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1 APRESENTAÇÃO 

O presente documento apresenta os Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) referentes à 
implantação do empreendimento Estação Guanabara, localizado próximo ao entroncamento 
entre a Av. Barão de Itapura e a Av. Brasil, na cidade de Campinas, SP. A Figura 1.1 apresenta 
a localização do empreendimento em estudo. 

Conforme o Estatuto das Cidades, Lei Federal nº 10.257/2001, todo o planejamento urbano 
da cidade de Campinas, SP, baseia-se no seu próprio Plano Diretor, especificamente em sua 
última revisão disponível, Lei Complementar nº 189 de 08 de Janeiro de 2018. 

O Plano Diretor define as diretrizes da política de desenvolvimento e as prioridades do 
município, além de avaliar os impactos do crescimento da cidade dentro dos aspectos 
urbanísticos e ambientais e condicionar sua implantação. 

Assim, todos os empreendimentos em que se considera um impacto urbano, socioeconômico, 
cultural e de incomodidade à vizinhança terão aprovação condicionada à elaboração do 
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, 
ampliação, instalação, modificação e operação de empreendimentos, atividades e 
intervenções urbanísticas, públicas ou privadas. 

O EIV deverá contemplar os aspectos positivos e negativos do empreendimento sobre a 
qualidade de vida da população residente ou usuária da área em questão e em seu entorno, 
devendo incluir, no mínimo, a análise e proposição de solução para as seguintes questões: 

• Adensamento populacional; 

• Demandas por serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas e comunitárias; 

• Alterações no uso e ocupação do solo e seus efeitos na estrutura urbana; 

• Efeitos da valorização ou desvalorização imobiliária da vizinhança; 

• Geração de tráfego e demandas por melhorias e complementações nos sistemas de 
transporte público; 

• Efeitos da volumetria do empreendimento e das intervenções urbanísticas propostas em 
relação à ventilação, iluminação, paisagem urbana, recursos naturais e patrimônios 
históricos e culturais da vizinhança. 

No município de Campinas, o Decreto Nº 20.633/2019 alterado pelo Decreto Nº 20.864/2020, 
estabelece normas gerais e procedimentos para análise do Estudo de Impacto de Vizinhança 
e do Relatório de Impacto de Vizinhança, utilizado como referência para este documento. 

Para o caso específico do empreendimento em estudo, o Estação Guanabara, o Plano Diretor 
municipal classifica essa área como “Área Potencial para Grandes Empreendimentos”, onde 
há possibilidade de se adotar parâmetros e coeficientes construtivos específicos e compatíveis 
com a importância dessas áreas. Esse tema, de grande importância para o estudo aqui 
apresentado, é abordado de forma detalhada no capítulo 3. 

Para elaboração do EIV foram considerados: (i) um Projeto de Arruamento e Loteamento para 
o imóvel e (ii) um Plano de Ocupação para os lotes oriundos do parcelamento, contemplando 
a proposta de construção de edifícios residenciais e comerciais, conforme apresentado de 
forma detalhada no capítulo 4 deste texto. 
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Fonte: Google Earth/PERPLAN 

Figura 1.1: Localização do Empreendimento  
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2 INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1 Identificação do Empreendimento 

Nome: Estação Guanabara 

Finalidade: Residencial e Comercial 

Bairro: Jardim Guanabara 

Município: Campinas, SP 

Matrícula: 74.999 

 

2.2 Identificação do Empreendedor 

BDI REALTY EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 01 LTDA. 

CNPJ: 23.460.985/0001-33 

Endereço: Rua Barão de Jaguara, nº 707, 13º andar, sala 132, Bloco Amadeu – Centro, 
Campinas 

Contatos: Tomaz Galvão 

Endereço Eletrônico: tomaz@tgconsult.com.br 

 

2.3 Identificação do Responsável Técnico 

PER-PLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO S.A. 

CNPJ: 02.040.570/0001-30 

Endereço: Rua Maria Monteiro, 830, sala 21 

Cidade: Campinas, SP - CEP: 13025-087 

Engenheiro Civil: Percival Bisca 

CREA:  060025531-5  

Endereço Eletrônico: perplan@perplan.eng.br 

Telefone: (19) 3579-3536 
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3 ESTUDOS DE IMPACTO (EIV/RIT) EM GRANDES EMPREENDIMENTOS E 
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO ADOTADO 

3.1 Conceito do EIV e do RIT 

3.1.1 Conceito do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 

Com o processo acelerado de urbanização e adensamento populacional pelo qual vem 
passando grande parte das cidades no Brasil, a implantação de novos empreendimentos, 
muitas vezes de grande porte, tem trazido preocupação ao poder público e aos próprios 
empreendedores em relação ao impacto que esses novos desenvolvimentos podem trazer ao 
seu entorno. 

É fato que novos empreendimentos trazem inúmeros benefícios às cidades, desde a geração 
de empregos e estímulo ao comércio, até ganhos em segurança pública por conta da ocupação 
e iluminação de vazios urbanos. Entretanto, caso não seja realizado um planejamento 
adequado, pode haver também impactos negativos, principalmente sobre as infraestruturas 
urbanas, como a saturação do sistema viário e outras infraestruturas, ou sobrecarga dos 
sistemas públicos de saúde e educação. 

Nesse contexto, surgiu o conceito do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), trabalho técnico 
que consiste basicamente nas seguintes etapas principais: 

• Levantar e descrever as características do empreendimento que será desenvolvido; 

• Levantar e descrever as características do entorno do empreendimento, incluindo a 
tipologia das ocupações adjacentes, a oferta de infraestruturas urbanas, dentre outras; 

• Identificar e avaliar os impactos positivos e negativos que poderão ser causados por 
conta do novo empreendimento; 

• Propor medidas que mitiguem os impactos negativos e potencializem os impactos 
positivos identificados. 

 

3.1.2 Conteúdo do EIV 

No município de Campinas, de acordo com a Lei Complementar no 189, de 8 de janeiro de 
2018, o Estudo/Relatório de Impacto de Vizinhança deverá contemplar os aspectos positivos 
e negativos do empreendimento ou atividade sobre a qualidade de vida da população 
residente ou usuária da área em questão e seu entorno, devendo incluir, no que couber, a 
análise e proposição de solução para as seguintes questões: 

• O adensamento populacional; 

• As demandas por serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas e comunitárias; 

• As alterações no uso e ocupação do solo e seus efeitos na estrutura urbana; 

• Os efeitos da valorização ou desvalorização imobiliária da vizinhança; 

• A geração de tráfego e de demandas por melhorias e complementações nos sistemas 
de transporte coletivo; 
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• Os efeitos da volumetria do empreendimento e das intervenções urbanísticas 
propostas em sua relação com as vias e logradouros públicos, sobre a ventilação, 
iluminação, paisagem urbana, segurança, recursos naturais e patrimônios históricos e 
culturais da vizinhança; 

• Presença de risco à segurança pública; 

• Incomodidade decorrente de emissão de ruídos, vibração, odores e particulados. 

 

3.1.3 Conceito do Relatório de Impacto no Tráfego (RIT) 

Após anos da prática do desenvolvimento de EIVs, exigidos por diversas das Prefeituras 
brasileiras, vem crescendo a importância e a necessidade de se dedicar maior ênfase à 
disciplinada da mobilidade, principalmente em função da crescente saturação do sistema 
viário e até mesmo congestionamentos em muitas cidades. 

Por essa razão, essa disciplina muitas vezes tem sido abordada de forma bastante detalhada 
em um volume à parte, anexo ao EIV, chamado de Relatório de Impacto no Tráfego (RIT), que 
conta com as seguintes principais etapas: 

• Levantar os volumes de tráfego existente no sistema viário adjacente, através de 
contagens de veículos em campo; 

• Estimar o tráfego de veículos que será gerado pelo empreendimento a ser implantado; 

• Analisar a capacidade do sistema viário, verificando se haverá saturação de 
determinados pontos ou congestionamentos; 

• Propor mitigações para estabelecer boa fluidez de tráfego nos pontos saturados.  

No caso específico da cidade de Campinas, o Decreto 20.633/2019, alterado pelo Decreto 
20.864/2020, especifica os empreendimentos para os quais é exigido o RIT, enquanto o 
Manual de Análise de Estudos de Tráfego da EMDEC detalha as exigências mínimas em termos 
de conteúdo e metodologias a serem adotadas nesse tipo de estudo. 

 

3.2 Empreendimentos para os Quais São Necessários o EIV e o RIT 

3.2.1 Considerações Gerais 

De forma geral, todo e qualquer novo desenvolvimento urbano gera novas demandas sobre 
as infraestruturas existentes. 

Entretanto, enquanto alguns empreendimentos trazem impactos relevantes, que devem ser 
avaliados de forma detalhada, muitos outros geram demandas não significativas, sendo 
praticamente nulos os impactos gerados. 

Tomando como exemplo dois casos extremos:  

• Um shopping center, geralmente de grande área construída, gera grande 
movimentação de veículos, o que pode causar grandes impactos sobre o sistema 
viário; 
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• Uma moradia, de forma isolada, apesar de gerar alguma demanda (consumo de água 
e energia, por exemplo), não traz impactos significativos. 

Nesse exemplo, fica evidente que, para o shopping center, é necessária a apresentação de um 
EIV e de um RIT, enquanto que para uma moradia isolada esses documentos não são 
necessários. 

Nesse contexto, é importante que os municípios definam, inclusive através de legislação, quais 
são os tipos e tamanhos de empreendimentos para os quais são exigidos esses estudos. 

3.2.2 Legislação do Município de Campinas 

No caso do município de Campinas, a Lei Complementar nº 208, de 20 de dezembro de 2018, 
que dispõe sobre parcelamento, ocupação e uso do solo, estabelece que o desenvolvimento 
do EIV é obrigatório para (artigo 169 da lei): 

• Obra nova e regularização: 

o Para a tipologia HMV-BG, independentemente da quantidade de unidades; 

o HMH, HMV e HCSEI com mais de 200 unidades, incluindo-se a de interesse social. 

• Obra nova e regularização para as tipologias CSEI, CSEI-A-BG, CSEI-B-BG, HCSEI, HCSEI-A-
BG e HCSEI-B-BG: 

o Na ZR, ZM1, ZM1-A-BG, ZM1-B-BG e ZM1-C-BG, para edificações com área 
construída total maior ou igual a 1.500,00 m²; 

o Na ZM2, ZM4, ZC2, ZC4, ZAE-A-BG e ZAE-C-BG, para edificações com área 
construída total maior ou igual a 2.500,00 m². 

• Ampliação e regularização de qualquer tipologia, exceto HU: 

o Na ZR, ZM1, ZM1-A-BG, ZM1-B-BG e ZM1-C-BG, com área maior ou igual a 
1.500,00 m² ou 50% da área construída aprovada originalmente, desde que o 
total geral seja maior ou igual a 1.500,00 m²; 

o Na ZM2, ZM4, ZC2, ZC4, ZAE-A, ZAE-B, ZAE-A-BG e ZAE-C-BG, com área maior ou 
igual a 2.500,00 m² ou 50% da área construída aprovada originalmente, desde 
que o total geral seja maior ou igual a 2.500,00 m²; 

o Para habitação multifamiliar, 15% da quantidade de unidades habitacionais 
aprovadas originalmente, desde que o total geral seja maior que 200 unidades. 

• Creches, escolas de ensino infantil, fundamental, médio, faculdades e universidades; 

• Locais de eventos com capacidade superior a 250 pessoas; 

• Atividades geradoras de ruídos noturnos; 

• Locais de culto religioso; 

• Aumento de capacidade de público, com ou sem aumento de área construída, em cem 
pessoas ou 15% da lotação já autorizada; 

• Mudança de uso do Loteamento de Interesse Social Unifamiliar para Loteamento de 
Interesse Social Multifamiliar; 
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• Projetos previstos nas áreas potenciais para grandes empreendimentos, nos termos do 
art. 29 do Plano Diretor Estratégico; 

• Loteamentos Não Residenciais situados nas Zonas de Atividade Econômica A e B; 

• Loteamento Misto inserido na ZM1 e ZM2, na parte destinada a uso não residencial 
excepcionalmente as quadras poderão ter dimensões diferenciadas, a fim de contemplar 
a tipologia CSEI. 

Adicionalmente, o Anexo VIII do Decreto 20.633/2019, alterado pelo Decreto 20.864/2020, 
estabelece para quais empreendimentos o RIT é obrigatório, conforme apresentado na Tabela 
3.1 abaixo. 

 

Tabela 3.1: Empreendimentos Sujeitos a Elaboração do RIT 
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3.2.3 Áreas Potenciais para Grandes Empreendimentos 

Segundo o art. 29 da Lei Complementar nº 189/2018, a área em estudo se enquadra como 
Área Potencial para Grandes Empreendimentos – Estação Guanabara (ver mais detalhes no 
item 3.3 a seguir). 

Ainda, conforme apresentado no item 3.2.2 acima, o art. 169 da Lei 208/2018 estabelece que, 
para o caso dos Grandes Empreendimentos, é necessária a apresentação do EIV. 

Fica estabelecida, portanto, a necessidade de apresentação de tal estudo para o 
empreendimento Estação Guanabara. 

 

3.3 Caso Específico de Grandes Empreendimentos e Coeficiente de Aproveitamento 

3.3.1 Considerações Gerais   

Além da legislação citada acima, que traz detalhes sobre a necessidade e conteúdo necessário 
para a elaboração dos estudos de impacto (EIV e RIT), cabe destacar a importância de se 
considerar as Leis Complementares Nº 189-2018 (Plano Diretor Estratégico) e Nº 208-2018 
(Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo). 

De forma geral, essas leis definem, para cada região da cidade de Campinas: 

• Quais são os tipos de empreendimento que podem ser implantados, incluindo usos 
residenciais, comerciais e industriais, em suas diversas especificidades; 

• Quais são os parâmetros construtivos que podem ser adotados, especificando por 
exemplo recuos mínimos, altura máxima, número máximo de pavimentos, 
aproveitamento do terreno em termos construtivos etc. 

Além de definir os parâmetros citados acima por região da cidade, a legislação citada lista 
algumas áreas que se destacam de seu entorno imediato por serem consideradas “Áreas 
Potenciais pra Desenvolvimento de Grandes Empreendimentos”. 

O Artigo 28 da Subseção V do Plano Diretor estabelece: 

As Áreas Potenciais para Grandes Empreendimentos são áreas vagas ou em uso cuja 
localização e potencial de ocupação são significativos para o desenvolvimento urbano 
do município, e sua instituição visa à elaboração de projetos de elevado padrão 
urbanístico que priorizem a qualidade do espaço público, contribuam para a 
dinamização do seu entorno e para o atendimento à demanda de habitação de 
interesse social. 

De forma resumida, a legislação estabelece que podem ser desenvolvidos nessas áreas 
empreendimentos com usos e parâmetros distintos de seu entorno imediato, dada a 
importância desses terrenos em termos históricos e de localização. 

A adoção desses parâmetros distintos, que inclusive podem apontar na direção de um 
potencial construtivo mais elevado, só será permitida mediante realização de estudos de 
impacto (EIV e RIT) e de sua análise e aprovação por parte da Prefeitura. 

Vale ressaltar que, dentre as 15 áreas elencadas como possíveis Grandes Empreendimentos 
pela lei, está incluída justamente aquela que é objeto do presente estudo, a área do Estação 
Guanabara. 
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3.3.2 Definição de Coeficiente de Aproveitamento (CA) 

Um dos principais parâmetros construtivos estabelecidos pela Lei de Parcelamento, Ocupação 
e Uso do Solo é o chamado Coeficiente de Aproveitamento (CA). 

De forma geral, o CA é um número que, multiplicado pela área do lote, indica a quantidade 
máxima de metros quadrados que podem ser construídos ali, somando-se as áreas de todos 
os pavimentos. Por exemplo: num terreno de 1.000 m² onde o CA seja igual a 2,0, é permitido 
construir 2.000 m² (1.000 x 2,0 = 2.000). 

O CA, portanto, é um dos parâmetros mais relevantes para se definir o potencial construtivo 
de uma determinada área1, o que, por sua vez, é de grande importância para a determinação 
da viabilidade econômica do desenvolvimento de empreendimentos, principalmente os 
chamados Grandes Empreendimentos. 

 

3.3.3 Coeficiente de Aproveitamento Adotado nos Planos de Ocupação 

No caso específico aqui abordado, a região de entorno do Estação Guanabara se enquadra na 
zona chamada ZC02, onde o CA é igual a 2,0 (ver mais detalhes no item 4.2.2 deste relatório), 
potencial considerado reduzido no contexto dos Grandes Empreendimentos. 

De fato, conforme previsto na legislação e sinalizado pela Prefeitura de Campinas em 
tratativas anteriores, a importância do Estação Guanabara para a região e para a cidade 
aponta na direção de um aproveitamento mais elevado do terreno, tendo sido cogitados, 
inclusive, coeficientes da ordem de 4,0 a 5,0. 

Esse entendimento da parte da Prefeitura foi inclusive abordado em Parecer emitido pela 
Secretaria Municipal de Urbanismo em 03 de março de 2020, fl. 33 no Protocolo nº 
2019/10/28.255, que defende o coeficiente maior que 3,0 (a ser validado por EIV). 

Diante da possibilidade e até mesmo da recomendação de que se considere a adoção de 
coeficientes mais elevados, foi realizada uma série de estudos preliminares, incluindo 
alternativas de projetos conceituais de ocupação da área, avaliação da integração dessas 
alternativas de projeto com o entorno, debates com o corpo técnico da Prefeitura de 
Campinas e análise da lei de uso e ocupação do solo anterior da cidade de Campinas (Lei 6.031-
1988)2. 

A referência à lei anterior é, inclusive, estabelecida no Artigo 67 da lei atual (Lei Complementar 
208-2018), e foi sugerida pelo corpo técnico da Prefeitura em tratativas anteriores3, através 
de análise na qual concluiu-se que o zoneamento predominante no entorno do Estação 
Guanabara era enquadrado na antiga Z13, onde o Coeficiente de Aproveitamento previsto era 
de 3,24. 

Diante de todas as análises realizadas e em consonância com o previsto nas leis anterior e 
atual, bem como com o entendimento da Prefeitura de Campinas, adotou-se como premissa 

 

1 Também são relevantes os recuos mínimos, a Taxa de Ocupação, altura máxima, número máximo de 
pavimentos, entre outros. 

2 A referência à lei anterior foi, inclusive, sugerida pelo corpo técnico da Prefeitura em tratativas anteriores. 

3 Protocolo nº 2019/10/5559, fls. 67 a 69. 
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para o desenvolvimento dos Planos de Ocupação do Estação Guanabara a adoção do 
Coeficiente de Aproveitamento igual 3,24. 

 

3.3.4 O EIV no Caso Específico do Estação Guanabara 

Conforme abordado nos itens anteriores deste capítulo, de forma resumida: 

• A legislação municipal não é definitiva quanto ao valor do CA para o caso específico dos 
Grandes Empreendimentos; 

• Para as Áreas de Grandes Empreendimentos, o Município poderá utilizar os instrumentos 
urbanísticos estabelecidos no Plano Direto, mediante ao desenvolvimento de estudos 
técnicos e lei específica; 

Na prática, a princípio, os responsáveis pelo desenvolvimento do empreendimento Estação 
Guanabara irão realizar apenas o arruamento e loteamento dessa área, e os lotes resultantes 
serão posteriormente vendidos para outras empresas que desejem ali implantar torres 
residenciais, comerciais ou mistas. 

O detalhamento final de cada empreendimento, portanto, só será realizado mais à frente, no 
momento da venda dos lotes e incorporação por parte das empresas interessadas. 

Para a elaboração do EIV, no entanto, é necessário conhecer as características gerais da 
ocupação pretendida, para que se possa estimar as devidas gerações de demandas e avaliar 
os impactos gerados. 

Nesse contexto, de modo a permitir a elaboração do estudo aqui apresentado e a análise da 
viabilidade de se adotar o Coeficiente de Aproveitamento pretendido de 3,24, a empresa 
loteadora desenvolveu um Plano de Ocupação que estima a provável ocupação futura do 
loteamento em estudo. Esse plano é apresentado em detalhe no item 4.3.4 deste relatório4. 

Assim, em resumo, este EIV teve o objetivo de, considerando o Plano de Ocupação 
apresentado pelos empreendedores, que leva em conta a adoção do CA de 3,24, avaliar a 
relação do Estação Guanabara com seu entorno e, nesse processo, verificar a viabilidade de 
adoção do CA pretendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Além de fornecer parâmetros técnicos para o este estudo, o Plano de Ocupação servirá como guia e diretriz 
geral para os empreendedores que desejem investir nas edificações no Estação Guanabara. 
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3.4 Experiência da Perplan e Responsabilidades sobre as Contrapartidas 

3.4.1 Empreendimentos Únicos 

A Perplan vem há mais de 20 anos trabalhando em estudos relacionados aos impactos gerados 
por novos empreendimentos, tendo observado o aumento na frequência e no nível de 
exigência do poder público em relação a esses trabalhos, principalmente nos últimos anos. 

A grande maioria dos estudos realizados pela Perplan nesta área é relacionada a 
empreendimentos únicos e com projetos bastante definidos, e que não fazem parte de um 
desenvolvimento de longo prazo, sem depender de múltiplos empreendedores. 

Para esses casos, os impactos gerados pelo empreendimento incidem no momento de sua 
implantação, de forma direta e proporcional ao tamanho do projeto. 

Tratando-se de um edifício residencial, por exemplo, é possível nos estudos de impacto: 

• Conhecer exatamente qual é o número de apartamentos, a área de cada unidade, o 
número de vagas de garagem e outros detalhes do projeto; 

• Ter uma boa estimativa do prazo para entrega da obra e, portanto, do momento em 
que os novos apartamentos serão habitados; 

• Baseando-se nas informações acima, estimar de forma bastante exata a magnitude 
dos impactos que serão gerados e o momento no tempo em que esses impactos 
passarão a incidir; 

• Conhecendo detalhadamente os impactos, propor medidas mitigadoras adequadas, 
que geralmente devem ser implantadas antes da inauguração do empreendimento, 
por parte dos empreendedores. 

O mesmo processo é válido quando se trata de um edifício comercial, um conjunto de 
edifícios, uma fábrica, um supermercado ou outros tipos de uso. 

Até mesmo no caso de shopping centers, que geralmente são de grande porte, conhecendo-
se o projeto e a data esperada para o término das obras, pode-se definir de forma bastante 
precisa as contrapartidas necessárias e o prazo para sua execução. 

Inclui-se nesse caso, ainda, os loteamentos residenciais. Apesar de levarem um tempo mais 
longo para maturação, à medida em que os compradores dos lotes constroem suas casas, é 
possível de antemão saber o número de famílias que irão residir no local (praticamente igual 
ao número de lotes) e prever o ritmo de ocupação dos lotes, propondo então as 
contrapartidas proporcionais. 

Em todos esses casos, portanto, entende-se que a forma correta de se proceder em relação 
às contrapartidas é que o poder público exija que as devidas medidas mitigadoras sejam 
executadas pelo empreendedor antes da inauguração do empreendimento, como condição 
para aprovação de sua ocupação. 

Quanto se trata de grandes loteamentos multiuso, no entanto, entende-se que deve haver 
uma abordagem distinta por parte do poder público. Esse tema é abordado no item 3.4.2 a 
seguir. 
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3.4.2 Grandes Loteamentos Multiuso 

Ao longo dos mais de 20 anos de experiência, a Perplan realizou também os estudos de 
impacto relacionados a diversos empreendimentos similares ao Estação Guanabara, ou seja, 
grandes loteamentos multiuso5, em que o desenvolvimento será feito num prazo bastante 
longo. 

Em muitos desses loteamentos, como é o caso do Estação Guanabara, a loteadora em geral 
não comercializará os produtos diretamente ao consumidor final, mas sim realizará a venda 
de grandes lotes para construtoras ou incorporadoras, que por sua vez serão os responsáveis 
por definir, construir e comercializar cada empreendimento (mesmo que haja um Plano de 
Ocupação traçando diretrizes básicas para cada lote). 

Sendo assim, é importante destacar as seguintes características desses loteamentos: 

• É impossível conhecer de antemão as características exatas da ocupação final do 
loteamento, como o número de apartamentos ou a área locável de escritórios. 

A empresa que vier a comprar cada lote é que definirá o produto que irá implantar no 
local e os detalhes do projeto. 

• É impossível conhecer de antemão o ritmo de ocupação do loteamento ou realizar 
projeções precisas para os anos futuros. 

