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1. APRESENTAÇÃO 

O Estudo de impacto de vizinhança (EIV) é um instrumento de política urbana, 

criado pelo Estatuto da Cidade (EC), Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001, 

no qual devem ser contemplados os efeitos positivos e negativos da implantação 

de um empreendimento ou atividade no que concerne à qualidade de vida da 

população residente na área e proximidades do mesmo.  

 

De acordo com o artigo 36 do EC, os municípios devem regulamentar a aplicação 

do EIV mediante lei específica, contendo as atividades e empreendimentos sujeitos 

a sua elaboração.  

 

No caso do município de Campinas, o EIV é contemplado pela Lei Complementar 

nº 189 de 08 de janeiro de 2018, que dispõe sobre Plano Diretor Estratégico do 

município, e regulamentado pelo Decreto 20.633/2019. De acordo com este 

Decreto, o EIV é exigido para empreendimentos, atividades e intervenções 

urbanísticas, causadoras de médios e altos impactos urbanos, socioeconômicos e 

culturais e de incomodidades à vizinhança, cujos critérios serão definidos em lei 

específica. 

 

 

 

2. HISTÓRICO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Instituto Educacional Imaculada opera há mais de 50 anos como instituição de 

ensino de referência. No ano de 2010, para suprir a demanda física por mais 

espaço, visando o conforto e bem estar dos alunos e funcionários da escola, foram 

realizadas construções de novas estruturas no interior da propriedade do 

empreendimento.  
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FIGURA 1: Imagem de satélite de abril de 2009. FIGURA 2: Imagem de satélite de junho de 2011. 

 

As novas construções foram realizadas sem a regulamentação necessária e a 

autorização junto à Prefeitura Municipal de Campinas. Alguns anos depois, em 

2014, realizou-se a abertura de um processo junto ao GAPE para regularização da 

área construída. 

 

Durante o processo, o empreendimento obteve aprovação da EMDEC – Empresa 

Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A, por meio do PROTOCOLO 

EMDEC Nº 11985/1/2019 após a realização de algumas exigências do órgão, como 

aumentar a disponibilidade de vagas para os funcionários e professores, que foi 

atendida realizando contratos de locação com três estacionamentos do entorno. O 

processo da EMDEC encontra-se em anexo. 

 

A planta a seguir indica as áreas demolidas e áreas construídas a regularizar. 
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FIGURA 3: Planta simplificada de regularização de ampliação. 
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As imagens a seguir representam as fotos das estruturas indicadas pelos números 

de 1 a 19 na planta da Figura 3.  

  

  

FOTO 1: Área 1.  FOTO 2: Área 1.  

  
FOTO 3: Área 1.  FOTO 4: Área 2 – vista externa. 

  

FOTO 5: Área 2 – vista interna. FOTO 6: Área 3. 
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FOTO 7: Área 3. Situação atual das Áreas 5 
(demolidas). 

FOTO 8: Área 4. 

 
 

FOTO 9: Área 7 FOTO 10: Área 8. Situação atual das Áreas 9 e parte 
da Área 10. 

  
FOTO 11: Situação atual da Área 10. FOTO 12: Situação atual da Área 10. 
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FOTO 13: Situação atual da Área 11.  FOTO 14: Área 12. 

  
FOTO 15: Área 15 FOTO 16: Área 15 

  
FOTO 17: Área 16. FOTO 18: Área 16. 

  
FOTO 19: Área 16 FOTO 20: Área 17. 
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3. OBJETIVOS 

O presente documento tem como propósito compor o processo de regularização da 

construção em área de 2.332,86m², assim como área de 267,80m² a demolir. 

 

Para tal, este laudo apresentará a caracterização das áreas para regularização e 

da região onde está instalado, os impactos sobre a vizinhança e medidas 

mitigadoras necessárias. 

 

 

 

4. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

Os estudos foram realizados levando-se em consideração a influência da operação 

do empreendimento no local onde está instalado e no seu entorno, de acordo com 

a incidência dos seus impactos. Para melhor diagnosticar os impactos decorrentes 

do empreendimento nos meios afetados, foram estabelecidas Áreas de Influência 

do Empreendimento, com a seguinte delimitação: 

 

• Área Diretamente Afetada (ADA) 

Representada pelo total do empreendimento, onde incidirão a maioria dos 

impactos diretos.  

  

FOTO 21: Área 18 (escada). . FOTO 22: Área 19. 
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• Área de Influência Direta (AID) 

Principalmente representada por trechos das vias que permitem acesso à área 

do empreendimento, bem como pelas ocupações presentes ao longo dessas 

vias e que sofrem diretamente o impacto gerado nelas. 
 

