é necessário 

monitoramento.

Não é necessário 

monitoramento.

Foi solicitado Informe Técnico 

da SANASA e todas as medidas 

solicitadas serão acatadas. 

Abastecimento de água e 

esgotamento e tratamento



Equipamentos 

urbanos

Destinação de resíduos 

sólidos

Assim, como em relação a rede de 

água e esgoto, será executada rede 

de drenagem. A mesma será 

aprovada pela Secretaria de 

Infestrutura. 

Demanda da rede de 

energia

O empreendimento terá o 

sistema de drenagem urbano 

devidamente instalado 

conforme projeto aprovado na 

SEINFRA. E a taxa de 

permeabilidade mínima 

determinada na legislação será 

cumprida.

Sistema de drenagem / 

demanda por áreas de 

contenção de chuvas

Será apresentada Certidão de 

Coleta Regular de Lixo do DLU, 

garatindo que a coleta e 

destinação será realizada 

corretamente.

Será solicitada a Carta de Viabilidade 

da CPFL; entretanto, não espera-se 

que a demanda de energia seja 

demasiadamente alta.

Conforme mencionado será 

solicitada a Carta de Viabilidade 

da CPFL, e as exigências e 

melhorias solicitadas em tal 

documento serão acatadas.

Não é necessário 

monitoramento.

Conforme citado anteriormente os 

resíduos gerados no 

empreendimento serão de carater 

doméstico, sendo passíveis de coleta 

pelo município.

Não é necessário 

monitoramento.

Não é necessário 

monitoramento.



Patrimônios culturais, 

históricos e naturais

Volumetria

Ventilação e iluminação

O projeto de implantação do 

empreendimento respeita os 

parâmetros estabelecidos na 

legislação, não causando impacto na 

ventilação e iluminação da área 

vizinha.

Não é necessário 

monitoramento.

Não são necessárias medidas 

mitigadoras.

O loteamento não é de dimensões e 

caracteristicas discrepantes daquelas 

encontradas atualmente na Área de 

Influência do empreendimento, 

assim não ocorrerá alteração 

significativa da paisagem.

Bens notáveis na paisagem

Paisagem 

urbana, natural 

e cultural

O projeto de implantação do 

empreendimento não é capaz de 

causar sombreameno na AII.
Sombreamento

Conforme mencionado no EIV, 

próximo ao lote há um bem 

tombado, mas o mesmo não será 

impactado pelo loteamento.

A construção pretendida não possui 

volumetria, visto que é um 

loteamento.