Como se trata de grandes áreas com potencial para a implantação de diversos edifícios 
residenciais e comerciais (ou até mesmo industriais, em alguns casos), há casos em 
que se estima que a ocupação total leve mais de 50 anos para ocorrer. 

Esse ritmo, obviamente, pode ser mais ou menos acelerado, dependendo do interesse 
dos empreendedores terceiros e até mesmo de conjunturas econômicas do país. 

Do ponto de vista do adequado planejamento da ocupação urbana, é necessário tomar 
medidas para evitar o seguinte impasse: 

• A longo prazo o impacto será certamente significativo, portanto, é necessário estimar 
adequadamente as medidas necessárias de mitigação; 

• Por outro lado, exigir do loteador a efetiva e imediata implantação dessas medidas 
encareceria desnecessariamente o preço dos lotes ou até mesmo inviabilizaria o 
negócio, já que não se sabe de antemão nem a magnitude exata nem o ritmo de 
implantação de todos os futuros empreendimentos. 

A maneira correta de resolver essa questão, conforme a experiência da Perplan, seria: 

• Estimar, com o máximo grau de probabilidade possível, a geração de demandas 
causadas pelos futuros empreendimentos em sua totalidade; 

• Estimar, com o máximo grau de probabilidade possível, o ritmo de implantação dos 
empreendimentos; 

• Identificar as medidas necessárias a longo prazo, para mitigar os impactos da 
implantação total dos empreendimentos; 

 

5 Projetos similares ao que a legislação de Campinas denomina como Grandes Empreendimentos. 
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• Determinar o escalonamento, no tempo, da necessidade de efetivação dessas 
medidas, de forma compatível com o ritmo de implantação dos empreendimentos 
individuais dentro do loteamento. 

• Indicar à Prefeitura a eventual reserva de áreas e demais providências necessárias para 
não inviabilizar a futura construção de obras de mitigação. 

Dentro dessa lógica, o entendimento da Perplan é de que os estudos de impacto relacionados 
a grandes loteamentos multiuso devem ser tratados da seguinte maneira: 

• Com base na legislação municipal (tipos de uso e potenciais construtivos permitidos) e 
em tendências de mercado, estima-se quais serão os produtos implantados no 
loteamento (exemplo: 70% do potencial construtivo será destinado a apartamentos 
de, em média, 100 m²; os outros 30% serão destinados a escritórios)6; 

• Com base nas tendências de mercado e na expectativa da empresa loteadora em 
relação às vendas dos lotes, estima-se qual será o ritmo de ocupação do loteamento 
(exemplo: 20% em 5 anos, 50% em 10 anos, 100% em 25 anos). 

• Baseando-se nas informações acima, estima-se a magnitude dos impactos que serão 
gerados e o momento no tempo em que esses impactos passarão a incidir; 

• Com base nessa estimativa de impactos, definem-se: 

o As medidas mitigadoras necessárias para a fase de implantação do loteamento 
e para o início da operação do loteamento; 

o As medidas mitigadoras necessárias no curto prazo (5 anos ou ocupação de 
20% dos lotes, por exemplo); 

o As medidas mitigadoras necessárias no longo prazo (25 anos ou ocupação de 
100% dos lotes, por exemplo), período para o qual se tem um menor nível de 
certeza nas análises. 

Já em relação às exigências de execução das contrapartidas, após ter participado de extensas 
discussões em diversos âmbitos, entende-se que o melhor curso de ação por parte do poder 
público seja: 

• Exigir como contrapartida da empresa loteadora a execução das medidas mitigadoras 
necessárias para fase de obras do loteamento; 

• Exigir que a empresa loteadora garanta a execução das medidas mitigadoras 
necessárias para o início da operação do loteamento, condicionando, portanto, o 
habite-se das edificações a essas medidas; 

• Exigir que a empresa loteadora garanta a viabilidade da futura implantação das 
medidas mitigadoras necessárias no longo prazo, reservando as áreas eventualmente 
necessárias para futuras obras, por exemplo; 

• Exigir que os futuros compradores dos lotes apresentem novos estudos de impacto 
(EIVs e RITs) referentes a seus empreendimentos, já 100% detalhados, atualizando 
assim os estudos anteriores e verificando a necessidade de eventuais ajustes nas 

 

6 No caso específico do Estação Guanabara, considera-se, inclusive, a adoção do CA igual a 3,24. 
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medidas anteriormente propostas, caso a demanda seja além do que está sendo 
apresentado nesse relatório; 

• Exigir desses futuros empreendedores, de forma proporcional, a execução das 
medidas mitigadoras necessárias no longo prazo, já atualizadas de acordo com novos 
estudos. 

Dessa forma, garante-se que: 

• Todas as infraestruturas operem de forma adequada desde os primeiros anos de 
operação do loteamento, com as contrapartidas já implantadas pela loteadora; 

• As áreas necessárias para futuras ampliações de infraestrutura sejam previstas desde 
o início; 

• As ampliações de infraestrutura estejam sempre alinhadas com as reais necessidades, 
acompanhando a real evolução da ocupação do loteamento e sempre atualizadas 
através de novos estudos; 

• Os recursos para ampliações de infraestrutura sejam gastos somente quando 
necessários e quando estiverem de fato disponíveis, à medida em que os 
investimentos nos empreendimentos vão sendo realizados; 

• Haja viabilidade e eficiência econômica para todas as partes envolvidas ao longo de 
todo o processo. 

Essa fórmula tem sido utilizada com sucesso em diversos empreendimentos multiuso em 
diversas cidades, incluindo projetos com envolvimento da Perplan em Barueri, São José dos 
Campos, Sorocaba, Itu, São Roque, São Carlos, entre outros, além de estudos recentemente 
apresentados junto à Prefeitura de Campinas. 

 

3.4.3 Caso Específico do Estação Guanabara 

No caso específico do empreendimento Estação Guanabara, que se localiza na cidade de 
Campinas, o Decreto Municipal n. 20.633/2019 estabelece o seguinte em relação aos custos 
da implantação das medidas mitigadoras: 

• Art. 29. A somatória dos custos para execução das medidas mitigadoras resultantes do 
Parecer Conclusivo do EIV/RIV terá como referência o valor máximo de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor total da obra ou o equivalente para a área ocupada pela atividade e 
não poderá gerar qualquer ônus à Municipalidade; 

• § 1º As medidas mitigadoras oriundas do Estudo de Tráfego e Relatório de Impacto de 
Trânsito terão como referência 40% (quarenta por cento) do valor total das medidas 
mitigadoras previstas no caput deste artigo; 

• § 2º Se o valor total das medidas mitigadoras, compensatórias e potencializadoras 
ultrapassar os percentuais definidos no caput deste artigo, o empreendimento e/ou 
atividade serão considerados inviáveis, salvo se o empreendedor optar por arcar com a 
integralidade dos custos das intervenções necessárias à mitigação dos impactos e a 
Municipalidade entender que há interesse público na implantação do empreendimento. 
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Estima-se que o custo para a implantação do loteamento (movimentação de terra, redes 
internas, pavimentação, arborização, sinalização viária e acessibilidade), em termos de ordem 
de grandeza, seja de R$ 7 milhões para as obras internas e de R$ 700 mil para as obras externas 
(incluindo cerca de 450 mil reais para adutora), sem contar os R$ 2.944.459,55 estimados para 
as contrapartidas da SANASA7. 

Quanto às edificações, que serão realizadas por empresas que futuramente irão comprar os 
lotes do Estação Guanabara, considerando uma área construída de 188.142,88 m² e tomando 
como base o Custo Unitário Básico (CUB), estima-se um custo de implantação de R$ 
322.939.198,22. 

A fração de 5% do investimento total nas edificações, potencialmente destinadas a 
contrapartidas, representa R$ 15,5 milhões, valor ainda maior do que o total que será 
investido para a realização do loteamento. 

Esse exemplo de cálculo simplificado deixa evidente a necessidade de que os investimentos 
em contrapartidas sejam distribuídos entre os diversos empreendedores, acompanhando de 
forma proporcional e temporal o investimento nas edificações e, assim, garantindo a 
viabilidade do projeto como um todo. 

  

 

7 O orçamento das obras do loteamento ainda será objeto de aprovação por parte da PMC no momento da 

aprovação final do loteamento. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

4.1 Orientação Estratégica 

4.1.1 Localização 

O empreendimento objeto do presente Estudo de Impacto de Vizinhança é empreendimento 
residencial e comercial Estação Guanabara, da BDI REALTY EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
01 LTDA. A gleba onde será implantado o empreendimento se localiza na região Norte do 
município de Campinas, no bairro Jardim Guanabara sob matrícula 74.999. 

A Figura 4.1 identifica a localização do empreendimento em estudo. 
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Fonte: Google Earth/PERPLAN 

Figura 4.1: Localização do Empreendimento  
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Fonte: Google Earth/PERPLAN 

4.1.2 Divisas da Área de Implantação  

A gleba onde o empreendimento será implantado possui 103.757,31 m² de área. Encontra-se 
completamente inserida dentro do perímetro urbano de Campinas, no bairro Jardim 
Guanabara. 

O empreendimento faz divisa com as vias Av. Brasil, R. Prof. João Lourenço Rodrigues, R. Mario 
Siqueira e R. Eng. Cândido Gomide, e com propriedades privadas, como o Instituto 
Agronômico (IAC), Estádio Cerecamp e edificações residenciais e comerciais.  

As Figuras 4.2 (a até h) identificam as divisas do Lote. 

 

Figura 4.2a: Divisas do Lote do Empreendimento 
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Fonte: Google Earth 

Fonte: Google Earth 

Figura 4.2b: Divisa com Estação Guanabara e Lotes Comerciais 

 

 

Figura 4.2c: Divisa com R. Mario Siqueira 
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Fonte: Google Earth 

Fonte: Google Earth 

Figura 4.2d: Esquina da R. Mario Siqueira com a R. Eng. Cândido Gomide 

 

 

Figura 4.2e: Divisa com a R. Eng. Cândido Gomide 
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Fonte: Google Earth 

Fonte: Google Earth 

Figura 4.2f: Divisa com a R. Prof. João Lourenço Rodrigues 

 

 

Figura 4.2g: Divisa com Lotes Residenciais da R. Prof. João Lourenço Rodrigues  
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Fonte: Google Earth 

Figura 4.2h: Divisa com a Av. Brasil 
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4.2 Aspectos Legais de Implantação 

4.2.1 Macrozoneamento 

O Macrozoneamento da cidade de Campinas divide o município em quatro Macrozonas: 

• Macrozona Macrometropolitana: abrange a região situada integralmente no perímetro 
urbano, impactada por estruturas viárias, equipamentos e atividades econômicas de 
abrangência regional, nacional e internacional, sofrendo influência direta e indireta pela 
proximidade dessas estruturas no território, que alteram dinâmicas socioeconômicas, 
culturais e ambientais; 

• Macrozona de Estruturação Urbana: abrange a região situada integralmente no 
perímetro urbano, possui áreas reconhecidamente consolidadas e outras em fase de 
consolidação; 

• Macrozona de Desenvolvimento Ordenado: abrange região situada integralmente na 
zona rural, destinada ao desenvolvimento de usos rurais e urbanos compatíveis com os 
termos da legislação específica; 

• Macrozona de Relevância Ambiental: abrange região situada na sua maior parte na zona 
rural e que apresenta relevância ambiental e áreas públicas privadas estratégicas à 
preservação ambiental e dos recursos hídricos. 

Segundo o Anexo I do Plano Diretor vigente, toda gleba de implantação do futuro 
empreendimento está inserida dentro da Macrozona de Estruturação Urbana.  

De acordo com o Plano Diretor de Campinas 2018, são objetivos e diretrizes da Macrozona de 
Estruturação Urbana: 

Art. 8º Objetivos da Macrozona de Estruturação Urbana: 

I - Valorizar e ampliar as áreas públicas, promover a ocupação das áreas vagas e a 
qualificação das áreas vulneráveis sob os aspectos socioeconômico, urbanístico ou 
ambiental; 

II - Incentivar o uso misto; 

III - fomentar centralidades atreladas às estruturas de transporte coletivo, com 
possibilidade de uso e ocupação mais intensos do solo; 

IV - Promover o adensamento nas regiões mais bem estruturadas e ao longo da rede 
estrutural de transporte público; 

V - Promover a regularização fundiária de interesse social dos núcleos urbanos 
informais passíveis de consolidação e orientar a regularização fundiária de núcleos 
urbanos informais de interesse específico; 

VI - Promover e estimular a produção de empreendimentos habitacionais de interesse 
social; 

VII - Requalificar urbanística, social e ambientalmente a área central. 
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Art. 9º Diretrizes da Macrozona Estruturação Urbana: 

I - Incentivo à ampliação da oferta de moradia, reabilitação dos espaços públicos e dos 
bens históricos e culturais; 

II - Promoção de intervenções na estrutura viária e de transporte para correção dos 
problemas de descontinuidade entre bairros; 

III - Estabelecimento de usos mistos compatíveis com o uso residencial no interior dos 
bairros residenciais; 

IV - Urbanização dos núcleos urbanos informais de interesse social passíveis de 
consolidação e a titulação dos ocupantes; 

V - Adoção de medidas visando compelir os responsáveis a regularizar as áreas de 
interesse específico, quando tecnicamente possível; 

VI - Reserva de áreas para produção de habitação de interesse social com oferta 
adequada de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas. 

A Figura 4.3 identifica a área do futuro empreendimento destacada dentro do Mapa de 
Macrozoneamento (Anexo I) do Plano Diretor de Campinas 2018. 
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Fonte: Prefeitura de Campinas/PERPLAN 

Figura 4.3: Identificação da Área do Empreendimento Dentro do Mapa de 
Macrozoneamento de Campinas (Anexo I Plano Diretor Campinas 2018) 
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4.2.2 Zoneamento 

O Zoneamento da cidade de Campinas divide o município nas seguintes zonas urbanas para 
ocupação e uso do solo: 

I - Zona Residencial – ZR: zona predominantemente residencial de baixa densidade 
habitacional, admitindo-se usos não residenciais de baixa incomodidade e de 
referência fiscal; 

II - Zona Mista 1 – ZM1: zona residencial de baixa densidade habitacional, com mescla 
de usos residencial, misto e não residencial de baixa e média incomodidade 
compatíveis com o uso residencial e adequados à hierarquização viária; 

III - Zona Mista 2 – ZM2: zona residencial de média densidade habitacional, com mescla 
de usos residencial, misto e não residencial de baixa e média incomodidade 
compatíveis com o uso residencial e adequados à hierarquização viária;  

IV - Zona Mista 4 – ZM4: zona residencial de alta densidade habitacional, com mescla 
de usos residencial, misto e não residencial de baixa e média incomodidade; 

V - Zona de Centralidade 2 – ZC2: zona definida pelos eixos do DOT (Desenvolvimento 
Orientado pelo Transporte) de média densidade habitacional com mescla de usos 
residencial, misto e não residencial de baixa, média e alta incomodidade; 

VI - Zona de Centralidade 4 – ZC4: zona definida pelos principais cruzamentos de DOTs 
(Desenvolvimento Orientado pelo Transporte), centralidades de alta densidade 
habitacional, com mescla de usos residencial, misto e não residencial de baixa, média 
e alta incomodidade; 

VII - Zona de Atividade Econômica A – ZAE A: zona de interesse estratégico para 
desenvolvimento de atividade econômica, destinada a usos não residenciais de baixa, 
média e alta incomodidade; 

VIII - Zona de Atividade Econômica B – ZAE B: zona de interesse estratégico para 
desenvolvimento de atividade econômica de caráter macrometropolitano, destinada 
a usos não residenciais de baixa, média e alta incomodidade. 

Figura 4.4 identifica a área do empreendimento Estação Guanabara dentro do zoneamento 
de Campinas. 

De acordo com o Zoneamento, o empreendimento está classificado como ZC2. 
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Fonte: Prefeitura de Campinas/PERPLAN 

Figura 4.4: Identificação da Área do Empreendimento Zoneamento Campinas 
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4.2.3 Áreas de Planejamento e Gestão e Unidades Territoriais Básicas 

Além do macrozoneamento e do zoneamento, o município de Campinas também passa a ser 
dividido em Áreas de Planejamento e Gestão (APGs) e em Unidades Territorial Básicas (UTBs). 

As APGs têm como objetivo principal a gestão do território de forma integrada, possibilitando 
o acompanhamento, monitoramento e avaliação das normatizações e ações do Poder Público 
e das alterações das dinâmicas socioeconômicas ao longo do tempo, tanto do Poder Público 
como pela sociedade. 

Já as UTBs são concebidas como células mínimas da divisão do município, identificam-se 
através de bairros ou conjuntos de pequenos bairros, configurando porções do espaço urbano 
com características semelhantes quanto ao padrão de uso do solo e os níveis de renda.  

A Figura 4.5a identifica a área do futuro empreendimento destacada dentro do Mapa das 
Áreas de Planejamento e Gestão (Anexo III) da Lei Complementar Nº189 de 2018. 

A Figura 4.5b identifica a área do futuro empreendimento destacada dentro do Mapa das 
Unidades Territoriais Básicas (Anexo IV) da Lei Complementar Nº189 de 2018. 

De acordo com essas divisões territoriais de planejamento e gestão do Plano Diretor de 
Campinas, a área do empreendimento fica zoneada como APG Amarais na UTB EU-22. 
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Fonte: Prefeitura de Campinas/PERPLAN 

Figura 4.5a: Identificação da Área do Empreendimento Dentro do Mapa das Áreas de 
Planejamento e Gestão APGs (Anexo III Plano Diretor Campinas 2018)  
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Fonte: Prefeitura de Campinas/PERPLAN 

Figura 4.5b: Identificação da Área do Empreendimento Dentro do Mapa das Unidades 
Territoriais Básicas UTBs (Anexo IV Plano Diretor Campinas 2018)  
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4.2.4 Ocupação do Solo 

4.2.4.1 Tipos de Uso Permitidos 

A LC Nº 208 de 20 de Dezembro de 2018 define as restrições de uso do solo para cada zona. 
Para a zona ZC2, na qual está inserido o entorno do empreendimento, são permitidas as 
seguintes ocupações: 

I - HU: habitação unifamiliar destinada a uma única habitação por lote e suas construções 
acessórias; 

II - HM: habitação multifamiliar destinada a mais de uma habitação no lote, subdividindo-se 
em: 

a) HMH: habitação multifamiliar horizontal, edificações residenciais isoladas ou 
geminadas; 

b) HMV: habitação multifamiliar vertical, edificação com no mínimo uma residência 
sobreposta, sendo as residências agrupadas verticalmente, em um ou mais blocos; 

III - CSEI: não habitacional, destinada ao comércio, serviço, institucional e/ou industrial; 

IV - HCSEI: mista, destinada à habitação, comércio, serviço, institucional e/ou industrial. 

Além dos seguintes usos: 

• CVBI – comércio varejista de baixa incomodidade; 

• CVMI – comércio varejista de média incomodidade; 

• CVAI – comércio varejista de alta incomodidade; 

• CABI – comércio atacadista de baixa incomodidade; 

• CAMI – comércio atacadista de média incomodidade; 

• SBI – serviço de baixa incomodidade; 

• SMI – serviço de média incomodidade; 

• EBI – entidade institucional de baixa incomodidade; 

• EMI – entidade institucional de média incomodidade; 

• UP – preservação e controle urbanístico de valor histórico, arquitetônico, artístico, 
paisagístico e ambiental; 

• UR – atividade rural dentro do perímetro urbano; 

• IBI* - indústria de baixa incomodidade (*até 1.500 m² de área ocupada pela atividade); 

• SAI* - serviço de alta incomodidade (*somente transportadora até 1.500 m² de área 
ocupada pela atividade); 

• SRF* – serviço de baixa incomodidade ou referência fiscal exercidos na própria residência 
(*vinculados às tipologias HMV e HCSE unidade residencial); 

• EAI – entidade institucional de alta incomodidade. 

O empreendimento em estudo tem seus usos classificados como HMV, HCSEI e CSEI, em 
acordo com os usos permitidos por lei na região de entorno. 
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4.2.4.2 Parâmetros Construtivos 

Além da questão dos tipos de uso permitidos, no desenvolvimento do projeto (loteamento, 
arruamento, plano de ocupação apresentados nos itens seguintes), foram considerados os 
seguintes parâmetros construtivos definidos na legislação: 

I - Afastamentos maiores ou iguais a: 

• Para a divisa de fundo: 

• 6,00m para a parte da edificação com altura maior que 10,00m e altura menor ou igual 
a 58,00m; 

• Na parte da edificação que tiver altura maior que 58,00m aplica-se a fórmula: 

Af >= 6 + [(h-58) /2,6] x 0,35 

Sendo: 

Af = afastamento, 

H = altura da edificação; 

• Para todas as divisas laterais: 

o 3,00m para a parte da edificação com altura maior que 10,00m e altura menor ou 
igual a 37,00m; 

o 6,00m para a parte da edificação com altura maior que 37,00m) e altura menor 
ou igual a 58,00 m; 

• Na parte da edificação que tiver altura maior que 37,00m aplica-se a fórmula: 

Af >= 3 + [(h-37) /2,6] x 0,35 

Sendo: 

Af = afastamento, 

H= altura da edificação; 

• Entre as edificações agrupadas ou isoladas, com exceção dos subsolos: 

o 6,00m; 

II - Recuos maiores ou iguais a: 

• Frontal e de fundos: 

• 5,00m para a parte da edificação com altura menor ou igual a 100,00m; 

• Na parte da edificação que tiver altura maior que 100,00m, aplica-se a fórmula: 

RF >= 5 + [(h-100) /2,6] x 0,35 

Sendo: 

RF= recuo frontal e de fundos, 

H= altura da edificação; 
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• Lateral: 

o 2,00m para a parte da edificação com altura menor ou igual a 80,00m; 

• Na parte da edificação que tiver altura maior que 80,00m, aplicar a fórmula: 

RL >= 2 + [(h-80) /2,6] x 0,35 

Sendo: 

RL= recuo lateral, 

H= altura da edificação; 

Na ZC2 e ZC4, os recuos serão facultativos, até a altura de 10,00 m (dez metros), quando 
houver EFP de alargamento. 

Além disso, as tipologias HMV, HCSEI e CSEI referentes à zona ZC 2 também deverão respeitar 
os seguintes parâmetros: 

I - Testada mínima de 8,00m; 

II - Áreas mínimas e máximas dos lotes, respectivamente: 

• Na ZC 2: 200 m² e 32.400,00 m²; 

III - A via de circulação de pedestres de acesso às unidades comerciais terá largura mínima de 
1,20m). 

IV - A Taxa de Permeabilidade deve ser 10% para lotes com área maior que 500,00 m²; 

V - A Taxa de Ocupação será de 2; 

Por fim, cabe ressaltar o Artigo 67 da Lei Complementar 208/2018, que apresenta os 
Coeficientes de Aproveitamento básicos permitidos em casos específicos, de acordo com a lei 
anterior. 

Art. 67. Fica atribuído o CA bas conforme tabela abaixo, adotando-se, para este efeito, 
o maior índice de tipologia autorizada no zoneamento estabelecido pela Lei nº 6.031, 
de 28 de dezembro de 1988. 

Os coeficientes apresentados no Artigo 67 são reproduzidos na Tabela 4.1 abaixo. 

No caso da região em estudo, de acordo com o zoneamento anterior, predomina no entorno 
o tipo de zona Z13, em que o CA é igual a 3,24. 

Este último tema é de especial importância para o empreendimento Estação Guanabara, uma 
vez que se enquadra na categoria de Grandes Empreendimentos, conforme abordado em 
detalhe no item 3.3 do capítulo 3 deste relatório, bem como no item 4.2.5 a seguir. 
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Tabela 4.1: Coeficientes de Aproveitamento Conforme Artigo 67 da LC 208/2018 

Em Referência à Lei 6.031/1988 

 

 

4.2.5 Área de Grandes Empreendimentos 

Outro ponto importante para o estudo de viabilidade do presente empreendimento são os 
Art. 28 e 29 do Plano Diretor de Campinas que estabelecem as Áreas Potenciais para Grandes 
Empreendimentos no município. 

De acordo com o Plano Diretor, fica definido que são áreas vagas ou em uso cuja localização 
e potencial de ocupação são significativos para o desenvolvimento urbano do município, e que 
sua implantação visa à elaboração de projetos de elevado padrão urbanístico que priorizem a 
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qualidade do espaço público, contribuam para a dinamização do seu entorno e para o 
atendimento à demanda de habitação de interesse social. 