• Área de Influência Indireta (AII) 

Representada pela faixa que envolve os bairros do entorno e demais vias de 

acesso. 

 

 
FIGURA 4: Imagem de satélite com a delimitação das áreas de influência. (amarelo - ADA, 
azul - AID, branco – AII) 
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5. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O Instituto Educacional Imaculada trata-se de um estabelecimento de ensino 

privado, localizado na região central do município de Campinas/SP. O 

empreendimento já está implantado e em operação. 

 

A área ocupada no terreno é de 5.045,30m², e o presente documento objetiva a 

regularização de área construída de 2.322,86m², e 267,80m² a demolir. 

Detalhes sobre estas áreas são apresentados em planta que segue junto ao 

processo. 

 

Como o empreendimento já está em operação e a obra de ampliação foi realizada 

há cerca de 10 anos, não haverá aumento na quantidade de alunos atendidos e 

nem do quadro de funcionários, portanto não haverá aumento na demanda de 

serviços do entorno. 

 

  
FOTO 23: Vista frontal do Instituto Educacional 
Imaculada. 

FOTO 24: Vista frontal do Instituto Educacional 
Imaculada. 
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5.1. LOCALIZAÇÃO 

A área do empreendimento localiza-se no Bairro Guanabara, no município de 

Campinas/SP, próximo ao bairro Vila Angelino Rossi. As coordenadas UTM de 

referência (Datum WGS-84 Fuso 23S) do local são apresentadas abaixo. 

 

Local Latitude Longitude 

Instituto Educacional 
Imaculada 

7467208 m S 288397 m E 

 

 

 

6. METODOLOGIA 

Para o levantamento de dados primários, foi realizada uma vistoria técnica na área, 

no dia 05 de novembro de 2020, das 08:30h às 10:00h; com o clima quente e seco. 

 

Durante o levantamento, a observação teve como foco o meio socioeconômico da 

gleba do empreendimento, bem como de seu entorno, levando em consideração as 

áreas de influência já determinadas. Foram avaliados os impactos socioambientais 

que ocorrem devido à operação do empreendimento. 

 

Além disso, dados secundários foram obtidos de fontes oficiais, para subsidiar o 

diagnóstico e a análise de impactos deste documento. 

 

 

7. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTO 

 

7.1. MEIO SÓCIO-ECONÔMICO 

 

7.1.1. Adensamento populacional, condição de vida e caracterização etária 

Segundo dados do IBGE, a população estimada da cidade em 2020, é de 1.213.792 

habitantes (a contagem populacional de 2010 indicou 1.080.113 habitantes). Essa 
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população é, segundo dados do IMP SEADE, inteiramente urbana com Grau de 

Urbanização de 98,28%. 

 

O município de Campinas tem um crescimento populacional menos intenso quando 

comparado com a Região Metropolitana de Campinas. Segundo dados do SEADE 

(Sistema Estadual de Análise de Dados), o crescimento da cidade é um dos 

menores dentre os municípios do entorno imediato, conforme demonstrado na 

tabela abaixo.  

 

TABELA 1: Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População – 2000/2010 e 
2010/2020 (Em % a.a) 

Cidade e Região 
Taxa de crescimento 

2000/2010 (%) 
Taxa de crescimento 

2010/2020 (%) 
Campinas 1,09 0,86 
Hortolândia 2,40 1,82 
Monte Mor 2,76 2,01 
Nova Odessa 2,00 1,27 
Paulínia 4,81 2,53 
Sumaré 2,08 1,63 
Região Metropolitana de Campinas 1,82 1,31 

 

 

 

Segundo os dados do SEADE, a densidade demográfica é de 1.479 habitantes/km², 

em 2020. Esse é um dos indicadores mais altos entre os municípios estudados e a 

RMC, conforme indicado abaixo: 

 

TABELA 2: Densidade Demográfica (habitantes/km²) em 2020. 

Cidade e Região 
Densidade Demográfica 

Campinas 1.479 
Hortolândia 3.689 
Monte Mor 247 
Nova Odessa 786 
Paulínia 756 
Sumaré 1.845 
Região Metropolitana de Campinas 842 
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Para determinação da população residente na área do empreendimento (ADA, AID 

e AII) foram consultados os setores censitários do IBGE. Segundo dados desse 

órgão, a população total dos setores que compõem a AII, ou estão lindeiras a esta, 

era de 7.710 em 2010. Se considerarmos que a região do entorno cresceu na 

mesma taxa que a cidade, tem-se que atualmente a AII possui 8.388. 

 

No que diz respeito a densidade demográfica na região, o IBGE mostra a seguinte 

configuração. 