São Consideradas Áreas Potenciais para Grandes Empreendimentos: 

• Estação Guanabara; 

• Estádio Guarani; 

• Hospital Irmãos Penteado; 

• Estádio Ponte Preta; 

• Antiga Rodoviária; 

• Solar do Barão de Itapura; 

• Antigo Shopping Jaraguá – Av. Brasil; 

• Curtume Cantúsio; 

• Hospital Candido Ferreira; 

• Jockey Club São Paulo; 

• FEAC Sede; 

• Fazenda Sta. Genebra; 

• Fazenda Palmeiras; 

• The Royal Palm Plaza.  

O Estação Guanabara, portanto, se enquadra como uma Área Potencial de Grande 
Empreendimento, devendo apresentar soluções urbanísticas condizentes com as expectativas 
do município. Essas soluções adotadas são apresentadas no item 4.3 do presente estudo. 

Em resumo, é esperado que essas Áreas Potenciais de Grandes Empreendimentos apresentem 
adensamento construtivo e habitacional, mescla de usos, diferentes tipologias de ocupação, 
área de equipamento público proporcional ao empreendimento, fruição pública, fachada ativa 
e área de lazer e convívio de uso urbano. 

Além disso, dada a excepcionalidade dessas áreas, a legislação municipal e o entendimento 
do corpo técnico da Prefeitura apontam para a permissão e até mesmo a recomendação da 
adoção de parâmetros construtivos específicos, mais elevados do que para a região de 
entorno. 

Nesse contexto, ressalta-se o Plano de Ocupação apresentado no item 4.3 abaixo considerou 
a adoção de Coeficiente de Aproveitamento igual a 3,24, tomando como base os parâmetros 
previstos no Artigo 67 da LC 208/2018, no Parecer emitido pela Secretaria Municipal de 
Urbanismo (03 março de 2020) e por se tratar de um empreendimento localizado em Área 
Potencial para Grandes Empreendimentos. 

Esse tema é abordado em maior detalhe no item 3.3 do capítulo 3 deste relatório. 
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4.3 Projetos 

4.3.1 Levantamento Topográfico 

O levantamento topográfico é a primeira atividade a ser realizada e serve como base para o 
desenvolvimento dos projetos de parcelamento do solo (arruamento e loteamento) e, 
posteriormente, do projeto de arquitetura, aqui apresentados como proposta de ocupação. 
Consiste na representação (planimétrica ou altimétrica) em carta ou planta dos pontos 
notáveis, assim como dos acidentes geográficos e outros pormenores de relevo de uma 
porção de Lote. 

A gleba onde o empreendimento será implantado possui área total igual a 103.757,31 m².  

O Levantamento dentro de seu perímetro não identificou nascentes, nem incidência de curso 
d’água ou áreas brejosas. Foram cadastradas edificações existentes, sendo essas tombadas, 
pertencentes ao Complexo Ferroviário da Antiga Companhia Mogiana. Antigamente, a gleba 
era usada pela Companhia Mogiana como estação ferroviária e moradia dos trabalhadores da 
empresa. Atualmente, não constam na área rede de transmissão de energia, nem rodovias, 
ferrovias, adutoras ou emissários. 

O relevo varia entre plano e suave ondulado, com declividades entre 0% a 8% e altitude entre 
664 e 681 metros. A cobertura vegetal é composta por vegetação arbórea com elementos 
isolados. 

A Figura 4.6a e 4.6b retratam o levantamento topográfico da respectiva gleba e as convenções 
topográficas dos pontos notáveis e dos acidentes geográficos.   
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Fonte: Empreendedor 

Figura 4.6a: Levantamento Topográfico 
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Fonte: Empreendedor 

Figura 4.6b: Convenções Topográficas  
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4.3.2 Projeto de Arruamento e Loteamento 

O parcelamento do solo procura preparar a gleba para o atendimento de futuras ocupações 
alinhadas às intenções pretendidas apresentadas no atual Plano Diretor do município de 
Campinas (LC 189/2018), quando dispõe sobre ‘’Áreas Potenciais para Grandes 
Empreendimentos”, mencionado no item 4.2.5. 

O projeto prevê 4 grandes quadras dentro da gleba (A, B, C e D), totalizando 42.332,57m² em 
futuras novas áreas, de uso privado, passíveis de ocupação e adensamento. Para o acesso a 
essas glebas e a implantação dos serviços básicos urbanos, o projeto prevê 6 novas vias 
públicas, que totalizam mais 29.299,11m² de área de sistema viário público, criando conexões 
e caminhos dentro da malha urbana, favorecendo a mobilidade de uma grande porção da área 
urbana afetada, conforme será discutido e apresentado neste estudo. Para tanto, todas as 
vias serão providas de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e energia elétrica, 
compatíveis ao atendimento da nova demanda prospectada, além de redes de captação de 
água pluvial, bem como serão atendidas com iluminação pública e sinalização viária.  

Cabe destacar que a área do empreendimento está onerada com uma porção tombada e 
restrita a ocupação instituída pela Resolução nº 45/2004 do CONDEPACC, por conta da antiga 
Estação Ferroviária, e diretriz viária que ocupam, juntas, 48,55% da área total da gleba.  

A planta com levantamento planialtimétrico e diretrizes viárias consta no Anexo I. 

Sendo assim, o sistema viário proposto pelo empreendedor respeita os aspectos visuais dos 
bens imóveis já tombados pelo CONDEPACC e busca garantir a percepção contínua, no intuito 
de criar uma sensação visualmente agradável aos transeuntes, criando um cenário perceptivo 
e harmônico com os bens oriundos do processo de tombamento e o entorno imediato. 

Ademais, através do projeto de urbanização do entorno dos bens tombados, mais 
especificamente na Área de Ocupação Restrita, composta pelos Sistemas de Lazer 1, 2, 3 e 4 
e Áreas Verdes 1, 2 e 3, deverá ser proporcionado a livre circulação de pedestres entre as 
edificações, caracterizando assim o espaço como uma praça, uma nova alternativa de lazer 
para o município com infraestrutura e segurança.  

Ao todo, o projeto prevê a reserva de 61.424,74m² de áreas destinadas ao uso público, 
distribuídas entre áreas verdes, sistemas de lazer e institucionais, que acomodam em sua 
superfície as edificações tombadas já mencionadas, direcionando, portanto, o patrimônio 
municipal para o Poder Público. 

O Projeto de Arruamento e Loteamento obteve o Certificado de Análise Prévia e a Certidão de 
Conformidade nº 06/201, em 30/04/2021, através do Protocolo nº 2017/11/15.558.  

As Figuras 4.7a e 4.7b apresentam, respectivamente, o Projeto de Arruamento e Loteamento 
do Empreendimento e sua Legenda. 
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Fonte: Empreendedor 

Figura 4.7a: Projeto de Loteamento e Arruamento 



 
  
            46 

 
 
 
 
 

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21                                   Campinas, SP                                       Fone/Fax: (19) 3579-3536 

Fonte: Empreendedor 

Figura 4.7b: Legenda do Projeto de Arruamento e Loteamento  
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4.3.3 Projeto de Terraplenagem do Parcelamento do Solo 

Para viabilidade de implantação de todos os serviços básicos urbanos mencionados acima, 
com a diretriz de minimizar os impactos geradores para acomodação da ocupação pretendida, 
foi proposto um projeto de terraplenagem que procurasse garantir tal eficiência e equalizar 
as movimentações de terra, elaborado pela engenheira Aline Lopes do Carmo.  

Os volumes de cortes previstos é de 27.031,197m³, sendo 7.511,596m³ de corte nas ruas e 
19.519,602m³ de corte nas quadras, áreas verdes, áreas institucionais e sistemas de lazer. 

Os volumes de aterros previstos é de 24.512,881m³, sendo 12.242,692m³ de aterro nas ruas 
e 12.270,187m³ de aterro nas quadras, áreas verdes, áreas institucionais e sistemas de lazer. 

A diferença entre o volume de corte e aterro das vias é de 2.518,316m³. Esse volume 
excedente será utilizado para regularização das quadras. Assim, não haverá “bota-fora de 
terra”. 

 

4.3.4 Plano de Ocupação 

4.3.4.1 Características Gerais 

Conforme mencionado nos capítulos anteriores deste relatório (em especial, itens 3.3 do 
capítulo 3 e 4.2 acima), para o desenvolvimento dos projetos relacionados ao 
empreendimento em estudo, foi importante considerar que: 

• A área em estudo se enquadra como Área Potencial para Implantação de Grandes 
Empreendimentos; 

• Em acordo com esse enquadramento, quando concluído o Loteamento Estação 
Guanabara, se pretende implantar no local um empreendimento multiuso gerando uma 
nova centralidade no bairro, com padrões urbanísticos e arquitetônicos que envolverão 
conceitos modernos e dinâmicos; 

• Dado esse enquadramento, o Município poderá utilizar os instrumentos urbanísticos 
estabelecidos no Plano Diretor para as Áreas de Grandes Empreendimentos, mediante o 
desenvolvimento de estudos técnicos e lei específica; 

• Após realização de estudos preliminares, definiu-se como ideal a ser adotado um CA igual 
a 3,24; 

• Para validação da viabilidade desse CA e potencial construtivo mais elevados é necessário 
elaborar o Estudo de Impacto de Vizinhança (estudo aqui apresentado); 

• Apesar de a empresa loteadora ser responsável somente pelo loteamento, e não pelo 
detalhamento final das construções que serão ali implantadas, de modo permitir a 
elaboração do presente estudo foi necessário estimar a ocupação futura do loteamento. 

Nesse contexto, buscando permitir a devida análise da viabilidade de se adotar o coeficiente 
3,24 para esses lotes e estudar seu impacto, foi desenvolvido pelo escritório de Arquitetura 
PRIMI & APPOLONI, em outubro/2020, o “Plano de Ocupação” para as áreas privativas 
(“lotes”) oriundas do parcelamento do solo apresentado no item acima, de acordo com os 
objetivos e diretrizes das ‘’Áreas Potenciais para Grandes Empreendimentos”, considerando a 
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urbanização necessária para receber empreendimentos, deixando de caracterizar-se como 
um vazio urbano e subutilizado. 

O Plano, mais bem apresentado no Caderno anexo, está idealizado para respeitar e atender 
aos princípios da política urbana do Município de Campinas ao visar: 

• Garantia à qualidade de vida e ao bem-estar, com o oferecimento de um 
empreendimento que contempla usos para moradia, serviços, trabalho, lazer, e geração 
de espaços públicos a esses usos integrados, os quais, por sua vez, permitirão o fomento 
às atividades socioculturais e recreativas; 

• Articulação, de relevância, em respeito à diretriz macro viária também prevista no Plano 
Diretor Estratégico (Complexo Guanabara – Anhumas), com o viário existente no 
entorno, ampliando as conexões e fluidez viária; 

• Garantia à preservação e valorização do patrimônio histórico e cultural; 

• Promoção, como dito, da mescla de usos viabilizando a criação de uma nova centralidade 
que possibilitará o uso e ocupação mais intensos do solo em uma área hoje vaga; 

• Requalificação urbanística, social e cultural da área, hoje inserida na região central de 
Campinas, permitindo o adensamento em uma região já consolidada quanto à 
infraestrutura urbana e de serviços; 

• Integração entre espaços públicos e privados por meio da aplicação de soluções 
urbanísticas como fruição pública, fachada ativa, permeabilidade visual etc.; e, 

• Valorização das áreas públicas objetivando o convívio de pessoas. 

De forma geral, o projeto propõe a subdivisão das 4 grandes quadras em 8 lotes, que 
acomodam as edificações projetadas, para melhor distribuição e organização dos imóveis 
urbanos gerados pelo parcelamento. 

Abaixo, podem ser verificadas as áreas dos projetos: área dos lotes; áreas construídas em cada 
lote subdividas em térreo, subsolo, pavimento. tipo, ático; área permeável; área para 
estacionamento e nº de vagas; portaria, pavimento de lazer; etc.: 

•  Área Total da Gleba: 103.757,31 m² 

• Área Total das Quadras: 42.332,57 m² 

o Lote 1: 3.312,90 m² 

o Lote 2: 5.402,31 m² 

o Lote 3: 6.229,64 m² 

o Lote 4A: 4.081,31 m² 

o Lote 4B: 4.076,02 m² 

o Lote 4C: 10.498,16 m² 

o Lote 5: 5.438,23 m² 

o Lote 6: 3.294,00 m² 

• Áreas Construídas:  
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o Lote 1 - Uso Comercial – 1 Torre – 15 Pav. 

▪ Térreo: 671,00 m² 

▪ Pav. Tipo: 10.065,00 m² 

▪ Deck Park: 6.436,57 m² 

▪ Ático: 90,00 m² 

▪ Vagas: 293 

▪ Área Total Construída: 17,262,57 m² 

▪ Área Permeável: 331,29 m² 

o Lote 2 - Uso Residencial – 2 Torres – 26 Pav. 

▪ Pav. Tipo: 2x 8.725,60 m² 

▪ Pav. Lazer: 671,20 m² 

▪ Portaria: 200,00 m² 

▪ Manutenção: 200,00 m² 

▪ Estacionamento: 4.040,00 m²  

▪ Vagas: 312 – 142 Descobertas e 170 Cobertas.  

▪ Unidades Habitacionais: 

• Quantidade por andar: 4 

• Aptos 3 Dormitórios: 104  

o 52 de 84,60 m² 

o 52 de 84,00 m² 

• Aptos 2 Dormitórios: 104  

o 52 de 66,90 m²  

o 52 de 66,30m² 

• Total: 208 Unidades Habitacionais 

▪ Área Total Construída: 22.562,40 m² 

▪ Área Permeável: 540,23 m² 

o Lote 3 - Uso Residencial – 2 Torres – 25 Pav. 

▪ Pav. Tipo: 2x 10.250,00 m² 

▪ Pav. Lazer: 820,00 m² 

▪ Portaria: 120,00 m² 

▪ Manutenção: 200,00 m² 

▪ Estacionamento: 9.100,00 m²  

▪ Vagas: 400 – Cobertas.  
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▪ Unidades Habitacionais: 

• Quantidade por andar: 4 

• Aptos 3 Dormitórios: 200 – 92,00 m² 

• Total: 200 Unidades Habitacionais 

▪ Área Total Construída: 30.740,00 m² 

▪ Área Permeável: 622,96 m² 

o Lote 4A - Uso Residencial – 1 Torre – 18 Pav. 

▪ Pav. Tipo: 14.232,60m² 

▪ Pav. Lazer: 790,70 m² 

▪ Portaria: 70,00 m² 

▪ Manutenção: 166,00 m² 

▪ Estacionamento: 6.436,00 m²  

▪ Vagas: 288 – Cobertas.  

▪ Unidades Habitacionais: 

• Quantidade por andar: 10 

• Aptos 3 Dormitórios: 108  

o 36 de 79,75 m² 

o 36 de 73,50 m² 

o 36 de 73,40 m² 

• Aptos 2 Dormitórios: 72  

o 36 de 59,30 m² 

o 36 de 59,00 m² 

• Total: 180 Unidades Habitacionais 

▪ Área Total Construída: 21.695,30 m² 

▪ Área Permeável: 408,13 m² 

o Lote 4B - Uso Residencial – 1 Torre – 14 Pav. 

▪ Pav. Tipo: 14.232,60 m² 

▪ Pav. Lazer: 790,70 m² 

▪ Portaria: 70,00 m² 

▪ Manutenção: 166,00 m² 

▪ Estacionamento: 6.436,00 m²  

▪ Vagas: 288 – Cobertas.  

▪ Unidades Habitacionais: 
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• Quantidade por andar: 10 

• Aptos 3 Dormitórios: 108 

o 36 de 79,75 m² 

o 36 de 73,50 m² 

o 36 de 73,40 m² 

• Aptos 2 Dormitórios: 72  

o 36 de 59,30 m² 

o 36 de 59,00 m² 

• Total: 180 Unidades Habitacionais 

▪ Área Total Construída: 21.695,30 m² 

▪ Área Permeável: 407,60m² 

o Lote 4C - Uso Misto – 2 Torres  

▪ Comercial – Torre 1 – 14 Pav:  

• Pav. Tipo: 12.971,56 m² 

• Lojas Térreo e 1º Pav.: 1.300,00 m² 

• Recepção: 200,00 m² 

• Estacionamento: 9.167,61 m²  

• Vagas: 403 – Cobertas.  

• Área Construída Comercial: 23.639,17 m² 

▪ Residencial – Torre 2 – 21 Pav.:  

• Pav. Tipo: 17.976,00 m² 

• Pav. Lazer: 856,00 m² 

• Portaria: 60,00 m² 

• Estacionamento: 6.568,00 m²  

• Vagas: 294 – Cobertas.  

• Unidades Habitacionais: 

o Quantidade por andar: 14 

o Aptos 2 Dormitórios: 189 – 57,00 m² 

o Aptos 1 Dormitório: 105 – 42,60 m² 

o Total: 294 Unidades Habitacionais 

• Área Construída Residencial: 25.626,00 m² 

▪ Áreas Totais – Comercial + Residencial 

• Área Permeável: 1.049,82 m² 
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• Manutenção: 166,00 m² 

• Área Total Construída: 49.265,17 m² 

o Lote 5 - Uso Residencial – 1 Torre – 6 Pav. 

▪ Pav Térreo (1º Pav): 1.227,60 m² 

▪ Pav. Tipo: 7.365,60 m² 

▪ Portaria: 100,00 m² 

▪ Manutenção: 200,00 m² 

▪ Estacionamento: 3.256,00 m²  

▪ Vagas: 148 – Cobertas.  

▪ Unidades Habitacionais: 

• Quantidade por andar: 15 

• Aptos 3 Dormitórios: 50  

o 12 de 88,00 m² 

o 14 de 84,90 m² 

o 24 de 82,85 m² 

• Aptos 2 Dormitórios: 48 – 60,00 m² 

o 6 de 63,50 m² 

o 14 de 63,00 m² 

o 14 de 61,60 m² 

o 14 de 60,60 m² 

• Somar mais 8 unidades no pavimento térreo 

• Total: 98 Unidades Habitacionais 

▪ Área Total Construída: 12.149,20 m² 

▪ Área Permeável: 543,82 m² 

o Lote 6 - Uso Comercial – 1 Torre – 5 Pav. 

▪ Térreo: 1.313,40 m² 

▪ Pav. Tipo: 6.567,00 m² 

▪ Sub. Solo (Estacionamento): 4.802,54 m² 

▪ Ático: 90,00 m² 

▪ Vagas: 218 

▪ Área Total Construída: 12.772,94 m² 

▪ Área Permeável: 329,40 m² 

As Figuras 4.8 e 4.9 (a até c) ilustram o Projeto de Implantação do futuro Empreendimento. 
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Fonte: Empreendedor 

A Tabela 4.2, abaixo, apresenta o quadro de “Áreas Gerais do Empreendimento”, indicando 

somatória das áreas computáveis nos projetos arquitetônicos. 

As Tabelas 4.3 (a até d) apresentam os quadros de áreas por lotes do empreendimento. 

 

Tabela 4.2: Quadro de Áreas Gerais do Empreendimento 
 

 

 

NÚMERO VAGAS ÁREA TOTAL

UNIDADES TOTAL (m²) TOTAL  (m²) TOTAL CONSTRUÇÃO  (m²)

1.160 81.221,20 53.247,00 1.730 134.468,20

356 27.236,88 26.437,80 914 53.674,68

1.516 108.458,08 79.684,80 2.644 188.142,88

TOTAIS GERAIS

TOTAL GERAL

UNIDADES RESIDENCIAIS

UNIDADES COMERCIAIS

ÁREA ÚTIL (PRIVATIVA) ÁREA  COMUM
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Fonte: Empreendedor 

Figura 4.8: Implantação do Plano de Ocupação para CA 3,24
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Fonte: Empreendedor 

Figura 4.9a: Implantação Ampliada – Lote 1 e 2
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Fonte: Empreendedor 

 

Figura 4.9b: Implantação Ampliada – Lote 3 e 4ABC
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Fonte: Empreendedor 

Figura 4.9c: Implantação Ampliada – Lote 5 e 6
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Fonte: Empreendedor 

Tabela 4.3a: Quadro Geral de Áreas – Lote 1 e 2. 

 

 

NÚM. NÚMERO RED.MAX 5% COMPUTÁVEL VAGAS ÁREA TOTAL

TIPOS UNIDADES ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL DO TOTAL FINAL TOTAL CONSTRUÇÃO

TERRENO : ÁREA PERMEÁVEL 10% 331,29

COEF. PERMITIDO 3,2400 10.733,80 DIRETRIZ NÃO
FRUIÇÃO: 0,00  
FRUIÇÃO COMPUT: 0,00 10.733,80 537,00

134,00

   671,00 671,00 671,00 671,00 640,00 640,00  671,00 ÁREA TOTAL ANDAR 671,00

PAV. TIPO 15 180 537,00 8.055,00 134,00 2.010,00 671,00 10.065,00 640,00 9.600,00 10.065,00

DECK PARK 6.436,57 6.436,57 6.436,57 6.436,57 200,00 200,00 293 6.436,57 ÁREA PARA COEFICIENTE 640,00

ÁTICO 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

  TOTAL DE VAGAS 293

15 180 8.055,00 9.207,57 17.262,57 10.440,00 0,00 10.440,00 293 17.262,57

0,467

NÚM. NÚMERO RED.MAX 5% COMPUTÁVEL VAGAS ÁREA TOTAL

TIPOS UNIDADES ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL DO TOTAL FINAL TOTAL CONSTRUÇÃO

TERRENO : ÁREA PERMEÁVEL 10% 540,23
DENSIDADE MÁX 500UH/HA 0,05    DIRETRIZ NÃO

270

COEF. PERMITIDO 3,2400 17.503,48 APTOS POR ANDAR 4

FRUIÇÃO: 0,00  AP01 (3D) 84,60 X1 84,60

FRUIÇÃO COMPUT: 0,00 17.503,48 AP02 (3D) 84,00 X1 84,00

AP03 (2D) 66,30 X1 66,30

PAV. TIPO  26 104 298,80 7.768,80 36,80 956,80 335,60 8.725,60 318,45 8.279,70  8.725,60 AP04 (2D) 63,90 X1 63,90

PAV. TIPO 26 104 298,80 7.768,80 36,80 956,80 335,60 8.725,60 318,45 8.279,70  8.725,60 ÁREA PRIVATIVA ANDAR 298,80

PAV. DE LAZER 671,20 671,20 671,20 671,20 671,20

PORTARIA + CABINES 200,00 200,00 200,00 200,00 TOTAL DE UNIDADES 208

ESTACIONAMENTO  DESCOBERTO 142 104

ESTACIONAMENTO (COMPUTÁVEL) 300,00 300,00 300,00 300,00 104

ESTACIONAMENTO COBERTO (NÃO COMPUTÁVEL) 3.740,00 3.740,00 170 3.740,00 TOTAL DE VAGAS 312

CASA MAQUINAS CX DÁGUA DAS TORRES     200,00 200,00 200,00 200,00    200,00 2 VAGAS/APTO 3D E 1 VAGA/APTO 2D

52 208 15.537,60 7.024,80 22.562,40 17.730,60 1.128,12 16.602,48 312 22.562,40

0,689

ESTAÇÃO GUANABARA - LOTE 1 - COMERCIAL

ESTAÇÃO GUANABARA - LOTE 2 - RESIDENCIAL

ZONA  ZC2
ÁREA ÚTIL (PRIVATIVA) ÁREA  COMUM

ÁREA  TOTAL LAJE

OCUPAÇÃO: HMV 

R

E

S

I

D

E

N

C

I

A

L

TOTAL

5.402,31

UNIDADES PERMITIDAS

EFICIENCIA:

AREA ÚTIL

ÁREA COMUM

COMPUTÁVEL BRUTO

APTOS 3D

LOTE 2

ÁREA  TOTAL LAJE

APTOS 2D

C

O

M

E

R

C

I

A

L

PAV. TÉRREO (SOB TORRE)

LOTE 1

COMPUTAVEL BRUTO
OCUPAÇÃO: CSEI

3.312,90  

EFICIENCIA:

ZONA  ZC2
ÁREA ÚTIL (PRIVATIVA) ÁREA  COMUM

TOTAL

 

ESCRITÓRIOS: 1 VAGA/35m²
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Fonte: Empreendedor 

Tabela 4.3b: Quadro Geral de Áreas – Lotes 3 e 4A  

NÚM. NÚMERO RED.MAX 5% COMPUTÁVEL VAGAS ÁREA TOTAL

TIPOS UNIDADES ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL DO TOTAL FINAL TOTAL CONSTRUÇÃO

TERRENO : ÁREA PERMEÁVEL 10% 622,96
DENSIDADE MÁX 500UH/HA 0,05    DIRETRIZ NÃO

311

COEF. PERMITIDO 3,2400 20.184,03 APTOS POR ANDAR 4

FRUIÇÃO: 0,00  AP01 (3D) 92,00 X4 368,00

FRUIÇÃO COMPUT: 0,00 20.184,03 368,00

PAV. TIPO 25 100 368,00 9.200,00 42,00 1.050,00 410,00 10.250,00 393,00 9.825,00 10.250,00 TOTAL DE UNIDADES 200

PAV. TIPO 25 100 368,00 9.200,00 42,00 1.050,00 410,00 10.250,00 393,00 9.825,00 10.250,00 200

PAV. DE LAZER 820,00 820,00 820,00 0,00 820,00 TOTAL DE VAGAS 400

PORTARIA + CABINES 120,00 120,00 120,00 120,00

300,00 300,00 300,00 300,00

8.800,00 8.800,00 100,00 400 8.800,00

    200,00 200,00 200,00 200,00    200,00

50 200 18.400,00 12.340,00 30.740,00 20.170,00 1.537,00 18.633,00 400 30.740,00

0,599

NÚM. NÚMERO RED.MAX 5% COMPUTÁVEL VAGAS ÁREA TOTAL

TIPOS UNIDADES ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL DO TOTAL FINAL TOTAL CONSTRUÇÃO

TERRENO : ÁREA PERMEÁVEL 10% 408,13
DENSIDADE MÁX 500UH/HA 204    DIRETRIZ NÃO
COEF. PERMITIDO 3,2400 13.223,44
FRUIÇÃO: 400,00  APTOS POR ANDAR 10

FRUIÇÃO COMPUT: 200,00 13.423,44 AP01 (3D) 79,75 X2 159,50

AP02 (3D) 73,50 X2 147,00

18 180 689,90 12.418,20 100,80 1.814,40 790,70 14.232,60 748,70 13.476,60  14.232,60 AP03 (3D) 73,40 X2 146,80

PAV. DE LAZER 790,70 790,70 790,70 706,70 706,70 790,70 AP04 (2D) 59,30 X2 118,60

PORTARIA + CABINES 70,00 70,00 70,00 70,00 AP05 (2D) 59,00 X2 118,00

100,00 100,00 100,00 100,00 ÁREA PRIVATIVA ANDAR 689,90

6.336,00 6.336,00 288 6.336,00

    166,00 166,00 166,00 166,00    166,00 TOTAL DE UNIDADES 180

18 180 12.418,20 9.277,10 21.695,30 14.353,30 1.084,77 13.268,54 288 21.695,30 108

72

TOTAL DE VAGAS 288

0,572 2 VAGAS/APTO 3D E 1 VAGA/APTO 2D

TOTAL

ÁREA PRIVATIVA ANDAR

APTOS 3D

 

R

E

S

I

D

E

N

C

I

A

L

OCUPAÇÃO: HMV 

ESTAÇÃO GUANABARA - LOTE 3 - RESIDENCIAL

ZONA  ZC2
COMPUTÁVEL BRUTO

ESTACIONAMENTO (COMPUTÁVEL)

ESTACIONAMENTO COBERTO (NÃO COMPUTÁVEL)

CASA MAQUINAS CX DÁGUA DAS TORRES

TOTAL

ÁREA ÚTIL (PRIVATIVA) ÁREA  COMUM ÁREA  TOTAL LAJE

CASA MAQUINAS CX DÁGUA DAS TORRES

4.081,31

6.229,64  

R

E

S

I

D

E

N

C

I

A

L

LOTE 3
UNIDADES PERMITIDAS

ESTAÇÃO GUANABARA - LOTE 4A - RESIDENCIAL

EFICIENCIA:

ZONA  ZC2
ÁREA ÚTIL (PRIVATIVA) ÁREA  COMUM ÁREA  TOTAL LAJE

PAV. TIPO 

ESTACIONAMENTO (COMPUTÁVEL)

ESTACIONAMENTO COBERTO (NÃO COMPUTÁVEL)

EFICIENCIA:

OCUPAÇÃO: HMV 

 

LOTE 4A

2 VAGAS/APTO 3D

 

COMPUTÁVEL BRUTO

APTOS 3D

APTOS 2D
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Tabela 4.3c: Quadro Geral de Áreas – Lotes 4B e 4C  

NÚM. NÚMERO RED.MAX 5% COMPUTÁVEL VAGAS ÁREA TOTAL

TIPOS UNIDADES ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL DO TOTAL FINAL TOTAL CONSTRUÇÃO

TERRENO : ÁREA PERMEÁVEL 10% 407,60
DENSIDADE MÁX 500UH/HA 204    DIRETRIZ NÃO
COEF. PERMITIDO 3,2400 13.206,30
FRUIÇÃO: 400,00  APTOS POR ANDAR 10

FRUIÇÃO COMPUT: 200,00 13.406,30 AP01 (3D) 79,75 X2 159,50

AP02 (3D) 73,50 X2 147,00

18 180 689,90 12.418,20 100,80 1.814,40 790,70 14.232,60 748,70 13.476,60  14.232,60 AP03 (3D) 73,40 X2 146,80

PAV. DE LAZER 790,70 790,70 790,70 706,70 706,70 790,70 AP04 (2D) 59,30 X2 118,60

PORTARIA + CABINES 70,00 70,00 70,00 70,00 AP05 (2D) 59,00 X2 118,00

100,00 100,00 100,00 100,00 ÁREA PRIVATIVA ANDAR 689,90

6.336,00 6.336,00 288 6.336,00

    166,00 166,00 166,00 166,00    166,00 TOTAL DE UNIDADES 180

18 180 12.418,20 9.277,10 21.695,30 14.353,30 1.084,77 13.268,54 288 21.695,30 APTOS 3D 108

APTOS 2D 72

TOTAL DE VAGAS 288

0,572  2 VAGAS/APTO 3D E 1 VAGA/APTO 2D

NÚM. NÚMERO RED.MAX 5% COMPUTÁVEL VAGAS ÁREA TOTAL

TIPOS UNIDADES ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL DO TOTAL FINAL TOTAL CONSTRUÇÃO

TERRENO :    ÁREA PERMEÁVEL 10% 1.049,82

COEF. PERMITIDO 3,2400 34.014,04 DIRETRIZ NÃO
FRUIÇÃO: 0,00  
FRUIÇÃO COMPUT: 0,00 34.014,04 APTOS POR ANDAR 14

AP01 (2D) 57,00 X9 513,00

COMERCIAL AP02 (1D) 42,60 X5 213,00

14 56 799,42 11.191,88 127,12 1.779,68 926,54 12.971,56 900,54 12.607,56 12.971,56 ÁREA PRIVATIVA ANDAR 726,00

LOJAS TÉRREO E 1º PAV 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

RECEPÇÃO TÉRREO 200,00 200,00 200,00 200,00 TOTAL DE UNIDADES 294

300,00 300,00 300,00 300,00 189

8.867,61 8.867,61 403 8.867,61 105

14 56 12.491,88 11.147,29 23.639,17 14.407,56 0,00 14.407,56 403 23.639,17 TOTAL DE VAGAS 294

1 VAGA/APTO 2D E 1 VAGA/APTO 1D

RESIDENCIAL

TORRE 02 - PAV. DE LAZER 856,00 856,00 856,00 829,00 829,00 856,00

TORRE 02 - PAV. TIPO 21 294 726,00 15.246,00 130,00 2.730,00 856,00 17.976,00 829,00 17.409,00  17.976,00 799,42

127,12

PORTARIA + CABINES 60,00 60,00 60,00 60,00 ÁREA TOTAL ANDAR 926,54

ESTACIONAMENTO (COMPUTÁVEL) 100,00 100,00 100,00 100,00 ÁREA PARA COEFICIENTE 900,54

ESTACIONAMENTO COBERTO (NÃO COMPUTÁVEL) 6.468,00 6.468,00 294 6.468,00 TOTAL DE VAGAS 403

CASA MAQUINAS CX DÁGUA DAS TORRES     166,00 166,00 166,00 166,00    166,00

21 294 15.246,00 10.380,00 25.626,00 18.398,00 1.281,30 17.116,70 294 25.626,00

350 27.737,88 21.527,29 49.265,17 32.805,56 1.281,30 31.524,26 697 49.265,17

0,640

5.944,55 0,05

TORRE COMERCIAL

APTOS 1D

ESCRITÓRIOS: 1 VAGA/35m²

4.076,02

TORRE RESIDENCIAL

EFICIENCIA:

APTOS 2D

ÁREA ÚTIL (PRIVATIVA) ÁREA  COMUM ÁREA  TOTAL LAJE COMPUTÁVEL BRUTO

U

S

O

 

M

I

S

T

O

PAV. TIPO 

ESTAÇÃO GUANABARA - LOTE 4C - USO MISTO

ÁREA  TOTAL LAJE

R

E

S

I

D

E

N

C

I

A

L

ZONA  ZC2

ESTACIONAMENTO COBERTO (NÃO COMPUTÁVEL)

CASA MAQUINAS CX DÁGUA DAS TORRES

 

LOTE 4B

ESTAÇÃO GUANABARA - LOTE 4B - RESIDENCIAL

OCUPAÇÃO: HMV ZONA  ZC2

ESTACIONAMENTO (COMPUTÁVEL)

TORRE 01 - PAV. TIPO

ESTACIONAMENTO (COMPUTÁVEL)

TOTAL

10.498,16

LOTE 4C

COMPUTÁVEL BRUTOÁREA ÚTIL (PRIVATIVA) ÁREA  COMUM

ESTACIONAMENTO COBERTO (NÃO COMPUTÁVEL)

TOTAL RESIDENCIAL

TOTAL LOTE MISTO

EFICIENCIA:  

TOTAL COMERCIAL

ÁREA COMERCIAL (SEM GARAGEM E ÁTICO) 14.471,56 43% LOTE VIRTUAL RESIDENCIAL DENSIDADE MÁX

57%

TOTAL 33.363,56

PERCENTUAL DE USO MISTO ÁREAS % DENSIDADE HABITACIONAL

294

OCUPAÇÃO: HCSEI

UNIDADES PERMITIDAS 297

100,00% UNIDADES RES PROJETO

500UH/HA 

ÁREA RESIDENCIAL (SEM GARAGEM E ÁTICO) 18.892,00

AREA ÚTIL

ÁREA COMUM
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Fonte: Empreendedor 

Tabela 4.3d: Quadro Geral de Áreas – Lotes 5 e 6  

NÚM. NÚMERO RED.MAX 5% COMPUTÁVEL VAGAS ÁREA TOTAL

TIPOS UNIDADES ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL DO TOTAL FINAL TOTAL CONSTRUÇÃO

TERRENO : ÁREA PERMEÁVEL 10% 543,82
DENSIDADE MÁX 500UH/HA 0,05    DIRETRIZ NÃO

272

COEF. PERMITIDO 3,2400 17.619,87 APTOS POR ANDAR 15

FRUIÇÃO: 0,00  AP01 (3D) 88,00 X2 176,00

FRUIÇÃO COMPUT: 0,00 17.619,87 AP02 (3D) 84,90 X2 169,80

AP03 (3D) 82,85 X4 331,40

AP04 (2D) 63,00 X2 126,00

6 90 1.110,30 6.661,80 117,30 703,80 1.227,60 7.365,60 643,80 3.862,80  7.365,60 AP05 (2D) 61,20 X2 122,40

8 539,40 539,40 688,20 688,20 1.227,60 1.227,60 1.167,60 1.167,60 1.227,60 AP06 (2D) 60,60 X2 121,20

AP07 (2D) 63,50 X1 63,50

PORTARIA + CABINES 100,00 100,00 100,00 100,00 ÁREA PRIVATIVA ANDAR 1.110,30

3.256,00 3.256,00 3.256,00 3.256,00 200,00 200,00 148 3.256,00

    200,00 200,00 200,00 200,00    200,00 TOTAL DE UNIDADES 98

50

48

6 98 7.201,20 4.948,00 12.149,20 5.330,40 607,46 4.722,94 148 12.149,20 TOTAL DE VAGAS 148

2 VAGAS/APTO 3D E 1 VAGA/APTO 2D

0,593

NÚM. NÚMERO RED.MAX 5% COMPUTÁVEL VAGAS ÁREA TOTAL

TIPOS UNIDADES ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL ANDAR TOTAL DO TOTAL FINAL TOTAL CONSTRUÇÃO

TERRENO : ÁREA PERMEÁVEL 10% 329,40

COEF. PERMITIDO 3,2400 10.672,56 DIRETRIZ NÃO
FRUIÇÃO: 0,00  
FRUIÇÃO COMPUT: 0,00 10.672,56 1.178,00

135,40

 800,00 800,00 513,40 513,40 1.313,40 1.313,40 1.273,40 1.273,40  1.313,40 ÁREA TOTAL ANDAR 1.313,40

PAV. TIPO 5 120 1.178,00 5.890,00 135,40 677,00 1.313,40 6.567,00 1.273,40 6.367,00 6.567,00

SUBSOLOS (ESTACIONAM.) 4.802,54 4.802,54 4.802,54 4.802,54 200,00 200,00 218 4.802,54 ÁREA PARA COEFICIENTE 1.273,40

ÁTICO 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

  TOTAL DE VAGAS 218

120 6.690,00 6.082,94 12.772,94 7.840,40 0,00 7.840,40 218 12.772,94

0,524

ÁREA COMUM

APTOS 3D

APTOS 2D

PAV. TIPO 

 

ESTAÇÃO GUANABARA - LOTE 6 - COMERCIAL

LOTE 6

EFICIENCIA:

PAV. TÉRREO (SOB TORRE)

 

AREA ÚTIL

TOTAL

3.294,00

ZONA  ZC2
ÁREA ÚTIL (PRIVATIVA) ÁREA  COMUM ÁREA  TOTAL LAJE COMPUTAVEL BRUTO

C

O

M

E

R

C

I

A

L

OCUPAÇÃO: CSEI

ESTAÇÃO GUANABARA - LOTE 5 - RESIDENCIAL

LOTE 5
UNIDADES PERMITIDAS

ESTACIONAMENTO COBERTO (NÃO COMPUTÁVEL)

ZONA  ZC2
ÁREA ÚTIL (PRIVATIVA) ÁREA  COMUM ÁREA  TOTAL LAJE

EFICIENCIA:

TERREO (1º PAVIMENTO)

COMPUTÁVEL BRUTO
OCUPAÇÃO: HMV 

CASA MAQUINAS CX DÁGUA DAS TORRES

TOTAL

5.438,23  

R

E

S

I

D

E

N

C

I

A

L

 

ESCRITÓRIOS: 1 VAGA/35m²
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4.3.4.2 Tipologia das Unidades Habitacionais e Comerciais Verticais 

O Projeto Arquitetônico do empreendimento prevê a implantação de 8 torres de 
apartamentos residenciais e 3 torres comerciais em uma área construída de 188.142,88 m². 
Para o acesso a essas torres e a implantação dos serviços básicos urbanos, o projeto prevê 6 
novas vias públicas, que totalizam 29.299,11m² de área de sistema viário público, criando 
novas conexões e caminhos dentro da malha urbana, favorecendo a mobilidade do município. 

No total, o empreendimento contará com 1.160 UH com diferentes tipologias que apresentam 
um, dois ou três dormitórios por unidade e 356 salas comerciais.  

Conforme já mencionado anteriormente, a gleba é apontada como uma Área Potencial para 
Grandes Empreendimentos, sendo sua urbanização necessária para receber tais 
empreendimentos, deixando de caracterizar-se como um vazio urbano e subutilizado. 

As Figuras 4.10 (a até g) apresentam as plantas dos pavimentos tipos dos edifícios. 
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Fonte: Empreendedor 

Figura 4.10a: Pavimento Tipo – Lote 1 – 1 Torre Comercial  
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Fonte: Empreendedor 

Figura 4.10b: Pavimento Tipo – Lote 2 – 2 Torres Residenciais 
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Fonte: Empreendedor 

Figura 4.10c: Pavimento Tipo – Lote 3 – 2 Torres Residenciais

 

  



 
  

            
66 

 
 
 
 
 

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21                                   Campinas, SP                                       Fone/Fax: (19) 3579-3536 

Fonte: Empreendedor 

Figura 4.10d: Pavimento Tipo – Lotes 4A e 4B – 2 Torres Residenciais
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Fonte: Empreendedor 

Figura 4.10e: Pavimento Tipo – Lote 4C – 2 Torres – Comercial e Residencial 
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Fonte: Empreendedor 

Figura 4.10f: Pavimento Tipo – Lote 4C – 1 Torre – Residencial 
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Fonte: Empreendedor 

Figura 4.10g: Pavimento Tipo – Lote 4C – 1 Torre – Comercial 
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Fonte: PERPLAN 

Fonte: PERPLAN 

4.3.4.3 Vagas de Estacionamento 

O Projeto de implantação do empreendimento apresenta um total de 2.644 vagas de 
estacionamento. Destas, 1.730 são reservadas às unidades residenciais e 914 vagas às 
unidades comerciais.  

As vagas estão distribuídas conforme apresentada nas Tabelas 4.4 (a e b). 

 

Tabela 4.4a: Critério e Distribuição das Vagas - Unidades Comerciais 

 

 

 

Tabela 4.4b: Critérios e Distribuição das Vagas - Unidades Residenciais  

 

  

1 8.055,00 293 Sim

4C 12.491,88 403 Sim

6 6.690,00 218 Sim

27.236,88 914 -Total

Atende ao 

Critério? 

1 Vaga/35m²

Áre Últil 

Comercial

Lotes Uso Critério
Quantidade de vagas do 

Empreendimento

2 0 104 104 312 Sim

3 0 0 200 400 Sim

4A 0 72 108 288 Sim

4B 0 72 108 288 Sim

4C 105 189 0 294 Sim

5 0 48 50 148 Sim

105 485 570 1730 -

Residencial

1 Vaga Apto de 

2 Dormitórios

2 Vagas Apto de 

3 Dormitórios

Quantidade de Apartamentos

Lotes Uso 

Quantidade de 

vagas do 

Empreendimento

Atende ao 

Critério? 

Total

1 Vaga Apto de 

1 Dormitório

Critérios
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4.3.4.4 Resumo e Cronograma de Implantação 

Em acordo com os objetivos e diretrizes das ‘’Áreas Potenciais para Grandes 
Empreendimentos”, foi proposto um Plano de Ocupação para as áreas privativas originárias 
do Parcelamento do Solo apresentado no subitem 4.3.2. 

O Projeto propõe a subdivisão das 4 grandes quadras em 8 lotes, que acomodam 9 edificações 
projetadas na intenção de aproveitar a máxima ocupação permitida pertinente ao local, 
pautada num coeficiente de aproveitamento de 3,24. Conforme apresentado nas Tabelas 4.2 
e 4.3 (a até d), a somatória das áreas computáveis nos projetos arquitetônicos do plano de 
ocupação apresentado, ou seja, das 9 edificações, totalizou 116.300,15 m². 

Esses projetos arquitetônicos procuraram maximizar os aspectos construtivos nos lotes, sendo 
implantados de forma a favorecer a fruição pública, explorando conceitos como fachada ativa 
e mescla de usos. Além disso, como pode ser observado na Figura 4.11, o projeto propõe 
recuos verdes nos lotes para serem ajardinados, que somados aos lotes projetados vizinhos 
compõem um “cinturão verde”. Essa característica conecta as edificações com as áreas verdes 
e sistema de lazer reservados no parcelamento do solo.  

O projeto, portanto, inclui elementos convidativos à atração de pessoas para uma nova 
localidade, incentivo ao percurso do pedestre e o estímulo do uso da área urbana, pensada 
sob a ótica da integração entre espaço público e espaço privado, fomentando áreas de 
moradia, comércio, serviços, lazer e convívio social. 

A Figura 4.11 apresenta o projeto de paisagismo do empreendimento enquanto as Figuras 
4.12 (a até c) apresentam o projeto em volumetria. 

Ressalta-se, por fim, que a expectativa de ocupação dos edifícios, tanto residenciais como 
comerciais, se dará apenas entre os anos de 2028 e 2033. Como pode ser observado na Tabela 
4.5, a projeção é de que as obras de loteamento da gleba ocorram entre os anos de 2023 e 
2025. A partir de 2025 as obras de construção das edificações devem ser iniciadas, com 
previsão para serem concluídas até 2027 e com início de ocupação estimada para o primeiro 
semestre de 2028. 

O plano de ocupação das edificações é apresentado nas Tabelas 4.6 (a até b), subdividindo-se 
por ano e tipo de uso (residencial e comercial), como exemplo, no ano de 2028, serão 
ocupadas 255 unidades habitacionais e 78 unidades comerciais, o que equivale, 
aproximadamente, a uma população de 1.531 pessoas (subitem 5.2.2 demonstra os cálculos 
de população do empreendimento). Ademais, a Figura 4.13 apresenta a curva da Ocupação 
Acumulada do Empreendimento de acordo com cada semestre entre 2028 e 2033.  
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Fonte: Primi & Appoloni 

Fonte: Primi & Appoloni 

Fonte: Primi & Appoloni 

Figura 4.11: Implantação do Projeto - Paisagismo 

 

Figura 4.12a: Implantação do Projeto – 3D 

 

 

Figura 4.12b: Implantação do Projeto – 3D 
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Fonte: Primi & Appoloni 

Fonte: Empreendedor 

Fonte: Empreendedor 

 

Figura 4.12c: Implantação do Projeto – 3D 

 

 

 

Tabela 4.5: Cronograma Geral 

 

 

Tabela 4.6a: Projeção de Ocupação das Unidades Habitacionais: 

 

 

Item Obra Loteamento
TVO Loteamento e 

Aprovação Edificações
Construção Edificações

Duração estimada (meses) 18 6 24

Início previsto 24/09/2023 24/03/2025 24/09/2025

Termino 24/03/2025 24/09/2025 24/09/2027

Nº total de Unidades Habitacionais (U.H)

1160 9% 13% 18% 4% 7% 11%

Nº de U.H a concluir: 104 151 209 46 81 128

Total anual de U.H: - 255 - 255 - 209

Total acumulado de U.H: 104 255 464 510 592 719

Nº total de Unidades Habitacionais (U.H)

1160 15% 4% 4% 6% 7% 2%

 Nº de U.H a concluir: 174 46 46 70 81 23

Total anual de U.H: - 220 - 116 - 104

Total acumulado de U.H: 893 940 986 1056 1137 1160

Ano: 2031 Ano: 2032 Ano: 2033

Ano: 2028 Ano: 2029 Ano: 2030
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Fonte: Empreendedor 

Fonte: Empreendedor 

Tabela 4.6b: Projeção de Ocupação das Unidades Habitacionais: 

 

 

 

Figura 4.13: Curva de Ocupação do Empreendimento: 

 

Nº total de Unidades Comerciais (U.C)

356 9% 13% 18% 4% 7% 11%

Nº de U.C a concluir: 32 46 64 14 25 39

Total anual de U.C: - 78 - 78 - 64

Total acumulado de U.C: 32 78 142 157 182 221

Nº total de Unidades Comerciais (U.C)

356 15% 4% 4% 6% 7% 2%

Nº de U.C a concluir: 53 14 14 21 25 7

Total anual de U.C: - 68 - 36 - 32

Total acumulado de U.C: 274 288 303 324 349 356

Ano: 2031 Ano: 2032 Ano: 2033

Ano: 2028 Ano: 2029 Ano: 2030
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5 GERAÇÃO E DEMANDA DO EMPREENDIMENTO 

5.1 Operação 

O empreendimento será composto principalmente por unidades residenciais, mas também 
apresentará usos de comércio, serviços e institucional, de acordo com a seguinte proporção: 

• Lote 1 e 2: 

o Comercial – Lote 1 

o Residencial – Lote 2 

• Lote 3: 

o Residencial  

• Lote 4 ABC: 

o Residencial – Lote 4AB 

o Lote Misto – Lote 4C 

• Lote 5 e 6: 

o Residencial – Lote 5 

o Comercial – Lote 6 

A Figura 5.1 identifica a distribuição dos Lotes do empreendimento. 