 

 

FIGURA 5: Densidade demográfica do entorno (área estudada indicada pelo círculo 
vermelho). 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 
 

 

Com os números extraídos dos setores censitários e considerando-se a área da 

AII, tem-se que a densidade para área de estudo é de 3.274 habitantes/km², o que 

mostra que a região é adensada, porém menos do que outras regiões do entorno 

imediato. Isso se deve ao fato da presença de diversos estabelecimentos 

comerciais.  
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A população da AII se divide em 50,5% de mulheres e 49,5% de homens (IBGE 

2010). Com relação as faixas etárias, segue os dados compilados do censo.  

 

TABELA 3: Faixa etária presente na AII.  

Faixa etária Quantidade de Pessoas na AII 
0 a 5 anos 367  

6 a 10 304 

11 a 14 252 

15 a 18 290 

19 a 24 705 

25 a 49 3476 

50 ou mais 2316 

Fonte: Censo IBGE 2010. 

 

 

No que diz respeito a condição de vida da população, foram consultados os dados 

do IPVS (Índice Paulista de Vulnerabilidade Social), desenvolvido pelo SEADE. 

Esse índice relaciona diversas variáveis sociais como renda, saúde, moradia, 

escolaridade e outras, e assim classifica a população em 7 grupos, nos quais os 

piores indicadores são do grupo 7, e os melhores do grupo 1. A figura abaixo mostra 

com mais detalhes a distribuição desse índice no entorno do empreendimento: 
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FIGURA 6: Mapa do IPVS da área aproximada da AII 

Fonte: IPVS, Seade -2010. Compilação de Dados pelos autores. 

 

 

Para a população residente nas proximidades do empreendimento, a distribuição 

do IPVS é: 

 

TABELA 4: IPVS do entorno.  

Grupo IPVS Número Domicílios Número de pessoas 

1 2657 5885 
2  601 1825 
TOTAL  3258 7710 
Fonte: IPVS, Seade 2010. 

 

 

Como demonstrado, toda a população do entorno está submetida a boas condições 

de vida, apresentando índices de vulnerabilidade baixíssimo e muito baixo (1 e 2). 

Os bons índices referentes a vulnerabilidade se justificam, porque a área localiza-

se na região central da cidade, em perímetro urbano bem consolidado. 
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Com relação a renda da população, foram consultados os dados do IPVS para os 

setores censitários da AII. Seguem abaixo os dados: 

 

TABELA 5: Renda da população do entorno.  

Setor Censitário 
Rendimento 

médio 
domiciliar 

Renda per 
capita 

Proporção de 
Domicílios com 

Renda per 
Capita até 1/8 

SM 

Proporção de 
Domicílios com 

Renda per 
Capita de 1/8 a 

1/2 SM 

Proporção de 
Domicílios com 

Renda per 
Capita de 1/2 a 2 

SM 

Proporção de 
Domicílios com 

Renda per 
Capita de mais 

de 2 SM 

350.950.205.000.181  4360,21 1400,07 0,00 6,43 44,29 44,29 

350.950.205.000.182  6378,52 2919,69 0,28 1,70 12,50 78,98 

350.950.205.000.184  5714,23 2594,93 1,04 1,55 18,13 72,02 

350.950.205.000.185  7406,40 3300,55 0,00 1,72 13,75 82,47 

350.950.205.000.238  5882,59 2373,68 0,00 1,45 22,46 76,09 

350.950.205.000.239  5749,58 2262,83 0,00 0,63 18,13 80,00 

350.950.205.000.240  4470,91 2105,65 0,00 2,74 22,95 66,78 

350.950.205.000.295  4411,82 1796,67 0,00 0,00 34,44 62,78 

350.950.205.000.296  4843,09 1988,22 0,00 1,68 28,15 70,17 

350.950.205.000.297  6466,79 2548,90 0,00 0,00 12,17 87,24 

350.950.205.000.298  5787,10 2598,01 0,00 0,53 12,17 84,66 

350.950.205.000.382  2957,32 1072,81 0,00 4,23 48,15 40,21 

350.950.205.000.383  4812,77 2296,55 0,43 1,74 22,17 73,04 

350.950.205.000.453  9276,34 3568,83 0,00 0,74 13,24 84,56 

Fonte: IPVS, Seade 2010. 

 

 

Os dados mostram que a população da AII possui uma renda média domiciliar de 

R$ 5.608,40, o que representa uma alta renda. A renda per capita média é de 

R$ 2.344,81, mais que o dobro da renda da cidade (R$ 1.135,00 – último dado 

oficial). 