Assim, o funcionamento do empreendimento ocorrerá da seguinte maneira: 

• O empreendimento funcionará por 24 horas todos os dias da semana, permitindo a 
circulação de moradores, visitantes, funcionários e prestadores de serviço, de acordo 
com regras do regimento do condomínio; 

• A circulação será composta na maior parte por seus próprios moradores, que 
concentrarão suas viagens nos picos da manhã, quando os moradores se destinam para 
o trabalho ou estudo, e da tarde, quando esses mesmos moradores retornam de suas 
atividades; 

• Também haverá circulação da população não residente entre os setores comercial, 
serviço e institucional, que funcionará durante o horário comercial. 
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Fonte: ABEP 

Fonte: Empreendedor 

Figura 5.1: Distribuição dos Lotes do Empreendimento 

 

 

5.2 População 

5.2.1 Público-Alvo 

Residencial: 

A área residencial do empreendimento visa proporcionar aos novos moradores ambientes de 
convivência e moradia. Focando, principalmente, em famílias que buscam apartamentos 
próximos ao centro do município.  

Para definir as classes econômicas do público-alvo do empreendimento, foi utilizado o Critério 
de Classificação Econômica Brasil realizado pela ABEP (Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa) com base em Posse de Itens e Grau de Instrução do chefe de família. 

As Tabelas 5.1 (a e b) apresentam como são utilizados os parâmetros para a Classificação 
Econômica Brasil realizado pela ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa) a partir 
de 2019. Já as Tabelas 5.1 (c e d) apresentam a definição das Classes pelo sistema de Pontos 
e as Rendas. 

Para a Posse de Itens e Grau de Instrução, foi estimada a faixa entre 38 e 100 pontos. 

Diante dos dados de renda e da pontuação estimada, o público-alvo foi enquadrado como B1 
e A. 

Tabela 5.1a: Posse de Itens 
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Fonte: ABEP 

Fonte: ABEP 

Fonte: ABEP 

Tabela 5.1b: Grau de Instrução do chefe da família 

 

 

Tabela 5.1c: Cortes do Critério Brasil

 

 

 Tabela 5.1d: Renda Familiar por Classes 

 

 

 

Comercial: 

Já para a área comercial do empreendimento espera-se que sejam implantados comércios e 
serviços que atendam as demandas dos moradores do empreendimento e dos bairros 
vizinhos. O bairro onde se localiza é consolidado e bastante diversos em usos. 
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5.2.2 População 

Para um empreendimento, podem ser classificados três tipos de populações: 

• População Residente: 

É o conjunto de indivíduos que, independentemente de no momento da observação 
estarem presentes ou ausentes numa determinada unidade de alojamento, aí habitam a 
maior parte do ano com a família ou detêm a totalidade ou a maior parte dos seus 
haveres. 

• População Flutuante: 

Aquela que não permanece regularmente na planta. Deve ser sempre considerado o 
número máximo diário de pessoas. 

• População de Projeto: 

Denomina-se a população total a que o sistema deverá atender considerando-se o fim 
do período de projeto. 

No caso do presente empreendimento, a população residente estimada no Plano de Ocupação 
conceitual proposto corresponde aos futuros moradores das unidades habitacionais e a 
população flutuante aos funcionários, visitantes e frequentadores das lojas na área comercial. 

Para a população residente, estima-se: 

• Uma média de 4 habitantes por unidade habitacional com 3 dormitórios, gerando um 
total de 2.280 moradores: 

570 𝑈𝐻 × 4 ℎ𝑎𝑏 = 2.280 

• Uma média de 3 habitantes por unidade habitacional com 2 dormitórios, gerando um 
total de 1.455 moradores: 

485 𝑈𝐻 × 3 ℎ𝑎𝑏 = 1.455 

• Uma média de 2 habitantes por unidade habitacional com 1 dormitório, gerando um 
total de 210 moradores: 

105 𝑈𝐻 × 2 ℎ𝑎𝑏 = 210 

Totalizando, portanto, 3.945 novos moradores para o empreendimento. 

No caso da população flutuante ligada às habitações residenciais, estima-se 0,25 funcionários 
por unidade habitacional, totalizando 290 pessoas: 

1.160 𝑈𝐻 ×  0,25 = 290 

Assim, a população total da área residencial é de 4.235 pessoas. 

Para cálculos da estimativa de população da Área Comercial, foi utilizado o parâmetro de 
ocupação de 10 m²/pessoa. 

Considerando que a área útil comercial é de 27.236,88 m², tem-se os seguintes cálculos de 
estimativa para a população fixa: 

27.236,88 ÷ 10 = 2.723,39 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 
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Assim, a População de Projeto estimada totaliza 6.959 pessoas. 

Todo o cálculo apresentado corresponde ao cenário de ocupação plena do empreendimento, 
previsto para acontecer apenas no ano de 2033. Conforme anteriormente explicitado no 
subitem 4.3.4, o empreendimento deve ser ocupado entre os anos de 2028 e 2033. A Tabela 
5.2 apresenta a estimativa da população de acordo com o ano de ocupação. 

 

Tabela 5.2: Estimativa de População do Empreendimento: 

 

 

5.3 Geração de Viagens 

5.3.1 Tipos de Gerações 

O acesso de pessoas ao empreendimento Estação Guanabara, de uso misto, pode ser assim 
descrito: 

• Prestadores de serviço (manutenção, mercadorias etc.): 

Praticamente 100% desses profissionais dispõem de veículo. 

• Funcionários do empreendimento: 

Alguns dos funcionários necessitam de transporte público, enquanto outros possuem 
veículo próprio. 

• Residentes do empreendimento: 

Alguns residentes podem necessitar de transporte público, porém a maioria dispõe de 
veículo próprio. 

• Visitantes: 

Divididos entre aqueles que chegam de transporte público e aqueles que possuem 
veículo próprio. 

 

5.3.2 Geração de Viagens de Pedestres 

Para o caso das viagens a pé, certamente haverá tráfego de pedestres que irão se deslocar 
internamente ao Estação Guanabara (entre um apartamento residencial e uma área 
comercial, por exemplo). 

Para receber essas viagens internas, todas as vias a serem implantadas contarão com calçadas 
destinadas ao tráfego de pedestres. 

Ano da Ocupação 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Acumulado das Unidades Habitacionais 255 510 719 940 1056 1160

Acumulado das Unidades Comerciais 78 157 221 288 324 356

% da Ocupação 22% 44% 62% 81% 91% 100%

Total da População 1531 3062 4315 5637 6333 6959
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Fonte: PERPLAN 

Além disso, as viagens a pé podem ocorrer a partir de bairros próximos. Destaca-se que o 
centro do município de Campinas dista aproximadamente 1,5 km do empreendimento. 

Os acessos principais são através das vias R. Engenheiro Candido Gomide, R. Mario Siqueira e 
Avenida Brasil, todas elas já dotadas de calçadas e que, no momento da implantação do 
empreendimento, deverão receber tratamento adequado sempre que necessário. 

 

5.3.3 Transporte Público 

Para o público que necessita de transporte público, atualmente existem linhas de ônibus que 
trafegam próximas ao empreendimento, contando com pontos de ônibus na própria via de 
acesso e na área de entorno, com trajetos a partir de 1 minuto a pé. Ademais, o transporte 
público da região é melhor explorado no item 6.6.4 deste estudo.  

 

5.3.4 Geração de Tráfego 

Em conjunto ao Estudo de Impacto de Vizinhança, também foi elaborado para o presente 
empreendimento o Estudo de Impacto de Tráfego. 

Assim, seguindo as premissas e metodologias Estudo de Impacto de Tráfego (detalhadas no 
Relatório de Impacto de Tráfego – RIT) foi possível estimar o tráfego que será gerado pelo 
empreendimento em estudo. 

A Tabela 5.3 resume a estimativa de geração de tráfego realizado no Estudo de Impacto de 
Tráfego para os diferentes tipos de usos (escritórios, apartamentos e lojas).  

 

Tabela 5.3: Estimativa de Tráfego Gerado – Total 

 

  

 Leves  Pesados  Leves  Pesados 

Entrada 413 0 55 0

Saída 104 0 434 0

Entrada 94 0 263 0

Saída 236 0 108 0

Entrada 13 0 26 0

Saída 9 0 30 0

Entrada 521 0 344 0

Saída 349 0 572 0

Lojas

Empreendimento Movimento
Hora Pico Manhã  Hora Pico Tarde 

Escritórios

Total

Residenciais
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5.4 Infraestrutura 

5.4.1 Considerações Iniciais 

Toda a infraestrutura do projeto de parcelamento do solo foi projetada considerando o 
atendimento do acréscimo populacional previsto no Plano de Ocupação. Dessa forma, os 
sistemas de saneamento, energia elétrica, drenagem de águas pluviais que serão aprovados 
na SANASA, CPFL e PMC, respectivamente, para a aprovação e implantação do Loteamento 
estão dimensionados para a ocupação máxima considerando CA: 3,24. 

Da mesma forma, a consulta da coleta de lixo também foi realizada pela população total do 
Plano de Ocupação. 

 

5.4.2 Redes de Abastecimento de Água, Tratamento de Esgoto do Loteamento  

O serviço de abastecimento de água (captação, adução, tratamento, reservação e distribuição 
de água potável), coleta, afastamento e tratamento dos esgotos domésticos do município de 
Campinas está sob a responsabilidade da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento 
S/A – SANASA. 

O empreendimento tem Viabilidade Técnica emitida através do Informe Técnico SANASA nº 
140-2021 – Protocolo 10.445/2016 em 01/07/2021. Para a SANASA, foi apresentado o projeto 
de loteamento e o Plano de Ocupação explicitado no item 4.3.4, com as vazões estimadas para 
a máxima ocupação do empreendimento no coeficiente de aproveitamento 3,24. As 
características consideradas são: 

• Vazões estimadas: 12,935 l/s água e 13,97 l/s esgoto; 

• Setor de Abastecimento: Zona Baixa Chapadão; 

• Esgotos gerados pelo empreendimento serão tratados na Estação de Tratamento de 
Esgoto do Anhumas. 

Para que seja possível o abastecimento do empreendimento em questão será necessária a 
execução de uma linha exclusiva de alimentação de DN 200mm a partir do Reservatório CRD 
Chapadão, distante aproximadamente, 1 km do empreendimento. 

Quanto à rede de esgoto, o ponto de interligação está localizado na Av. Brasil. 

De fato, destaca-se que a gleba de implantação possui inclinação favorável para a Av. Brasil, 
onde há uma Rede Coletora de Esgoto de Ø 300 mm. Segundo estudos, a rede de Ø 300 mm 
tem capacidade máxima de escoamento aproximada de Q=113,5 l/s, sendo que a área de 
contribuição existente gera uma vazão estimada em Q=31,5 l/s, ou seja, tem-se ainda uma 
capacidade instalada ociosa igual a Q=82,0 l/s. Assim, considerando que a vazão do 
empreendimento será de aproximadamente 18,713 l/s, poderá ser realizada a interligação 
junto à rede existente na Av. Brasil. 

A planta de diretriz da Sanasa é apresentada no Anexo II deste relatório. 

Com a viabilidade emitida e os dados dos pontos de interligação disponibilizados pela SANASA, 
os projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário foram então elaborados pela 
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empresa Esana Engenharia e Saneamento Ambiental e estão protocolados para aprovação na 
SANASA sob os números 36830/2021 (Água) e 36834/2021 (Esgoto). 

 

5.4.3 Redes de Energia Elétrica e Iluminação 

As redes de energia elétrica e iluminação serão implantadas pelo loteador de acordo com as 
especificações e prazos definidos pela CPFL e Prefeitura Municipal de Campinas, sendo que a 
CPFL será responsável pela operação do serviço. 

 

5.4.4 Geração e Coleta de Resíduos 

O empreendimento será atendido através do Departamento de Limpeza Urbana do Município. 
A região já é atendida pelo serviço de coleta e remoção de lixo com frequência alternada, ou 
seja, 03 dias por semana, tendo como destino o Aterro Sanitário Municipal. 

 
5.4.5 Drenagem de Águas Pluviais 

O sistema de micro drenagem de águas pluviais para o loteamento foi elaborado pela empresa 
Rambla Projetos de Infraestrutura e encontra-se em aprovação junto à Secretaria Municipal 
de Infraestrutura de Campinas-SEINFRA através do Protocolo nº 2020/10/10563. De acordo 
com o memorial informativo, a metodologia utilizada para o cálculo das vazões de projeto foi 
o método racional e a seguinte equação: 

𝑄 = (𝐶 × 𝑖 × 𝐴)/360 

Onde: 

Q = vazão de projeto, em m3/s; 

C = coeficiente adimensional de escoamento superficial (run-off), classificado em função do 
tipo de solo, da cobertura vegetal, da declividade média da bacia, etc.; 

i = intensidade média da precipitação sobre toda área drenada obtida pela equação geral, em 
mm/h, onde o tempo de duração e igual ao tempo de concentração; 

A = área da bacia drenada, em ha. As áreas contribuintes a cada trecho da rede são 
determinadas através da planta topográfica juntamente com o projeto. As áreas de 
contribuição são somadas à medida que a rede se estende a jusante. 

A Tabela 5.4, a seguir, apresenta quadro quantitativo dos dispositivos necessários para a 
implantação do sistema de micro drenagem do empreendimento. 
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Fonte: RAMBLA 

Tabela 5.4: Dispositivos Necessários para Micro Drenagem Previstos no Projeto em 
Aprovação 

 

 

 

O Projeto de drenagem do loteamento considera a impermeabilização gerada pela 
implantação do sistema viário e adota um coeficiente de contribuição dos lotes. 

Ressalta-se que cada lote deverá manter o percentual de permeabilidade conforme legislação 
municipal (na ZC2 a Tp=10%) e as edificação deverão ter o seu projeto de drenagem de águas 
pluviais também aprovado pela SEINFRA para lançamento na rede do loteamento. No entanto, 
já na aprovação do loteamento, estão sendo previstos reservatórios de retenção no interior 
dos lotes, a serem executados pelos incorporadores das edificações. Dessa forma, mesmo com 
a implantação do parcelamento do solo e futura edificações, fica assegurada a manutenção 
da contribuição atual do imóvel. 

 

5.5 Fases de Obras 

5.5.1 Considerações Iniciais 

De maneira geral, todas as obras de construção envolvidas tanto na implantação do 
loteamento quanto na execução das edificações ocorrerão estritamente dentro e fora dos 
limites da gleba do imóvel, conforme custos apresentados no item 3.4.3. 

Neste ponto, vale a pena ressalta que as edificações serão construídas nos lotes oriundos do 
Parcelamento do Solo somente após a implantação deste e mediante a negociação dos 
imóveis. 

As ações envolvendo a fase de obras do loteamento encontram-se listadas a seguir: 

• Sinalização; 

• Limpeza do Lote; 

• Movimentação de Terra; 

• Instalação de Canteiro de Obras; 
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• Construção das Vias Públicas; 

• Instalação da Rede de Drenagem de Águas Pluviais; 

• Instalação das Redes de Água e Esgoto (Futura e para a fase de Obras); 

• Instalação das Redes de Energia Elétrica e Iluminação (Futura e para a fase de Obras). 

Já as ações envolvendo as obras das edificações serão as seguintes: 

• Sinalização;  

• Limpeza do Lote;  

• Movimentação de Terra;  

• Instalação de Canteiro de Obras;  

• Fundação; 

• Estrutura; 

• Paredes e Vedações; 

• Cobertura; 

• Instalações Hidrossanitárias; 

• Instalações Elétricas; 

• Outras instalações; 

• Acabamentos e revestimentos; 

• Esquadrias; 

• Pintura; 

 

5.5.2 Movimentação de Terra 

A gleba onde o empreendimento será implantado possui área total igual a 103.757,31 m² e 
possui relevo variável entre plano e suave ondulado, com declividades entre 0% a 8% e 
altitude entre 664 e 681 metros.  

Haverá movimentação de terra em decorrência da implantação das obras citadas no item 
5.5.1, ou seja, para implantação das obras de infraestruturas urbanas obrigatórias para 
entrega ao poder público, conforme exige a legislação urbanística referente à 
empreendimentos de Parcelamento do Solo. Os volumes de corte e aterro necessários para o 
nivelamento foram estimados em 27.031,197m³ e 24.512,881m³, respectivamente. 

Todas as obras serão executadas com devido controle tecnológico de acordo com as normas 
vigentes, a fim de assegurar a estabilidade, prevenir erosão e garantir a segurança dos imóveis 
e logradouros limítrofes. 
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5.5.3 Instalação de Canteiro de Obras 

O Canteiro de Obras representa uma edificação provisória que inclui alojamento de pessoal, 
casa de guarda, sanitários e toda construção necessária ao desenvolvimento de uma obra, 
estando as edificações autorizadas em no máximo no tempo da obra, devendo ser demolidas 
após a sua utilização. 

A área que compreende o canteiro de obras é aquela destinada a execução e desenvolvimento 
das obras, aos serviços complementares e implantação de instalações temporárias 
necessárias à sua execução, como alojamento, escritório de campo, depósitos, estande de 
vendas e outros. 

Juntamente com sua implantação deve-se buscar um programa de qualidade, através do 
desenvolvimento das seguintes práticas: 

• Descarte 

Identificar materiais ou objetos não necessários no local de trabalho e encaminhá-lo ao 
descarte, retirando-os do canteiro de obras. 

• Organização 

Visa estabelecer lugares certos para todos os objetos.  

• Limpeza 

Melhorar condições do ambiente de trabalho e facilitar a manutenção dos equipamentos 
e ferramentas de maneira sustentável. 

• Asseio 

Conscientizar os trabalhadores acerca da importância de manter a higiene individual, 
assim como de manter condições ambientais satisfatórias de trabalho, tais como os 
níveis de ruído, iluminação e de temperatura. 

• Segurança 

Utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI). 

 

5.5.4 Construção das Vias Públicas 

As vias que serão executadas pelo empreendimento passarão a integrar o domínio do 
município. O sistema viário apresenta uma área de 29.299,11 m² e possui as características 
exemplificadas na Tabela 5.5. 

Todas as vias deverão ter pavimentação Tipo III, com exceção das vias locais, que 
deverão ser do Tipo II. 
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Fonte: Empreendedor 

Tabela 5.5: Características das Vias do Empreendimento 

 

 

 

5.5.5 Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

É importante destacar que os resíduos da construção civil, apesar de serem classificados como 
inertes, podem oferecer riscos de degradação e devem ser gerenciados de maneira adequada. 
A construção civil pode gerar resíduos da classe A, B, C e D. 

A Tabela 5.6 apresenta as diferentes classes de resíduos gerados na construção civil. 

Durante a fase de obras do empreendimento em questão, serão gerados os seguintes 
resíduos: 

• Resíduos Classe A = 1.406,15 m³; 

Tijolos, blocos, concreto, areia, pedra, solo etc. 

• Resíduos Classe B = 165,43 m³; 

Plásticos, papel, metais, vidros, madeira etc. 

• Resíduos Classe C = 41,36 m³; 

Gesso e outros. 

• Resíduos Classe D = 41,36 m³; 

Tintas, solventes, amianto etc. 
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Tabela 5.6: Classificação dos Resíduos da Construção Civil 
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6 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE VIZINHANÇA IMPACTADA 

6.1 Considerações Iniciais 

Por definição, as divisões de abrangência dos impactos de vizinhança em um empreendimento 
se apresentam como Empreendimento, Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência 
Indireta (AII). 

A área do Empreendimento corresponde ao próprio Lote do empreendimento, ou seja, os 
limites de propriedade onde serão construídas as edificações e instalações. 

A AID (Área de Influência Direta) corresponde aos lotes e quadras imediatamente lindeiros ao 
empreendimento, bem como seu sistema viário.  

A AII (Área de Influência Indireta) corresponde aos limites de um raio ao redor do centro do 
empreendimento com extensões que variam conforme o tamanho, a zona de implantação e 
a atividade que será desenvolvida em cada empreendimento. 

 

6.2 Delimitação das Áreas de Impacto 

As definições apresentadas no item anterior foram aplicadas para a determinação das áreas 
que sofrerão impacto diante da implantação do empreendimento. 

Para a AII (Área de Influência Indireta) foi definido um raio limite de cerca de 1,5 km a partir 
do centro do empreendimento. Essa delimitação se fez com base principalmente nas 
conexões viárias e nas características sociopolíticas e econômicas, agrupando bairros e 
comunidades da região. 

A Figura 6.1 ilustra a delimitação das Áreas de Impacto do empreendimento. 
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Fonte: Google Earth/PERPLAN 

Figura 6.1: Áreas Impactadas pelo Empreendimento 
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6.3 Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo das Áreas Impactadas 

6.3.1 Zoneamento das Áreas Impactadas 

De acordo com o mapa de Zoneamento de Campinas, foi possível a identificação das zonas 
que abrangem as áreas impactadas – Empreendimento, AID e AII. 

A Figura 6.2 apresenta sobreposições entre a delimitação das áreas de impacto 
(Empreendimento, AID e AII) com o Mapa de Zoneamento. 

Conforme se pode observar na Figura 6.2, segue abaixo a classificação no mapa das zonas as 
quais as áreas impactadas pertencem: 

• Área do Empreendimento: 

o ZC2 

• Área de Influência Direta: 

o ZC2 

• Área de Influência Indireta: 

o ZC2 

o ZC4 

o ZM1 

o ZM2 

o ZM4 
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Fonte: Google Earth/PERPLAN 

Figura 6.2: Macrozoneamento das Áreas Impactadas 
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Fonte: Google Earth 

6.3.2 Uso e Ocupação das Áreas Impactadas 

As áreas impactadas estão situadas inteiramente dentro da malha urbana do município de 
Campinas, no bairro Jardim Guanabara, sendo que a gleba do empreendimento está a uma 
distância de 1,5 km do centro do município. A gleba do empreendimento está classificada, 
segundo zoneamento do município, como ZC2, zona a qual permite os usos residencial, 
comercial, serviços, industrial e institucional sendo, portanto, uma região bastante 
diversificada. 

No entorno do empreendimento, pode-se observar uma grande quantidade de lotes 
residenciais, assim como estabelecimentos comerciais e de serviços. Também há a presença 
de instituições, como o exemplo do Instituto Agronômico, e de bens patrimoniais tombados, 
que é o caso de edificações do Complexo Ferroviário da Antiga Companhia Mogiana. 

As Figuras 6.3 (a até f) apresentam imagens dos bairros das áreas de impacto. 

 

Figura 6.3a: Imagem do bairro Jd. Guanabara, Campinas – SP 
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Fonte: Google Earth 

Fonte: Google Earth 

Figura 6.3b: Imagem do bairro Castelo, Campinas – SP 

 

 

 

Figura 6.3c: Imagem do bairro Cambuí, Campinas – SP 
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Fonte: Google Earth 

Figura 6.3d: Imagem do Centro, Campinas – SP 
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Fonte: IBGE 

 

6.4 Características Populacionais das Áreas Impactadas 

6.4.1 População 
Sendo todas as áreas impactadas pertencentes à UTB EU – 22 e EU - 26, em consulta sobre os 
Censos Demográficos do IBGE relativos a essas unidades territoriais básicas de Campinas, foi 
possível determinar uma estimativa para: 

• A Faixa Etária das Áreas Impactadas: 

• A Figura 6.4 apresenta a distribuição percentual da população por Faixa Etária. 

• Pessoas Alfabetizadas por Faixa Etária das Áreas Impactadas: 

• As Figuras 6.5 (a e b) apresentam a distribuição percentual da população entres os níveis 
de escolaridade. 

• Faixa Salarial das Áreas Impactadas: 

• A Figura 6.6 apresenta a distribuição percentual da população por Faixa Salarial. 

 

Figura 6.4: Distribuição Percentual da População por Faixa Etária 
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Fonte: IBGE 

 

Fonte: IBGE 

 

Figura 6.5a: Pessoas Alfabetizadas por Faixa Etária (UTB EU-22) 

 

 

Figura 6.5b: Pessoas Alfabetizadas por Faixa Etária (UTB EU-26) 
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Fonte: IBGE 

 

Figura 6.6: Distribuição Percentual da População por Faixa Salarial 

 

 
 
6.4.2 Dinâmica Populacional 
Da mesma maneira do item anterior, em consulta sobre os Censos Demográficos do IBGE 
relativos ao município de Campinas, foi possível determinar uma estimativa para os seguintes 
dados relacionados à dinâmica populacional: 

• Variação Populacional: 

• O município de Campinas apresenta uma taxa de crescimento médio de 0.65%; 

• A cidade teve sua população estimada em 1.205,558 habitantes no ano de 2020. 

• Densidade Populacional: 

• A densidade populacional da área impactada varia de 25 a 100 hab/ha. Próximo ao 
empreendimento, em direção aos bairros Cambuí e Centro, é possível encontrar algumas 
quadras com densidade populacional acima de 200 hab/ha. 