 

Por se tratar de estabelecimento escolar, não há moradores na área do 

empreendimento, portanto, não houve alteração na população residente no 

entorno, e nem na demanda por serviços e equipamentos públicos. 
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7.1.2.  Equipamentos urbanos e comunitários 

A cidade de Campinas é caracterizada por compor aproximadamente 2,7% do PIB 

do Estado de São Paulo, quando consideramos toda a Região Metropolitana, o 

número sobe para 9,1% segundo dados do IMP Seade 2017. A região é a segunda 

maior do estado de São Paulo e vem tomando participação econômica significativa, 

tanto em caráter estadual, quanto nacional. É caracterizada pela diversidade de 

seu parque industrial, setor agrícola e agroindustrial e de prestação de serviços. 

 

Campinas possui, também, uma economia diversificada, dividida sobretudo no 

setor industrial (representa 20,23% da partição no Total do Valor Adicionado 

segundo dados do IMP Seade, 2017) e no setor de serviços (representa 79,57% da 

partição no Total do Valor Adicionado segundo dados do IMP Seade, 2017). A 

participação da agropecuária, apesar de atualmente detentora de boas áreas rurais, 

é de apenas 0,21% em 2017, enquanto da administração pública equivale a 9,19%. 

 

A cidade está próxima das principais Rodovias do Estado (Anhaguera, 

Bandeirantes e Dom Pedro) permitindo o escoamento da produção. Além disso, 

abriga um dos maiores aeroportos do país, o Aeroporto de Viracopos e também o 

Aeroporto dos Amarais, além de estar a aproximadamente 100km do Aeroporto 

Internacional de São Paulo. Essa rede logística muito intensa impulsionou o rápido 

desenvolvimento demográfico, industrial e econômico da região.  

 

A cidade, segundo dados do SNIS (Sistema Nacional de Informação sobre 

Saneamento) de 2018, já possuía neste ano um nível de atendimento referente ao 

abastecimento de Água de 99,64%. A água é proveniente em sua maioria do rio 

Atibaia e uma pequena parte do Rio Capivari, distribuída e tratada em ETAs 

(Estação de Tratamento de Água) distribuídas pela cidade, onde são tratados ao 

todo, aproximadamente 4.530 l/s.  

 

Com relação ao esgoto, dados do SNIS 2018 indicam que o nível de atendimento 

era de 95,88%. Segundo dados do Portal de Campinas, no entanto, atualmente 
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96,5% do esgoto é coletado e tratado. O município conta com 11 estações de 

tratamento. 

 

Ainda em 2018, segundo dados do SNIS, a coleta de lixo possuía um nível de 

atendimento de 99,88%. O município também Ecopontos e Pontos Verdes para 

descarte de resíduos recicláveis e reaproveitáveis. Somam ao todo 15 Pontos, 

distribuídos pela cidade. 

 

As imagens a seguir ilustram alguns instrumentos e equipamentos urbanos de 

saneamento presentes no entorno do empreendimento. Assim, é possível verificar 

que tanto o entorno, quanto o próprio empreendimento possuem abastecimento de 

água e coleta de esgoto. Como não haverá alterações no atendimento à população, 

também não ocorrerá aumento da demanda por saneamento básico na região. 

 

  

FOTO 25: Ligação de água no comércio local. FOTO 26: Lixeira localizada na rua do 
empreendimento. 
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FOTO 27: Lixeira localizada na rua do 
empreendimento. 

 

 

 

7.1.3. Sistema de saúde 

No ano de 2013, a cidade de Campinas destinou cerca de R$ 1,1 bilhões para área 

da saúde. Se comparado os indicadores de saúde da cidade com os do Estado de 

São Paulo, tem-se os dados da tabela a seguir. 

 

TABELA 4: Indicadores da área da saúde do ano de 2019. 

Indicadores (2019) Estado SP Campinas 

Total Despesas Municipais - Saúde 
(Em reais) 

30.735.529.508 1.157.362.720 

Leitos de Internação 
(Coeficiente por mil habitantes) 

2,05 2,21 

Leitos SUS 
(Coeficiente por mil habitantes) 

1,18 1,13 

Médicos Registrados CRM/SP 
(Coeficiente por mil habitantes) 

3,1 6,03 

Fonte: IMP Seade. 

 

 

Esses números mostram que Campinas possui indicadores maiores ou bastante 

próximos aos do estado de São Paulo. O coeficiente por mil habitantes de 2019 

para leitos de internação e médicos registrados CRM/SP está mais alto do que 

quando comparado ao Estado, tendo mais que o dobro de médicos registrados 
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CRM/SP. O coeficiente por mil habitantes de leitos SUS encontra-se apenas 0,05 

abaixo do comparativo do Estado de São Paulo. Esses números são resultados do 

processo de crescimento de investimento ao longo dos anos, tendo em vista o 

crescente populacional e a expansão do município.  