• A Figura 6.7 apresenta a densidade populacional da área impactada   
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Fonte: Prefeitura de Campinas/PERPLAN 

Figura 6.7: Densidade Populacional de Campinas – Área Impactada 
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6.5 Características Físicas das Áreas de Vizinhança Impactadas 

6.5.1 Clima 

O clima do município de Campinas é classificado como Tropical de Altitude, com média anual 
de temperatura de 22,3°C e total pluviométrico anual de 1.411 mm, com predominância de 
chuvas entre novembro e março e com estiagens médias de 30 a 60 dias entre os meses de 
julho e agosto e estiagens agrícolas que podem chegar a 120 dias.  

 

6.5.2 Vegetação 

A criação, recuperação e preservação de áreas verdes auxiliam na proteção da biodiversidade, 
na permeabilidade das sub-bacias, no combate ao fenômeno das ilhas de calor, na mitigação 
da poluição atmosférica, além de proporcionar áreas de lazer e recreação para a população. 

Campinas está dividida em dois biomas principais, a Mata Atlântica e o Cerrado, sendo que o 
primeiro incide principalmente na porção leste do município e o segundo, na porção oeste. 

Os fragmentos de vegetação do Município estão divididos, em sua maior parte, em Floresta 
Estacional Semidecidual, Floresta Mista, Campo de Várzea e Cerrado.  

Além dos remanescentes de vegetação nativa, o município conta com parques, bosques, 
praças, jardins, campos de futebol, canteiros, incluídos nas áreas verdes. 

 

6.5.3 Relevo e Solo 

O município de Campinas está localizado em uma área de transição entre o Planalto Atlântico 
Paulista (região leste) e a Depressão Periférica (região oeste), sendo seu relevo bastante 
ondulado e com poucas áreas planas. O lugar mais alto da cidade está próximo 
ao Observatório Municipal Jean Nicolini, localizado na Serra das Cabras, no distrito de Joaquim 
Egídio, a uma altitude de 1.020 m. Dentro do perímetro urbano, entretanto, a região mais alta 
está no Jardim São Gabriel, a 780 m de altitude. A menor altitude se verifica na região do 
Parque Itajaí, próximo ao Rio Capivari, a 555 m. 

A sua Região Metropolitana está cercada por serras: a Serra da Mantiqueira, Serra do Japi e a 
Serra das Cabras. 

 

6.5.4 Hidrografia 

O município de Campinas faz parte de seis bacias hidrográficas: a bacia do Jaguari, Atibaia, 
Anhumas, Quilombo, Capivari e Capivari-Mirim. 

O empreendimento está inserido dentro da Bacia do Anhumas, que possui 146 km² e atende 
283.338 pessoas. Uma parte da área impactada (AII) abrange também a Bacia do Quilombo, a 
qual possui uma extensão de 74 km² e atende 119.196 pessoas. 

A Figura 6.8 ilustra as bacias e os cursos d’água na região das áreas impactadas. 
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Fonte: Prefeitura de Campinas/PERPLAN 

Figura 6.8: Hidrografia do Município de Campinas 
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6.5.5 Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 

As enchentes urbanas apresentam-se como grandes causadores de prejuízos para a sociedade 
como resultado da falta de planejamento urbano em relação ao uso do solo e da água. 

Assim, os sistemas de drenagem são itens de infraestrutura cada vez mais relevantes a serem 
considerados nos projetos pertinentes e no EIV, para que seja possível adotar medidas 
adequadas capazes de retardar o escoamento superficial a fim de facilitar o armazenamento 
e fluxo subterrâneo. 

No caso específico do empreendimento em estudo, não há suscetibilidade a inundações na 
AID. Entretanto, dentro da AII estão presentes áreas de média e alta susceptibilidade a 
inundações devido a presença do córrego que corta a Av. Orosimbo Maia. 

Enchentes e inundações têm condições de risco e potencial destrutivo que podem variar de 
acordo com a intensidade da energia cinética das águas, a vulnerabilidade das moradias a 
acidentes (relacionada ao seu padrão construtivo) e a distância das habitações em relação aos 
cursos d’água. 

O avanço da urbanização representa sempre um risco de degradação ambiental. A construção 
civil eleva a impermeabilização do solo, um dos maiores responsáveis por gerar riscos de 
inundações, uma vez que dificulta o escoamento das águas pluviais. 

Portanto, o sistema de drenagem do empreendimento estará de acordo com as normas e 
legislações do município, sendo implantado de modo a não sobrecarregar o sistema atual, 
conforme explicado no item 5.4.5. 

A Figura 6.9 apresenta as áreas suscetíveis a inundações e os pontos críticos no Município de 
Campinas. 
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Fonte: Prefeitura de Campinas/PERPLAN 

Figura 6.9: Suscetibilidade a inundações nas Áreas Impactadas 
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6.6 Características dos Equipamentos Públicos de Infraestrutura das Áreas de 
Vizinhança Impactadas 

6.6.1 Considerações Iniciais 

Consideram-se equipamentos públicos urbanos as instalações e espaços de infraestrutura 
urbana destinados aos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
coleta de águas pluviais, disposição e tratamento dos resíduos sólidos, transporte público, 
energia elétrica e rede telefônica, gás canalizado e congêneres. 

Nas áreas de vizinhança impactadas pelo empreendimento, pode-se observar de maneira 
geral a presença de todos os equipamentos públicos urbanos. 

 

6.6.2 Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto 

O serviço de abastecimento de água (captação, adução, tratamento, reservação e distribuição 

de água potável), coleta, afastamento e tratamento dos esgotos domésticos do município de 

Campinas está sob a responsabilidade da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento 

S/A – SANASA. 

O índice de abastecimento de água do município é de 99,7% da população da área urbana. As 

Estações de Tratamento de Água que abastecem a região das áreas impactadas são as ETA’s 

3 e 4, que apresentam 82.550,342 m³/ano de volume captado e vazão média de operação 

igual a 2.550 l/s (dados da SANASA, 2015), ademais, as ETA’s 3 e 4 são responsáveis pelo 

abastecimento de 73,2% da população de Campinas; 

No que diz respeito ao abastecimento de água, o reservatório do Chapadão é responsável por 

abastecer o empreendimento. Já sobre o sistema de coleta e afastamento de esgotamento a 

estação de Tratamento de Esgoto que atende as áreas impactadas é a ETE Anhumas. 

A Tabela 6.1 apresenta as Estações de Tratamento de Água (ETA) de Campinas e suas 
respectivas capacidades. 

 

Tabela 6.1 – Estações de Tratamento de Água de Campinas
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6.6.3 Sistema Viário  

As diretrizes viárias orientam o adensamento e os usos em um determinado território. Para a 
presente área de vizinhança impactada foi realizada uma classificação geral de suas vias 
municipais existentes entre: 

• Arterial: Promovem interligação entre regiões. 

• Coletora: Coleta o tráfego das vias locais e o canaliza para as arteriais. 

• Local: Promove acesso direto a lotes e edificações. 

A Figura 6.10 ilustra o sistema viário da região de vizinhança do empreendimento seguindo a 
classificação geral apresentada acima. 

As principais Vias Arteriais que atravessam as áreas impactadas são: 

• Avenida Brasil: 

o Interliga os bairros Cambuí, Jardim Guanabara e Jardim Chapadão; 

o Via de acesso ao empreendimento; 

o Pista dupla com duas faixas de tráfego por sentido; 

o Apresenta canteiro central; 

o Aproximadamente 2,3 km de extensão. 

• Avenida Barão de Itapura: 

o Tem início no Terminal Rodoviário de Campinas e se estende até o Jardim 
Campinas; 

o Pista dupla com duas faixas de tráfego por sentido; 

o Apresenta canteiro central; 

o Aproximadamente 4,0 km de extensão. 

• Avenida Andrade Neves: 

o Tem início no Centro de Campinas e término no Jardim Chapadão; 

o Pista simples com duas faixas de tráfego por sentido; 

o Aproximadamente 2,6 km de extensão. 

• Avenida Orozimbo Maia: 

o Tem início no Centro de Campinas e término no bairro Cambuí; 

o Pista dupla com três faixas de tráfego por sentido; 

o Apresenta canteiro central e córrego entre os sentidos; 

o Aproximadamente 2,0 km de extensão. 

• Avenida Imperatriz Leopoldina: 

o Tem sua extensão conectada a Av. Brasil e a R. Carolina Florence; 

o Pista dupla com duas faixas de tráfego por sentido; 
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o Apresenta canteiro central; 

o Aproximadamente 0,720 km de extensão. 

 

As principais Vias Coletoras que atravessam as áreas impactadas são: 

• Av. Francisco José de Camargo Andrade: 

o Tem início na Torre do Castelo, Jd. Chapadão, e término na Av. Imperatriz 
Leopoldina; 

o Pista dupla com duas faixas de tráfego por sentido; 

o Apresenta canteiro central; 

o Aproximadamente 1,4 km de extensão. 

• Av. Dr. Alberto Sarmento: 

o Tem início na Torre do Castelo, Jd. Chapadão, e término na Av. Lix da Cunha; 

o Pista dupla com duas faixas de tráfego por sentido; 

o Apresenta canteiro central; 

o Aproximadamente 1,4 km de extensão. 

• Avenida Anchieta: 

o Interliga as vias Av. Brasil e Av. Dr. Moraes Sales; 

o Pista dupla com duas faixas de tráfego por sentido; 

o Apresenta canteiro central; 

o Aproximadamente 1,5 km de extensão. 

• Rua Coronel Quirino: 

o Tem sua extensão cortando o bairro Cambuí; 

o Pista simples de sentido único, com duas faixas de tráfego; 

o Aproximadamente 2,4 km de extensão. 
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Fonte: Google Earth/PERPLAN 

Figura 6.10: Sistema Viário Existente nas Áreas de Vizinhança Impactadas 
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6.6.4 Transporte Público 

Em consultas realizadas às empresas EMDEC e EMTU, responsáveis pelo transporte público 
urbano de Campinas e das Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo, respectivamente, 
foi possível identificar as linhas que possuem pontos de paradas dentro dos limites das áreas 
impactadas pelo empreendimento. 

A região é abastecida por muitos pontos de ônibus, sendo a Área de Vizinhança Mediata 
atendida por mais de 70 diferentes linhas de ônibus, incluindo linhas municipais e linhas 
intermunicipais. 

As Figuras 6.11 (a e b) apresentam a localização dos pontos e linhas de ônibus municipais e 
intermunicipais presentes dentro das Áreas de Vizinhança. 

Através das Figuras, pode-se observar a presença de linhas que realizam trajetos passando 
pela Av. Brasil, com pontos de ônibus em frente ao Empreendimento. 

A Figura 6.11c apresenta imagem do ponto de ônibus mais próximo do Empreendimento. 
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Fonte: Google Earth/PERPLAN 

Figura 6.11a: Sistema de Transporte Público Municipal nas Áreas de Vizinhança Impactadas 
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Fonte: Google Earth/PERPLAN 

Figura 6.11b: Sistema de Transporte Público Intermunicipal nas Áreas de Vizinhança 
Impactadas 
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Fonte: Google Earth 

Figura 6.11c: Ponto de Ônibus Localizado na Av. Brasil  
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6.6.5 Geração e Coleta de Resíduos 

Para os resíduos Sólidos Domiciliares, de acordo com as consultas realizadas ao Plano 
Municipal de Resíduos Sólidos de Campinas, a coleta de resíduos sólidos domiciliares abrange 
100% da área urbana do município.  

Seguindo a programação estabelecida, os bairros que abrangem as áreas impactadas são 
atendidos pela coleta de lixo no período diurno, com frequência alternada de 3 dias por 
semana, tendo como destino final o Aterro Sanitário Municipal. 

O atendimento dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares 
acompanham o crescimento urbano. Para cada novo loteamento residencial que solicitar o 
serviço, o atendimento será executado de imediato. 

Além disso, Campinas conta com 14 Ecopontos, pontos de entrega voluntária de materiais nos 
quais a população pode descartar recicláveis, resíduos da construção civil, pneus, resíduos de 
jardinagem e objetos inservíveis como móveis e outros.  

No caso dos resíduos da Construção Civil, ainda com base nas pesquisas no Plano Municipal 
de Resíduos Sólidos de Campinas, foi estimado que os resíduos da construção civil contribuem 
com 64% de todo o volume de resíduos sólidos gerados no município de Campinas. É 
importante destacar que os resíduos da construção civil, apesar de serem classificados como 
inertes, podem oferecer riscos de degradação e devem ser gerenciados de maneira adequada. 

Em cumprimento a Resolução CONAMA n° 307 de 05/07/2002, o município de Campinas 
implantou em local público a Unidade Recicladora de Materiais – URM, visando o 
beneficiamento e tratamento dos Resíduos da Demolição e da Construção Civil – RDCC. 

A URM visa o tratamento de resíduos da demolição e da construção civil (RDCC) de toda a 
cidade. Desde abril de 2007 é gerenciado pelo Departamento de Limpeza Urbana – DLU, que 
organiza as atividades necessárias para o funcionamento ideal da unidade. 

Em relação aos RDCC, é importante destacar que se encontra em trâmite de aprovação junto 
à câmara municipal o projeto de lei 325/11, processo 189.562, de autoria do Executivo 
Municipal, que “institui o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
e dá outras providências”. 

O plano integrado faz parte do Sistema de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos em 
Campinas e estabelece normas para os geradores, o transporte, a destinação, recepção e 
captação de resíduos de construção civil. A proposta também prevê penalidades para quem 
não cumprir a lei, podendo ocorrer notificação, multa e cassação do licenciamento da 
atividade. A matéria também cria o Núcleo Permanente de Gestão integrado por unidades da 
administração municipal com o objetivo de consolidar as diretrizes e ações integradas ao 
Sistema, sendo regulamentado e instituído por Decreto do Executivo. 
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6.7 Características dos Equipamentos Comunitários das Áreas de Vizinhança 
Impactadas 

6.7.1 Considerações Iniciais 

Consideram-se equipamentos públicos comunitários as instalações e espaços de 
infraestrutura urbana destinados aos serviços públicos de educação, saúde, cultura, 
assistência social, esportes, lazer, segurança pública, abastecimento, serviços funerários e 
congêneres. 

Nas visitas de campo realizadas pela Equipe Técnica da PERPLAN foram identificados todos os 
equipamentos públicos presentes dentro das áreas de vizinhança impactadas pelo 
empreendimento. 

A Figura 6.12 identifica todos os equipamentos comunitários dentro das áreas de vizinhança 
impactadas. 

Como se pode observar, foram identificados na região: 

• 15 Equipamentos de Educação: 

o 5 Escolas Públicas; 

o 8 Escolas Particulares; 

o 1 Universidade; 

o 1 Escola Técnica. 

• 5 Equipamentos de Cultura: 

o 2 Museus; 

o 2 Centros Culturais; 

o 1 Atração turística. 

• 11 Equipamentos de Lazer e Recreação: 

o 11 Praças de Lazer e Vegetação; 

• 9 Equipamentos de Saúde: 

o 7 Hospitais; 

o 2 Centros Clínicos. 
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Fonte: Google Earth/PERPLAN 

Figura 6.12: Características dos Equipamentos Comunitários das Áreas de Vizinhança 
Impactadas 
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6.7.2 Escolas das Áreas de Vizinhança Impactadas 

Abaixo estão descritas as escolas identificadas pela Figura 6.12. 

Escolas Públicas: 

• E.E. Dona Castorina Cavalheiro:  

o Localizada na R. Prefeito Passos, 95 – Vila Itapura;  

o Escola Estadual; 

o Ensino Fundamental; 

o Média de 585 alunos; 

o Horários de funcionamento: períodos matutino e vespertino. 

• CEI Dr. Perseu Leito de Barros:  

o Localizada na R. Sacramento, 802 – Centro;  

o Escola Municipal;  

o Educação Infantil; 

o Média de 110 alunos; 

o Horários de funcionamento: períodos matutino e vespertino. 

• E.E. Professor Anibal de Freitas:  

o Localizada na R. Primeiro de Março, 38 – Jd. Nossa Senhora Auxiliadora;  

o Escola Estadual;  

o Ensino Fundamental e Médio; 

o Média de 815 alunos; 

o Horários de funcionamento: períodos matutino e vespertino. 

• E.E. Carlos Gomes:  

o Localizada na Av. Anchieta, 80 – Centro;  

o Escola Estadual;  

o Ensino Fundamental e Médio; 

o Média de 2.500 alunos; 

o Horários de funcionamento: períodos matutino, vespertino e noturno. 

• Culto a Ciência: 

o Localizada na R. Culto a Ciência, 422 – Botafogo;  

o Escola Estadual;  

o Ensino Médio; 

o Média de 1.915 alunos; 
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o Horários de funcionamento: período matutino. 

 

Escolas Particulares: 

• Instituto Educacional Imaculada:  

o Localizada na Av. Barão de Itapura, 1735 – Botafogo;  

o Ensino Infantil, Fundamental e Médio; 

o Média de 1.450 alunos; 

o Horários de funcionamento: períodos matutino e vespertino. 

• Colégio Oficina do Estudante:  

o Localizada na Rua Felipe dos Santos, 37 – Jardim Guanabara;  

o Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

o Média de 1.030 alunos; 

o Horários de funcionamento: períodos matutinos e vespertino. 

• Colégio Adventista Unidade Castelo: 

o Localizada na R. Espanha, 260 - Vila Rossi Borghi e Siqueira;  

o Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

o Média de 160 alunos; 

o Horários de funcionamento: períodos matutinos e vespertino. 

• Colégio Liceu Salesiano: 

o Localizada Rua Baroneza Geraldo de Resende, 330 - Jardim São Domingos Sávio; 

o Ensino Infantil, Fundamental e Médio; 

o Horários de funcionamento: períodos matutinos e vespertino. 

• Poliedro: 

o Localizada na Rua Dona Maria Umbelina Couto, 58 – Taquaral; 

o Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

o Média de 400 alunos; 

o Horários de funcionamento: períodos matutinos e vespertino. 

• Colégio Progresso: 

o Localizada na Av. Júlio de Mesquita, 840 – Cambuí;  

o Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

o Média de 970 alunos; 

o Horários de funcionamento: períodos matutino e vespertino. 
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• Colégio Objetivo Unidade Centro: 

o Localizada na Delfino Cintra, 100 – Botafogo;  

o Ensino Médio; 

o Média de 177 alunos; 

o Horários de funcionamento: período matutino. 

• 14 Bis: 

o Localizada na Francisco Otaviano, 329 – Jardim Chapadão;  

o Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

o Média de 230 alunos; 

o Horários de funcionamento: períodos matutino e vespertino. 

 

Universidades e Ensino Técnico: 

• SENAC: 

o Localizada na Rua Sacramento, 490 – Centro;  

o Curso Técnico; 

o Média de 1.450 alunos; 

o Horários de funcionamento: períodos matutino, vespertino e noturno. 

• Mackenzie: 

o Localizada na Av. Brasil, 1220 – Jardim Guanabara;  

o Universidade Particular; 

o Horários de funcionamento: períodos matutino, vespertino e noturno. 

 

6.7.3 Equipamentos de Lazer e Vegetação das Áreas de Vizinhança Impactadas 

Abaixo está descrito o equipamento de lazer identificado pela Figura 6.12. 

• Bosque dos Italianos: 

o Localizada na Rua Paulo Justi, 53 - Jardim Chapadão; 

o Possui vegetação nativa, playground, salão de festas, academia para terceira 
idade; 

o Horários de funcionamentos: aberto todos os dias das 6:00 às 18:00. 

• Bosque dos alemães: 

o Localizado na R. Dr. Barros Monteiro x R. Pereira Tangerino;  

o Possui vegetação nativa, playground, pista para caminhada; 

o Horários de funcionamentos: aberto todos os dias das 7:00 às 18:00. 
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• Praça Silva Rego: 

o Localizada na R. Dr. Albano de Almeida Lima x R. Frei. Manual da Ressureição; 

o Possui vegetação, playground e espaço para feiras; 

o Horários de funcionamentos: aberto todos os dias. 

• Praça das Cerejeiras de Gifu: 

o Localizada na R. Eng. Cândido Gômide x R. Camargo Paes; 

o Possui vegetação e mobiliário urbano; 

o Aberta ao público. 

• Praça Hydeyo Nouguchi: 

o Localizada na R. Eng. Cândido Gômide x R. Camargo Paes;  

o Possui vegetação, mobiliário urbano e monumentos; 

o Aberta ao público. 

• Praça Napoleão Laureano: 

o Localizada na R. Delfino Cintra x R. Dr. Alvares Lobo;  

o Possui vegetação, mobiliário urbano e playground; 

o Aberta ao público. 

• Praça Euclides da Cunha: 

o Localizada na Av. Brasil x R. Eduardo Lane;  

o Possui vegetação e mobiliário urbano; 

o Aberta ao público. 

• Praça Luis Camões: 

o Localizada na R. Onze de Agosto - Centro;  

o Possui vegetação, mobiliário urbano, academia para terceira idade e 
monumento; 

o Aberta ao público. 

• Praça Quinze de Novembro/Largo Santa Cruz: 

o Localizada na R. Quinze de Novembro x R. Sta Cruz;  

o Possui vegetação, mobiliário urbano e playground; 

o Aberta ao público. 

• Praça Nossa Senhora das Graças: 

o Localizada na rotatória da Av. Imperatriz Leopoldina;  

o Possui vegetação e mobiliário urbano; 

o Aberta ao público. 
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• Praça Tiro de Guerra: 

o Localizada na rotatória da Av. Papa Pio XII x Av. Luiz Smânio;  

o Possui vegetação e mobiliário urbano; 

o Aberta ao público. 

 

6.7.4 Equipamentos de Cultura das Áreas de Vizinhança Impactadas 

Abaixo estão descritos os equipamentos de cultura identificados pela Figura 6.12. 

• CIS Guanabara – Centro Cultural: 

o Localizado na R. Mário Siqueira, 829 – Botafogo;  

o Centro Cultural de Inclusão e Integração Social. 

• Museu de Arte Contemporânea de Campinas – MACC: 

o Localizado na Av. Benjamin Constant, 1633 - Centro;  

o Exposições e atividades educativas. 

• Instituto Cultural Nipo Brasileiro: 

o Localizado na R. Camargo Paes, 118 – Guanabara;  

o Promove o festival do Japão e outras celebrações da cultura nipo-brasileira. 

• Museu Universitário PUCC: 

o Localizado na R. Mal. Deodoro, 1117 - Centro;  

o Exposições sobre os temas de Antropologia/ Etnologia, Arqueologia, Cultura 
Popular, Japão Pré-Industrial e História da PUC-Campinas 

• Torre do Castelo: 

o Localizado na Praça Vinte e Três de Outubro, Av. João Erbolato, S/N - Castelo;  

o Atração turística. 

 

6.7.5 Equipamentos de Saúde das Áreas de Vizinhança Impactadas 

Abaixo estão descritos os equipamentos de saúde identificado pela Figura 6.12. 

• Hospital Renascença: 

o Localizado Av. Barão de Itapura, 1444 - Jardim Guanabara; 

o Particular; 

o 79 leitos; 

o Unidades de Internação e UTI adulto, neonatal e pediátrica; Centro Cirúrgico com 
7 salas operatórias; Centro Obstétrico com 2 salas; Especialista em parto 
humanizado; 
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o Horário de funcionamento: 24h. 

• Hospital Maternidade de Campinas: 

o Localizado na Av. Orosimbo Maia, 165 - Vila Itapura; 

o Filantrópico; 

o 256 leitos; 

o Serviços Ambulatório de ; Serviço de Ultrassonografia; Monitorização Cardio 
Fetal; Cirurgias Ginecológicas; Planejamento familiar; Centro de Lactação / Banco 
de Leite Humano. 

o Horário de funcionamento: 24h. 

• Hospital Maternidade de Campinas: 

o Localizado na Av. Andrade Neves, 611 - Botafogo; 

o Particular; 

o Especialidades Cirúrgicas; 

o Horário de funcionamento: 24h. 

• Hospital Vera Cruz: 

o Localizado na Av. Andrade Neves, 402 - Botafogo; 

o Particular; 

o 154 leitos; 

o Unidades de internação; setores de Quimioterapia, Hemodinâmica, Câmara 
Hiperbárica Monoplace, Radiologia (incluindo tomografia e ressonância 
magnética), além das unidades externas: Centro Clínico, Centro de Oncologia, 
Centro de Medicina Diagnóstica e Fisioterapia.; 

o Horário de funcionamento: 24h. 

• Beneficência Portuguesa: 

o Localizado na R. Onze de Agosto, 557 – Centro; 

o Particular; 

o 138 leitos; 

o Especialidades em Buco Maxilo / Cabeça e Pescoço; Nefrologia; 
Cirurgias; Ortopedia; Clínica; Urologia; Hematologia, Infectologia, Vascular; 

o Horário de funcionamento: 24h. 

• Hospital Santa Tereza: 

o Localizado na R. Bernardino de Campos, 804 - Centro; 

o Particular; 

o 138 leitos; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ultrassonografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cirurgia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ginecologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_familiar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lacta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leite_materno
https://www.beneficenciacamp.com.br/buco-maxilo-cabeca-e-pescoco/
https://www.beneficenciacamp.com.br/nefrologia/
https://www.beneficenciacamp.com.br/cirurgias/
https://www.beneficenciacamp.com.br/ortopedia/
https://www.beneficenciacamp.com.br/clinica/
https://www.beneficenciacamp.com.br/urologia/
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o Serviços de Maternidade; Laboratório; Diagnóstico por Imagem; Centros Clínicos; 
Oncologia; Centro de Feridas; Medicina Preventiva; 

o Horário de funcionamento: 24h. 

• Santa Casa Irmãos Penteado: 

o Localizado Av. Júlio de Mesquita, 571 - Cambuí; 

o Público; 

o 138 leitos; 

o Serviços de Pronto Atendimento, UTI, Centro de Tratamento de Queimaduras, 
Centro Cirúrgico; 

o Horário de funcionamento: 24h. 

• Centro Clínico Vera Cruz: 

o Localizado Av. Júlio de Mesquita, 571 - Cambuí; 

o Particular; 

o Centro Médico; 

o Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8:00 às 18:00. 

o CMI – Castelo – Bonfim: 

• Localizado Rua Germania, Nº 839 – Bonfim;  

o Público; 

o Policlínica; 

o Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8:00 às 19:00. 
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7 PESQUISAS DE OPINIÃO NA ÁREA DE VIZINHANÇA 

7.1 Apresentação e Objetivo  

No presente estudo, além das visitas de campo efetuadas pela equipe técnica da PERPLAN 
para o diagnóstico da área de vizinhança do empreendimento, também foram realizadas 
pesquisas de opinião sobre as condições urbanísticas nas residências dentro da AII (Área de 
Influência Imediata). 

Essas pesquisas tiveram como objetivo principal incluir novos elementos de análise a partir da 
confirmação de hipóteses e opiniões de moradores da vizinhança imediata ao terreno de 
implantação. 

 

7.2 Pesquisas de Opinião 

7.2.1 Questionário  

Para a realização das pesquisas, foram utilizados questionários envolvendo perguntas sobre: 

• Identificação do Domicílio (Logradouro e Nº); 

• Perfil Socioeconômico da Família Residente; 

• Avaliação dos Serviços Públicos Atuais da Vizinhança; 

• Avaliações da Infraestrutura Atual da Vizinhança; 

• Avaliação dos Equipamentos Comunitários Atuais da Vizinhança; 

• Avaliação do Comércio e Serviços Privados; 

• Informações Sobre Utilização de Escolas, Transporte Público e Saúde; 

• Espaço Livre para Observações do Morador. 

As Figuras 7.1 (a até c) ilustram o questionário utilizado para as pesquisas.
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Fonte: PERPLAN 

Figura 7.1a: Questionário das Pesquisas de Opinião 
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Fonte: PERPLAN 

Figura 7.1b: Questionário das Pesquisas de Opinião 
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Fonte: PERPLAN 

Figura 7.1c: Questionário das Pesquisas de Opinião 
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Fonte: PERPLAN 

7.2.2 Visitas aos Domicílios 

Em posse desse questionário, a equipe técnica da PERPLAN fez visitas em todos os domicílios 
de finalidade residencial da AII (Área de Vizinhança Imediata) do empreendimento. 

Essas visitas foram realizadas de terça-feira até sexta-feira, e em um sábado e em uma 
segunda de feriado. Sempre em horários variados durante o dia, objetivando encontrar 
qualquer perfil de morador em seu domicílio. 

As Figuras 7.2 (a e b) ilustram as entrevistas realizadas nas visitas aos domicílios na área de 
vizinhança imediata ao empreendimento. 

Quando nenhum morador se apresentava ou se encontrava ausente para atender à visita e 
responder o questionário, o Logradouro e o Nº da residência eram marcadas e revisitados em 
outro horário ou dia. 

Em casos em que o morador se negou a participar da pesquisa de opinião, seu domicílio era 
imediatamente descartado da amostra. Foi possível atingir uma amostra de cerca de quase 
33% dos domicílios visitados.  

 

Figuras 7.2a: Entrevistas de Pesquisas de Opinião na Área de Vizinhança Imediata 
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Fonte: PERPLAN 

Figuras 7.2b: Entrevistas de Pesquisas de Opinião na Área de Vizinhança Imediata 

 

 

7.3 Resultados 

7.3.1 Perfil dos Moradores 

A Figura 7.3a resume o resultado para o tempo de residência dos moradores no domicílio. 

A Figura 7.3b resume o resultado para a renda familiar dos moradores em salários-mínimos o 
tempo de residência dos moradores no domicílio. 

O índice de moradores por domicílio foi de: 

• 3,48 hab/domicílio. 

A taxa de motorização foi de: 

• 0,41 veículo/domicílio; 

• Motos não estão inclusas nessa conta. 
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Fonte: PERPLAN 

Fonte: PERPLAN 

Figura 7.3a: Tempo de Residência 

 

 

 

Figura 7.3b: Renda Familiar em Salários-Mínimos  
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Fonte: PERPLAN 

7.3.2 Avaliação dos Serviços Públicos 

A avaliação dos serviços públicos seguiu a seguinte escala: 

• 1 – Inexistente; 

• 2 – Regular; 

• 3 – Bom; 

• 4 – Regular; 

• 5 – Excelente. 

A Figura 7.4a resume o resultado para a avaliação do fornecimento de energia elétrica. 

A Figura 7.4b resume o resultado para a avaliação do abastecimento de água. 

A Figura 7.4c resume o resultado para a avaliação da rede de esgoto. 

A Figura 7.4d resume o resultado para a avaliação do transporte público. 

A Figura 7.4e resume o resultado para a avaliação da limpeza das ruas. 

A Figura 7.4f resume o resultado para a avaliação da coleta de lixo. 

A Figura 7.4g resume o resultado para a avaliação da iluminação das ruas. 

A Figura 7.4h resume o resultado para a avaliação da segurança. 

 

Figura 7.4a: Avaliação do Fornecimento de Energia 
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Fonte: PERPLAN 

Fonte: PERPLAN 

Figura 7.4b: Avaliação do Abastecimento de Água 

 

 

 

Figura 7.4c: Avaliação da Rede de Esgoto 
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Fonte: PERPLAN 

Fonte: PERPLAN 

Figura 7.4d: Avaliação do Transporte Público 

 

 

 

Figura 7.4e: Avaliação da Limpeza das Ruas 
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Fonte: PERPLAN 

Fonte: PERPLAN 

Figura 7.4f: Avaliação da Coleta de Lixo 

 

 

 

Figura 7.4g: Avaliação da Iluminação das Ruas 
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Fonte: PERPLAN 

Figura 7.4h: Avaliação da Segurança 

 

 

 

7.3.3 Avaliação da Infraestrutura 

A avaliação dos serviços públicos seguiu a seguinte escala: 

• 1 – Inexistente; 

• 2 – Regular; 

• 3 – Bom; 

• 4 – Regular; 

• 5 – Excelente. 

A Figura 7.5a resume o resultado para a avaliação das vias urbanas. 

A Figura 7.5b resume o resultado para a avaliação do trânsito. 

A Figura 7.5c resume o resultado para a avaliação das áreas de lazer. 

A Figura 7.5d resume o resultado para a avaliação da acessibilidade. 

A Figura 7.5e resume o resultado para a avaliação da arborização. 
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Fonte: PERPLAN 

Fonte: PERPLAN 

Figura 7.5a: Avaliação das Vias Urbanas 

 

 

 

Figura 7.5b: Avaliação do Trânsito 
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Fonte: PERPLAN 

Fonte: PERPLAN 

Figura 7.5c: Avaliação das Áreas de Lazer 

 

 

 

Figura 7.5d: Avaliação da Acessibilidade 
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Fonte: PERPLAN 

Figura 7.5e: Avaliação da Arborização 

 

 

 

7.3.4 Avaliação dos Equipamentos Comunitários 

A avaliação dos serviços públicos seguiu a seguinte escala: 

• 1 – Inexistente; 

• 2 – Regular; 

• 3 – Bom; 

• 4 – Regular; 

• 5 – Excelente. 

A Figura 7.6a resume o resultado para a avaliação das escolas 

A Figura 7.6b resume o resultado para a avaliação das creches. 

A Figura 7.6c resume o resultado para a avaliação dos hospitais. 

A Figura 7.6d resume o resultado para a avaliação dos postos de saúde. 
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Fonte: PERPLAN 

Fonte: PERPLAN 

Figura 7.6a: Avaliação das Escolas 

 

 

 

Figura 7.6b: Avaliação das Creches 
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Fonte: PERPLAN 

Fonte: PERPLAN 

Figura 7.6c: Avaliação dos Hospitais 

 

 

 

Figura 7.6d: Avaliação dos Postos de Saúde 
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7.3.5 Resumo dos Resultados 

De forma resumida, as entrevistas realizadas indicam os seguintes resultados do ponto de 
vista da percepção dos moradores da região: 

Com relação à avaliação dos serviços públicos: 

• A condição do fornecimento de energia elétrica, do abastecimento de água, da rede de 
esgoto, da limpeza das ruas e da coleta de lixo foi considerada pela maioria como BOA 
ou EXCELENTE; 

• A condição do transporte público e da iluminação das ruas foi considerada pela maioria 
como BOM ou REGULAR; 

• A condição da segurança foi considerada pela maioria como REGULAR ou EXCELENTE. 

Com relação à avaliação da infraestrutura: 

• A condição das vias urbanas foi considerada pela maioria como BOA ou REGULAR; 

• A condição do trânsito, das áreas de lazer, da acessibilidade e da arborização foi 
considerada pela maioria como RUIM ou REGULAR. 

Com relação à avaliação dos equipamentos comunitários: 

• A condição das escolas e creches foi considerada pela maioria como BOA ou REGULAR; 

• A condição dos hospitais e postos de saúde foi considerada pela maioria como 
INEXISTENTE, RUIM ou REGULAR. 

• A condição dos hospitais e postos de saúde foi considerada pela maioria como 
INEXISTENTE, RUIM ou REGULAR. 
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8 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS E MEDIDAS MITIGATÓRIAS 

8.1 Fase de Implantação 

8.1.1 Sinalização 

Para informar e garantir a segurança, durante a fase de obras do empreendimento serão 
fixadas placas indicativas do autor do projeto, do dirigente técnico da obra e dos alvarás de 
execução que licenciaram a obra. 

Nas placas indicativas deverá constar a seguinte frase: 

Nos termos da Lei Municipal nº 10.874/2001, nesta obra não há utilização de amianto ou 
produtos dele derivados, por serem prejudiciais à saúde. 

Também será necessário incluir sinalizações para as escavações, assim como em relação à 
higiene pessoal e segurança no trabalho dos funcionários da obra. 

 

8.1.2 Movimentação de Terra 

Com as movimentações de terra pode ocorrer emissão de poeiras devido a utilização de 
veículos pesados e maquinários. Esse material particulado é formado por terra, não tóxico e 
inerte. As partículas são em média grandes, causando menos prejuízos a saúde, podendo 
causar eventualmente alergias às pessoas. Deve-se ressaltar que esse material particulado é 
pesado e com baixo alcance quando em suspensão, depositando rapidamente no solo, 
dependendo das condições climáticas. Medidas como a aspersão de água podem ajudar a 
diminuir esse impacto causado pela poeira. 

Todas as obras necessárias serão executadas com devido controle tecnológico de acordo com 
as normas vigentes, a fim de assegurar a estabilidade, prevenir erosão e garantir a segurança 
dos imóveis e logradouros limítrofes. Além disso, devem ser realizadas manutenções 
preventivas em máquinas e equipamentos, com o objetivo de diminuir a quantidade de 
poluentes gerados pela queima de combustível. 

 
8.1.3 Canteiro de Obras 

Será obrigatório o fechamento do canteiro de obras no alinhamento de forma a proteger a via 
pública e a impedir o acesso de pessoas estranhas ao serviço. Toda a estrutura será 
temporária, sendo utilizada até no máximo o tempo da obra, devendo ser demolida após a 
utilização. 

O Canteiro possui potencial gerador de resíduos sólidos, sólidos em suspensão e efluentes 
tanto de origem doméstica quanto da construção civil, que devem ser gerenciados de modo 
a não causar impactos na vizinhança como maus odores, degradação dos espaços causada 
pela deposição inadequada de resíduos e incômodo devido à poeira consequente da 
movimentação de terra.  

Juntamente com sua implantação deve-se buscar um programa de qualidade, através do 
desenvolvimento das seguintes práticas: 
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• Descarte 

Identificar materiais ou objetos não necessários no local de trabalho e encaminhá-lo ao 
descarte, retirando-os do canteiro de obras. 

• Organização 

Visa estabelecer lugares certos para todos os objetos.  

• Limpeza 

Melhorar condições do ambiente de trabalho e facilitar a manutenção dos equipamentos 
e ferramentas de maneira sustentável. 

• Asseio 

Conscientizar os trabalhadores acerca da importância de manter a higiene individual, 
assim como de manter condições ambientais satisfatórias de trabalho, tais como os 
níveis de ruído, iluminação e de temperatura. 

• Segurança 

Utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI). 

 

8.1.4 Segurança 

As disposições construtivas de todas as edificações no Município de Campinas seguirão as 
Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas do Corpo 
de Bombeiros do Estado de São Paulo para a instalação do Sistema de Combate a Incêndio. 

 

8.1.5 Resíduos Sólidos da Construção Civil 

É importante destacar que os resíduos da construção civil, apesar de serem classificados como 
inertes, podem oferecer riscos de degradação e devem ser gerenciados de maneira adequada. 
A construção civil pode gerar resíduos da classe A, B, C e D: 

• Resíduos Classe A:  

Telhas, cerâmica, blocos de alvenaria, argamassa, concreto e solo de terraplenagem.  

• Resíduos Classe B:  

Aqueles que podem ser reciclados (papel, plástico, vidro, metal, madeira e gesso). 

• Resíduos Classe C:  

Aqueles que não podem ser reciclados. Por exemplo, isopor, massa corrida, massa de 
vidro etc. 

• Resíduos Classe D:  

Materiais que podem causar danos à saúde e ao meio ambiente, como tintas, solventes, 
vernizes, materiais de amianto e materiais contaminados. 
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Os resíduos gerados provenientes das perdas ocorridas durante o processo de construção são 
responsáveis por aumentar ainda mais o impacto ambiental provocado pelo setor da 
construção civil.  

A excessiva geração de resíduos e seu descarte irregular causam a poluição do ambiente 
urbano. Como exemplo, pode-se citar a obstrução e contaminação dos leitos de rios e canais, 
o comprometimento do tráfego em vias públicas e a degradação da paisagem das cidades, 
além da poluição do ar com gás carbônico liberado pelos veículos necessários para realizar o 
transporte dos resíduos. 

Como mitigações a esse impacto, podem ser realizadas as seguintes atividades: 

• Utilização de equipamentos e sistemas que possuem maior durabilidade, ao invés de 
descartáveis; 

• Reciclagem dos resíduos gerados nas obras e uso de materiais reciclados, realizando a 
segregação de resíduos de plástico, papel e metal nas obras e encaminhando para a 
reciclagem; 

• Utilização de agregados reciclados em substituição aos agregados naturais, evitando a 
extração de recursos naturais e reduzindo o descarte de resíduos; 

• Planejamento dos sistemas de produção para evitar perdas, como por exemplo, o 
sistema de transporte e armazenamento dos materiais, evitando desperdícios por 
quebra ou perda das propriedades dos materiais e possibilitando o uso racional dos 
materiais. 

 

8.1.6 Limpeza 

Em relação aos materiais utilizados na construção civil, serão manuseados e estocados, 
seguindo as normas vigente, como apresentado no item anterior.  

Os resíduos gerados no decorrer das atividades são em grande parte sólidos e inertes, 
devendo ser armazenados em locais seguros e descartados para aterros sanitários autorizados 
a receber esses resíduos. Quando descartados corretamente, são considerados de baixo risco 
para contaminação das águas e do solo, de abrangência no local do empreendimento e 
temporário.  

 

8.1.7 Poluição Ambiental e Sonora  

No decorrer da fase de implantação a qualidade do ar sofrerá alterações devido à emissão de 
poeiras, que ocorrem com as movimentações de terra pelos veículos pesados e maquinários. 
Esse material particulado é formado por terra, não tóxico e inerte. As partículas são em média 
grandes, causando menos prejuízos a saúde e podem causar alguma alergia para pessoas mais 
sensíveis. Deve-se ressaltar que esse material particulado é pesado e com baixo alcance 
quando em suspensão, depositando rapidamente no solo, dependendo das condições 
climáticas. 
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Deverão ser observados os princípios básicos de conforto, higiene e salubridade de forma a 
não transmitir, aos imóveis vizinhos e aos logradouros públicos, ruídos, vibrações e 
temperaturas em níveis superiores aos previstos nos regulamentos oficiais.  

Entende-se que a geração de ruídos é um impacto negativo para a comunidade no entorno, 
sendo localizado e intensificado na fase de implantação devido a utilização de veículos 
pesados e maquinários, porém é um impacto temporário e de curto prazo.  

Para diminuir esses impactos, o trabalho da construção deve-se limitar ao horário comercial e 
os funcionários devem utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 

 

8.2 Fase de Operação 

8.2.1 Uso e Ocupação do Solo 

Os tipos de uso que se darão diante da implantação do empreendimento estão previstos pelo 
zoneamento onde o terreno de implantação se encontra, conforme diretrizes do Plano Diretor 
de Campinas (2018). 

O empreendimento está dentro da zona ZC 2 e se enquadra como uso misto. Em relação à 
ocupação do solo, o projeto arquitetônico do plano de ocupação é classificado como CSEI, 
HMV, HCSEI – Comércio e Serviço, Habitação Multifamiliar Vertical e Habitação Multifamiliar 
Vertical com Comércio e Serviço, sendo composto por unidades agrupadas verticalmente em 
11 torres. A Figura 8.1a ilustra a inserção do empreendimento com o entorno e a Figura 8.1b 
ilustra as edificações do futuro empreendimento. 

Conforme já mencionado e detalhado anteriormente (ver, em especial, item 3.3 do capítulo 3 
e item 4.2 do capítulo 4), o Projeto Arquitetônico do Estação Guanabara respeitou os 
parâmetros construtivos estabelecidos pela lei do Plano Diretor, estando de acordo com os 
limites de altura e recuos por exemplo, além de explorar na área um projeto de elevado 
padrão urbanístico que também valoriza a conexão com o espaço público. Tais meios 
objetivam alcançar o potencial de ocupação para o desenvolvimento urbano planejado no 
Ordenamento Territorial exposto pelo Plano Diretor Municipal, que caracteriza o local como 
“Grande Empreendimento Estação Guanabara”, e conforme possibilidade apontada pelo 
despacho da Secretaria de Urbanismo, se apropriando do coeficiente 3,24 (1,24 maior que o 
previsto no planejamento municipal atualmente) e demonstrando, conforme explorado neste 
Estudo, que o local comporta tal acréscimo de demanda, uma vez acompanhado das medidas 
mitigadoras aqui dispostas ao longo da urbanização e ocupação do que se pretende para o 
Empreendimento em sua fase final de operação. 

Os estudos apontam também que a nova demanda proposta para o uso previsto pelo novo 
empreendimento é compatível com os usos de vizinhança, faz sentido em relação à dinâmica 
local, qualificando sua ocupação mesmo que ofertando mais demanda, pois esta é capaz de 
recepcioná-la, equalizando-se com o entorno, onde atualmente são observadas muitas 
edificações residenciais e comerciais, tanto horizontais como verticais. Os impactos desse 
adensamento são destacados no item 8.2.3, a seguir. 
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Fonte: Empreendedor 

Fonte: Empreendedor 

Assim, a implantação do empreendimento diante do Uso e Ocupação do Solo: 

• Não trará impacto negativo para a área do Empreendimento; 

• Não trará impacto negativo para a AID; 

• Não trará impacto negativo para a AII. 

Figura 8.1a: Inserção do Empreendimento com o entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1b: Ilustração do Futuro Empreendimento 
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8.2.2 Formas de Parcelamento 

O Projeto de Arruamento do Estação Guanabara permite a ocupação de um vazio urbano, com 
implantação de toda a infraestrutura necessária, conectando-a aos demais equipamentos 
urbanos existentes, permitindo e fomentando a ocupação e o desenvolvimento da região, 
alinhada às ideias expostas pelo Plano Diretor Municipal. Todo o conjunto foi pensado como 
forma de incentivo à mescla de atividades e a consolidação de subcentros, visando à 
otimização e racionalização da infraestrutura urbana existente no munícipio, garantindo a 
harmonia das novas edificações com os bens tombados, criando caminhos de pedestres e um 
cinturão verde permeável, composto pelas áreas verdes e sistemas de lazer do loteamento e 
áreas permeáveis projetadas no interior dos lotes. 

Assim, a Forma de Parcelamento da implantação do empreendimento: 

• Trará impactos positivos para a área do Empreendimento; 

• Trará impactos positivos para a AID; 

• Trará impactos positivos para a AII. 

8.2.3 Adensamento Populacional 

Para o novo empreendimento foi estimada uma população total para as áreas residenciais de 
cerca de 3.945 residentes, distribuídos em 1.160 novas unidades habitacionais. A população 
flutuante dessa área é de 290 pessoas, estimando-se, portanto, 4.235 pessoas. Já para a área 
comercial foi calculada uma população de aproximadamente 2.724 pessoas. Desta forma, 
estima-se que a população de projeto do empreendimento seja de 6.959 pessoas. 

De acordo com o Macrozoneamento do município, um dos objetivos da Macrozona de 
Estruturação Urbana é o incentivo aos usos mistos, promoção do adensamento e a ampliação 
da oferta de moradias.  Dessa forma, o empreendimento atende as diretrizes ao proporcionar 
a região habitações multifamiliares e unidades comerciais verticais. 

O adensamento populacional nessa proporção também demandará algumas transformações 
induzidas sobre a AID e AII, além de trazer aspectos positivos para a área, como: 

• Fomentação do comércio local; 

• Atração de outros comércios como supermercados, pequenos shoppings, padarias, 
farmácias, entre outros; 

• Consequente oferta de empregos; 

• Atração de investimentos em infraestrutura e serviços públicos e comunitários; 

• Maior segurança para a área que antes constituía um vazio urbano. 

Os impactos gerados pelo adensamento populacional devem ser acompanhados de medidas 
capazes de suportá-lo. No caso deste empreendimento, as medidas mitigadoras previstas são: 

• Previsão de infraestrutura de saneamento e equipamentos públicos dimensionados para 
o acréscimo de demanda - já previstos no momento do parcelamento do solo; 

• Melhorias viárias no entorno, mais bem descritas no item abaixo e detalhadas no RIT 
anexo, decorrentes do aumento do número de viagens de automóveis. 
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8.2.4 Sistema Viário 

8.2.4.1 Projeto Proposto 

Ao todo, o Estação Guanabara deve gerar um fluxo adicional da ordem de 900 veículos na hora 
pico, somando entrada e saída. Essas viagens deverão se distribuir entre diversos pontos de 
origem e destino, como os diversos bairros adjacentes e principais avenidas que passam pelo 
local. 

A partir das análises de capacidade de tráfego realizadas no estudo de impacto de tráfego 
(detalhadas no Relatório de Impacto de Tráfego) foi possível determinar os pontos críticos do 
sistema viário em estudo, identificar as principais causas das filas formadas nesses locais e 
posteriormente propor melhorias. 

De forma geral, o principal ponto crítico identificado foi o Balão do Timbó, no cruzamento 
entre Av. Brasil, Rua Alberto Faria e Rua Dona Joana de Gusmão. De fato, nesse local, onde 
atualmente já ocorrem filas significativas nos horários de pico, passariam a ocorrer 
congestionamentos caso não fossem feitas melhorias para os anos futuros. 

Considerando esse e outros pontos críticos, além das novas conexões entre o viário interno 
do empreendimento e o viário existente, foram propostas melhorias para o sistema viário de 
entorno, conforme indicado na Figura 8.2. 

Ressalta-se que durante a elaboração do estudo de impacto de tráfego, outras alternativas de 
melhorias também foram consideradas e testadas do ponto de vista de capacidade (detalhes 
dessas análises constam no Relatório de Impacto de Tráfego – RIT), porém, a alternativa da 
Figura 8.2 apresentou maior capacidade e acessibilidade de tráfego. 

De forma geral, as análises realizadas para a configuração proposta na Figura 8.2 (ver também 
Figura 8.3) mostraram boa fluidez do sistema viário externo e interno ao empreendimento, 
sem a formação de retenções ou filas extensas mesmo para um cenário futuro levando em 
conta projeções para o ano de 20258 (contemplando crescimento vegetativo da região e a 
ocupação plena do empreendimento). 

Em especial, o binário formado entre a nova diretriz viária (que funciona no sentido de entrada 
no Jardim Brasil e tem total conexão com a Av. Brasil) e a Rua Alberto Faria (que passa a 
funcionar somente no sentido de saída do Jardim Brasil para a Av. Brasil) proporciona um 
grande ganho de capacidade para o sistema, fornecendo também acessibilidade total aos 
bairros e empreendimentos adjacentes. 

Portanto, essa alternativa permite um sistema de recirculação bastante eficaz, com 
encurtamento de trajetos não só para a futura população do Estação Guanabara, mas também 
para a população que acessa os bairros Guanabara e Jardim Brasil (retorno na Av. Brasil e 
acesso ao Guanabara vindo do Cambuí, por exemplo) e de outros empreendimentos em 
implantação na região (Tegra Grand Guanabara). 

 

8 Na prática, espera-se que o empreendimento Estação Guanabara se encontre próximo de sua ocupação máxima 
apenas por volta do ano de 2033. Entretanto, de modo a testar uma situação crítica e a favor da segurança, 
considerou-se nos estudos realizados que haverá 100% de ocupação de todo o loteamento já em 2025. 
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Ainda, as melhorias propostas trazem significativo ganho de capacidade, oferecendo uma 
nova alternativa de viário paralelo à Av. Barão de Itapura (vias internas ao Estação Guanabara 
e nova diretriz viária), sanando também um dos principais gargalos do sistema viário da região, 
o Balão do Timbó. 

Considerando esse conjunto de melhorias, os impactos serão positivos para a população da 
região. A Figura 8.3 ilustra a microssimulação realizada para as análises da melhoria proposta 
no cenário futuro de 2025. 

Figura 8.2: Conjunto de Melhorias Propostas 
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Figura 8.3: Resultados das Análises – Microssimulação das Melhorias Propostas 
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8.2.4.2 Diretriz Viária – Novo Viaduto 

Dentre as diversas alternativas testadas ao longo do desenvolvimento do RIT relacionado ao 
Estação Guanabara, algumas delas consideravam a implantação de um novo viaduto passando 
sobre a Av. Brasil, conectando a nova via que será implantada no terreno do Estação 
Guanabara com uma diretriz viária com área já reservada do lado oposto da avenida. 

A Figura 8.4 indica a localização desse viaduto. 

As simulações do sistema viário que não contempla o viaduto (conforme Figura 8.2), no geral, 
mostraram resultados mais positivos, principalmente do ponto de vista de acessibilidade, já 
que as conexões e conversões à direita e à esquerda são mais simples de se realizar nas 
configurações em nível. Por essa razão, optou-se por recomendar a situação sem viaduto 
como solução ideal para o local. 

Além disso, o viaduto traria grande ganho em termos de mobilidade somente se fosse possível 
viabilizar a continuidade de uma longa diretriz viária (incluindo desapropriações e maiores 
investimentos por parte do poder público), situação que não ocorre atualmente. 

Caso essa viabilidade seja alcançada e o viaduto de fato assuma importância do ponto de vista 
de planejamento para a Prefeitura de Campinas, a futura implantação dos diversos 
empreendimentos residenciais e comerciais que irão compor o Estação Guanabara pode se 
mostrar uma alternativa para custear essa obra, já que cada empreendimento deverá 
contribuir com suas devidas contrapartidas, a serem guiadas pela elaboração de EIVs e RITs 
específicos. 

Figura 8.4: Diretriz Viária e Possível Viaduto 

 



 
  

            
149 

 
 
 
 
 

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21                                   Campinas, SP                                       Fone/Fax: (19) 3579-3536 

8.2.5 Transporte Público 

O incremento, em percentual, da demanda gerada pelo Estação Guanabara que não utilizará 
automóveis é baixíssimo, em relação à população da AID que já é atendida pelas linhas de 
transportes mapeadas.  

Ademais, somente 18% dos entrevistados apontaram o transporte público da região como 
"Ruim". 

Nesse sentido, estima-se que o acréscimo no número de viagens por transporte coletivo é 
compatível com o atendimento da estrutura do sistema de ônibus. 

Aqui cabe uma pequena ressalva para o modelo de ocupação mista proposta, que oferta junto 
aos usos residenciais, usos comerciais e de serviços, possibilitando a diminuição do uso do 
transporte público para outras regiões se motivados para esta necessidade, uma vez que a 
possibilidade do consumo seja facilitada pelo comércio e serviço ofertados a uma distância 
que pode ser percorrida a pé pelos moradores dos novos espaços residenciais, que o 
Empreendimento favorece, assim como pela população da AII. 

A implantação de uma via arterial paralela à Avenida Barão de Itapura propiciará condições 
para que linhas de ônibus sejam remanejadas e para que haja a implantação de novos pontos 
de parada, mais distribuídos pela AII, favorecendo também a diminuição do tempo gasto para 
circulação dos ônibus, agora com novas vias que diluem o tráfego. 

 

8.2.6 Água, Esgoto e Energia Elétrica 

O serviço de abastecimento de água (captação, adução, tratamento, reservação e distribuição 
de água potável), coleta, afastamento e tratamento dos esgotos domésticos do município de 
Campinas está sob a responsabilidade da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento 
S/A – SANASA. 

Como explicado no item 5 deste relatório, existe viabilidade para a implantação do 
empreendimento e a infraestrutura de saneamento e energia elétrica do loteamento está 
dimensionada para receber o para o incremento populacional previsto no Plano de Ocupação. 

 

8.2.7 Ventilação e Iluminação 

O adensamento construtivo entre as edificações, caso excessivo, pode comprometer a 
ventilação e a iluminação na cidade, altera o microclima, a insolação e a circulação dos ventos, 
prejudicando as condições de conforto ambiental e ampliando o consumo energético. 

Pensando nisso, o Projeto Arquitetônico do Plano de Ocupação se utilizou, além dos recuos 
mínimos do lote exigidos por legislação municipal, a preservação de espaços sem ocupação 
entre torres, estas com volumes e geometrias diversificadas, a fim de permitir o cruzamento 
da circulação do vento e dar espaço a entrada de iluminação do solo, criando sombreamento 
diversificado e dinâmico da superfície. É importante destacar também que nos recuos foi 
pensado áreas ajardinadas e públicas servindo de fruição entre todos os lotes proporcionando 
um passeio agradável aos pedestres e ampliando a faixa dos passeios das ruas entre 3 e 5 
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metros de média. Garantir tal amplitude favorece também ao fluxo de ar e sensação mais 
confortável de caminhabilidade ao pedestre. 

 

8.2.8 Impermeabilização do Solo  

De forma geral, na maioria dos casos, a impermeabilização do solo resulta da substituição de 
solo natural (com ou sem vegetação), que tem capacidade de absorção de água da chuva, por 
edificações ou pavimentação, que não permitem a mesma capacidade de absorção e aceleram 
o processo de escoamento da água e, portanto, exercem maior pressão sobre os recursos 
hídricos e infraestrutura urbana de drenagem. 

A manutenção de áreas verdes e permeáveis merece, portanto, grande importância no ramo 
da construção civil para que sejam preservadas. 

Nesse contexto, o projeto de loteamento prevê Espaços Livres de Uso Público divididos em 
Áreas Verdes e Sistemas de Lazer, conforme destacado na Tabela 8.1. 

 

Tabela 8.1: Áreas Livres do Empreendimento 

 

 

Como se pode observar na tabela acima, apenas a área verde do empreendimento totaliza 
10.384,98m2 e será objeto de plantio conforme normas das CETESB. O empreendimento 
ainda terá arborização viária conforme dispõe a legislação municipal e arborização dos 
sistemas de lazer9. 

 

9 Ressalta-se ainda que não haverá supressão de vegetação no empreendimento, apenas corte de exemplares 

isolados para a implantação do loteamento, dentro do permitido pela legislação municipal, com as devidas 
compensações. Portanto, pode-se afirmar que haverá incremento em exemplares arbóreos na área do 
empreendimento. 



 
  

            
151 

 
 
 
 
 

Rua Maria Monteiro, 830 Sala 21                                   Campinas, SP                                       Fone/Fax: (19) 3579-3536 

Além disso, como medida mitigadora relacionada à impermeabilização do solo, está prevista 
a execução de reservatórios de retenção de águas pluviais no interior das quadras (lotes) do 
empreendimento, no momento da construção das edificações, de forma a não sobrecarregar 
a rede de drenagem urbana municipal. Dessa forma, a condição proposta não piora a 
capacidade do sistema existente. 

De fato, o projeto de drenagem do parcelamento do solo utiliza soluções e dispositivos com 
objetivo de não onerar o sistema e já prevê a implantação futura desses reservatórios. 

Por fim, ressalta-se que, quando da implantação das edificações, os lotes deverão respeitar a 
taxa de permeabilidade exigida pela legislação e deverão atender às premissas do Plano de 
Ocupação no que diz respeito ao "cinturão verde". 

 

8.2.9 Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 

Os projetos de implantação do empreendimento estão dimensionados em acordo com a 
necessidade de drenagem das águas pluviais, para que o sistema de drenagem existente nas 
áreas de vizinhança não fique sobrecarregado com o aumento da demanda. 

No caso específico do empreendimento em estudo, não há suscetibilidade a inundações 
próximos ao perímetro do empreendimento. Entretanto, dentro da AID estão presentes áreas 
de média e alta susceptibilidade a inundações devido a presença do córrego da. Orosimbo 
Maia. Portanto, o projeto de drenagem das águas pluviais será desenvolvido e aprovado 
conforme especificações da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA). 

 

8.2.10 Equipamentos Públicos 

As áreas AID e AII são dotadas de todos os equipamentos públicos urbanos. O 
dimensionamento das novas instalações e infraestruturas para atendimento da população de 
projeto do Estação Guanabara está contemplado em todos os projetos complementares de 
infraestrutura do parcelamento do solo, de forma a não sobrecarregar e/ou onerar os 
sistemas públicos existentes.  

Todos os demais projetos de infraestrutura urbana destinados aos serviços públicos de água 
e esgoto, disposição e tratamento dos resíduos sólidos e energia elétrica deverão estar em 
acordo com as normas vigentes. 

 

8.2.11 Equipamentos Comunitários 

Nas áreas AID e AII foi identificada grande oferta de equipamentos comunitários importantes: 

• 15 Equipamentos de Educação: 

o 5 Escolas Públicas; 

o 8 Escolas Particulares; 
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o 1 Universidade; 

o 1 Escola Técnica. 

• 5 Equipamentos de Cultura: 

o 2 Museus; 

o 2 Centros Culturais; 

o 1 Atração turística. 

• 11 Equipamentos de Lazer e Recreação: 

o 11 Praças de Lazer e Vegetação; 

• 9 Equipamentos de Saúde: 

o 7 Hospitais; 

o 2 Centros Clínicos. 

Cabe destacar que as pesquisas com a Vizinhança apontaram que 74% das respostas 
qualificaram as Áreas de Lazer como “Inexistente”, “Ruim” ou “Regular”. Uma vez considerado 
que o projeto de parcelamento destina cerca de 21.700,78 m² de Áreas Verdes e Sistema de 
Lazer para o uso público, o projeto arquitetônico explorou a proposta e propôs a articulação 
desses espaços com as edificações projetadas, por meio do Cinturão Verde, o que se pode 
entender como uma medida compensatória à AII. 

 

8.2.12 Paisagem Urbana 

Esse item se refere à relação entre o urbanismo e a arquitetura do novo empreendimento e o 
entorno, de modo a analisar se existem conflitos com a identidade e a legibilidade da 
paisagem urbana do entorno. 

De forma geral, o Plano de Ocupação apresentado pelos empreendedores propõe um modelo 
de empreendimento que não irá alterar a característica da região, pois prevê a implantação 
de tipos de edificação e tipos de uso já comuns na região, seguindo a continuidade da 
volumetria e do zoneamento do entorno, incluindo: 

• Prioritariamente, torres residenciais, com apartamentos de tamanho médio e 
apartamentos studio de 1, 2 e 3 dormitórios, voltados para a classe média; 

• Área central com uso misto e torre comercial; 

• Edificações com fachada ativa, com lojas e serviços para toda comunidade adjacente; 

• Nos extremos do empreendimento (lado leste e oeste), duas torres comerciais que serão 
destinadas a comportar escritórios, consultórios médicos, clínicas médicas, além de lojas 
no embasamento e demais usos comerciais permitidos pela lei vigente.  

O projeto concebido no Plano de Ocupação prevê, ainda, uma série de elementos que 
contribuem para a qualidade da Paisagem Urbana, como: 
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• Adoção de recuos obrigatórios de cada empreendimento, abertos e com muros 
recuados, preservando uma faixa de área verde de contorno em todos os 
empreendimentos; 

• Áreas de recuo ajardinadas e públicas, servindo de fruição entre todos os lotes, 
proporcionando um passeio convidativo aos pedestres e ampliando a faixa dos passeios 
das ruas entre 3 e 5 metros de média; 

• Com os recuos citados acima, estabelecimento de conexões verdes entre os lotes, 
mantendo o máximo de permeabilidade visual, de modo que a percepção visual da área 
seja sempre dominada por espaços amplos e ajardinados; 

• Objetivo de que os lotes e seus respectivos empreendimentos se transformem em áreas 
convidativas, com densa vegetação, locais para aplicação da gentileza urbana com 
bancos, ciclovias, pergolados, áreas de descanso e demais equipamentos que estimulam 
e favorecem a circulação dos moradores a pé; 

• Na soma dos elementos citados acima, configuração do que se entende por um grande 
"Parque Verde", uma diretriz projetual que busca fazer convergirem os princípios 
pensados no projeto urbanístico do loteamento. 

Vale destacar também que o projeto também teve o cuidado de respeitar o gabarito baixo 
para as edificações que ficam nas costas do maciço verde do IAC, evitando o sombreamento 
e danos aos exemplares arbóreos do local, e também a linha de visão para as oficinas da Gare 
de quem vem da Rua Felipe dos Santos, com uma grande abertura central entre os 
empreendimentos habitacionais do lote 4 (na parte superior e inferior) gerando uma 
amplitude visual da praça e das construções a serem preservadas. 

Assim, no que compete à Paisagem Urbana, todo conjunto do Plano de Ocupação ora 
apresentado deverá propiciar ao bairro um novo conceito na forma de implantar os 
empreendimentos, sem muros nos recuos, fruição pública convidativa, conectividade verde 
entre os lotes, equipamentos de gentileza urbana espalhados por estas faixas, lixeiras, 
acessibilidade e iluminação adequada, bom como fachadas ativas. 

 

8.2.13 Valorização Imobiliária 

A valorização imobiliária se dará, primeiramente, pela ocupação do vazio urbano em uma área 
loteada. A partir da aprovação e implantação do loteamento, inicia-se a oferta de áreas novas 
e qualificadas, elevando o potencial de valorização da região. 

Empreendimentos habitacionais agregam a implantação de infraestrutura de qualidade para 
a região, já empreendimentos comerciais geram uma valorização imobiliária do entorno, e 
como consequência disso, há uma pressão por adensamento na região. Esta pressão traz 
consigo impactos relevantes à ocupação, que neste caso vem acompanhada de mudanças 
significavas e positivas. 

Dentro da realidade comercial e financeira de Campinas, o projeto do Plano de Ocupação 
procurou estabelecer um padrão urbanístico adequado e que potencializa área como um 
todo. Otimiza a infraestrutura viabilizada pelo projeto do loteamento, contemplando os 
modernos conceitos na formatação de novas áreas urbanas com a implementação de fruição 
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pública na conexão entre lotes, ampliação de áreas públicas, convite ao deslocamento a pé 
por alamedas com tratamento paisagístico nas áreas no embasamento dos 
empreendimentos. Favorece e estimula a dinâmica local, tanto por quem já a habita ou a 
frequenta por diversos motivos, como pela atratividade que fornecerá à região, que tem como 
reflexo uma demanda qualificada prevista em 6.959 pessoas. 

Assim, o projeto apresenta edificações novas que irão gerar moradia de qualidade, comércio, 
serviços e áreas institucionais preservadas como foco para se obter um local extremamente 
agradável ao convívio social. Estes conceitos, que serviram de diretriz para implantação dos 
empreendimentos, contribuirão para melhoria e ampliação dos espaços públicos, afetando 
diretamente na qualidade urbana e diretamente na Valorização Imobiliária. 
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9 CONCLUSÕES E TABELA DE IMPACTOS 

Os projetos do Estação Guanabara (Projeto de Arruamento e Loteamento e o Plano de 
Ocupação ora discutido) estão idealizados para respeitar e atender aos princípios da política 
urbana do Município de Campinas ao visar a requalificação urbanística, social e cultural da 
área, hoje inserida na região central de Campinas, garantindo qualidade de vida e bem-estar 
à população, por meio de: 

• Criação de uma nova centralidade que possibilitará o uso e ocupação mais intensos do 
solo em uma área hoje vaga; 

• Promoção da mescla de usos; 

• Adensamento em uma região já consolidada quanto à infraestrutura urbana e de 
serviços;  

• Garantia à preservação e valorização do patrimônio histórico e cultural; 

• Valorização das áreas públicas objetivando o convívio de pessoas por meio de soluções 
urbanísticas como fruição pública, fachada ativa e permeabilidade visual que permitem 
a integração entre espaços públicos e privados; 

• Fomento às atividades socioculturais e recreativas; 

• Articulação e conexão com o viário do entorno, em respeito à diretriz macro viária 
Guanabara – Anhumas. 

A Tabela 9.2 apresenta um resumo da avaliação dos impactos de vizinhança causados pela 
implantação do presente empreendimento (períodos durante e pós-obra) destacando as 
principais medidas mitigatórias que serão realizadas. 

Diante da implantação do empreendimento conjunta com as medidas citadas no Capítulo 8 
deste relatório e resumidas na Tabela 9.2, o loteamento mostra-se viável para implantação, 
inclusive considerando Coeficiente de Aproveitamento igual a 3,24 (aumento, por se tratar de 
Área Passível para Desenvolvimento de Grandes Empreendimentos) para o momento em que 
os lotes resultantes sejam comercializados para construção ou incorporação.  

Ressalta-se que não foram constatados impactos negativos para o transporte público e para 
os equipamentos comunitários, portanto as demandas relacionadas à nova população estão 
ligadas, principalmente, a melhoramentos viários do entorno. 

Dada a implantação faseada do empreendimento e sua cadência de ocupação (expectativa de 
acontecer entre 2028 e 2033 conforme Tabela 9.1), todas as gerações e demandas do 
empreendimento relacionadas à nova população do empreendimento também surgirão 
conforme a cadência de ocupação. 

Dessa forma, é necessário que as implantações de medidas mitigadoras compensatórias 
também sejam faseadas, proporcionalmente à demanda que venha a ser instalada ao longo 
do tempo. Esse assunto é abordado em detalhe no item 3.4 do capítulo 3 deste relatório. 

Da mesma forma, as medidas mitigadoras preventivas (controles, monitoramentos etc., 
durante a fase de obras) também devem acompanhar a cadência de implantação do 
empreendimento. 
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Tabela 9.1: Estimativa de População do Empreendimento 

 

  

Ano da Ocupação 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Acumulado das Unidades Habitacionais 255 510 719 940 1056 1160

Acumulado das Unidades Comerciais 78 157 221 288 324 356

% da Ocupação 22% 44% 62% 81% 91% 100%

Total da População 1531 3062 4315 5637 6333 6959
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Tabela 9.2: Resumo de Impactos do Empreendimento 

 

Impacto Medidas Mitigatórias Observação

 Uso e Ocupação do Solo  Positivo  - 

 O empreendimento contribui com os Objetivos e 

Diretrizes do Macrozoneamento e respeita os 

parâmetros construtivos estabelecidos pela Lei 

 Parcelamento do Solo  Positivo  - 
 O empreendimento criará novas vias públicas, 

passeios e áreas verdes 

 Adensamento 

Populacional 
 Positivo  - 

 O adensamento populacional será realizado de 

forma planejada e tem potencial fomentador do 

comércio local, atração de novos empreendimentos 

e oferta de empregos 

 Qualidade de Vida  Positivo  - 

O empreendimento ocupará um vazio urbano que 

não contava com cirulação de pessoas/veículos e 

iluminação pública. Diante da sua implantação, o 

empreendimento irá trazer segurança para os atuais 

moradores do bairro, fornecerá novas vias e 

calçamentos, espaços verde e de lazer que poderão 

ser utilizados por todos os moradores da região

 Bens Tombados  Positivo 
 Execução de Projeto de Urbanização das áreas 

envoltórias às edificações tombadas.  

 O projeto tem como objetivo permitir a circulação 

de pedestres entre as edificações de patrimônio 

cultural e caracterizar esse espaço como uma nova 

opção de lazer da cidade, com infraestrutura e 

seguraça.  

 Poluição Ambiental e 

Sonora 
 Negativo 

Medidas para controle de ruídos e restrição a 

horários em que são permitidas atividades 

ruidosas.

Medidas citadas abaixo (poeira, resíduos, etc)

O projeto deverá cumprir regulamentos oficiais com 

relação à transmissão aos imóveis vizinhos e aos 

logradouros públicos, de ruídos, vibrações e 

temperaturas em níveis permitidos.

Execução das obras com controle tecnológico e 

realização de manutenções preventivas.
 Medidas para controlar a poeira, como aspersão 

de água 

 Canteiro de Obras  Negativo 

 Implantação de um programa de qualidade, 

atráves das práticas adequadas de descarte, 

organização, limpeza, asseio e segurança 

 Diante das medidas mitigatórias, o impacto é 

minimizado 

 Resíduos Sólidos da 

Construção Civil 
 Negativo  Elaboração de PGRSCC para as edificações 

 Diante das medidas mitigatórias, o impacto é 

minimizado 

 Abastecimento de Água 

e Tratamento de Esgoto 
 Neutro  - 

 Os projetos devem atender as normas e não 

sobrecarregar a infraestrutura existente 

 Sistema de Drenagem 

Pluvial 
 Neutro 

 Construção de reservatório de águas pluviais de 

forma a não sobrecarregar o sistema existente 

 Os projetos devem atender as normas e não 

sobrecarregar a infraestrutura existente 

 Sistema Viário  Negativo 
 Foram propostas melhorias de Capacidade e 

Acessibilidade no Sistema Viário de entorno* 

 Diante das medidas mitigatórias, o impacto é 

minimizado  

 Segurança Pública  Positivo  - 

 A implantação do empreendimento atrairá a 

circulação de pessoas/veículos, além de iluminação 

pública, para uma área que antes era um vazio 

urbano (zona suscetível a insegurança pública) 

 Transporte Público  Positivo  - 

 Aumento da demanda por transporte público 

viabiliza aumento da oferta, com benefícios diretos 

para as empresas operadoras de transporte público 

e também para os próprios moradores atuais da 

vizinhança 

 Ventilação e Iluminação  Negativo 
 Todos aspectos construtivos previstos por lei 

serão respeitados 

 Diante das medidas mitigatórias, o impacto é 

minimizado 

 Poluição Durante e Pós 

Obra 
 Negativo 

 Observar os princípios básicos de conforto, 

higiene e salubridade 

 Diante das medidas mitigatórias, o impacto é 

minimizado 

 Paisagem Urbana  Positivo  - 
 O empreendimento ocupará um terreno que 

atualmente constitui um vazio urbano 

 Positivo  - 
 Área de Influência Direta e Indireta terão 

valorização 

* Ver Relatório de Impacto de Tráfego

 Negativo 
Diante das medidas mitigatórias, o impacto é 

minimizado

 Valorização Imobiliária 

Aspecto

 Equipamentos 

Públicos 

 Impactos Ambientais 

 Impactos temporários 

de execução do 

loteamento e da 

construção das 

edificações

(Fase de Obras) 

 Movimentação de Terra 

 Impactos Urbanísticos 
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ANEXO I 
 

Levantamento Planialtimétrico e Diretrizes Viárias 
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ANEXO II 
 

Planta Diretriz da SANASA 