 

Atualmente, o município de Campinas conta, segundo informações no site do 

CNES DATASUS e da Prefeitura Municipal de Campinas, com a seguinte 

infraestrutura de saúde relativa a estabelecimentos de administração pública que 

atendem ao SUS: 

• 7 Postos de saúde; 

• 66 UBS – Unidade Básica de Saúde; 

• 53 Policlínicas; 

• 21 Hospitais gerais; 

• 4 Hospitais especializados; 

• 1247 Consultórios isolados; 

• 216 CEM - Centros de Especialidades Médicas; 

• 132 SADT – Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico; 

• 20 Unidades Móveis de Nível Pré-Hospitalar de Urgência; 

• 6 Farmácias; 

• 6 Unidades de Vigilância em Saúde; 

• 14 Hospitais isolados; 

• 1 LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública; 

• 10 Centrais de Gestão em Saúde; 

• 6 Centros de Atenção – Hemoterapia ou Hematologia; 

• 14 CAPS – Centro de Atenção Psicossocial; 

• 4 Pronto Atendimentos; 

• 1 Polo Academia da Saúde; 

• 1 Central de Regulação Médica das Urgências; 

• 6 Home Care – Serviço de Atenção Domiciliar Isolado; 

• 2 Centrais de Regulação do Acesso; 

• 2 Polos de Prevenção de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde. 
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O município também oferece o serviço integrado de transportes para atendimento 

de pacientes. Além do programa de atendimento domiciliar que visa atender às 

necessidades de assistência à saúde de pessoas que estejam acamadas. 

 

Dos serviços de saúde públicos, o mais próximo ao empreendimento é a 

Maternidade de Campinas, que está localizado a 1,5 km, mas que ainda assim, não 

está dentro das áreas de influência.  

 

A poucos metros do empreendimento está localizado o Hospital Renascença 

Campinas, que se trata de um instrumento privado de saúde. 

 

  

FOTO 28: Maternidade de Campinas. FOTO 29: Hospital Renascença Campinas. 
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FIGURA 7: Mapa dos Equipamento de Saúde Públicos. 

Fonte: DATASUS E Google Maps.  

 

 

Como o empreendimento trata-se de um instituto educacional e grande parte dos 

alunos não residem no entorno imediato, não há demanda por serviços públicos de 

saúde, e como não haverá ampliação da capacidade de alunos da escola, não 

haverá alteração na demanda. 

 

 

7.1.4. Sistema de educação 

No ano de 2013, a cidade de Campinas destinou cerca de R$ 1 bilhão para a área 

da educação. Atualmente, a população escolar da cidade na rede pública de ensino 

(municipal, estadual e federal) é de 218.246, sendo divididos em: 
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TABELA 6: Quantidade de alunos, docentes e escolas municipais – 2018 

Ensino Docentes Escolas Matrículas 

Ensino Pré-escolar 2.831 374 56.882 

Ensino Fundamental 6.720 313 123.678 

Ensino Médio 2.874 156 37.686 

Fonte: IBGE 2018    

 

 

Na AII existem os seguintes equipamentos de educação: 

1. EE Professor Aníbal de Freitas 

2. EE Dona Castorina Cavalheiro  

 

  

FOTO 30: EE Professor Aníbal de Freitas FOTO 31: EE Prof. Dona Castorina Cavalheiro 
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FIGURA 8: Mapa das Instituições de Ensino Públicas.  

Fonte: Secretaria da Educação e Google Maps. Compilação de Dados pelos autores. 

 

 

O empreendimento, sendo uma instituição de ensino, não gera ou aumenta 

demanda por outras instituições de ensino no entorno. 

 

 

7.1.5.  Sistema de transporte público 

Campinas possui um sistema de transporte público operado pela EMDEC – 

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas. São diversas linhas de 

ônibus que interligam a cidade, e 13 Terminais de Ônibus, ao que indica o site oficial 
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da EMDEC. Também compõem o sistema algumas linhas intermunicipais, que 

interligam a cidade de Campinas a outros municípios da Região Metropolitana. 

 

Para atender a localidade, o município oferta as linhas de ônibus 118, 171, 211, 

220, 240, 312, 332, 333, 352, 354 e 502 que passam em frente ao empreendimento, 

além de outras diversas linhas que passam pelo entorno.  

 

 
FIGURA 9: Mapa de Pontos de ônibus.  

Fonte: Emdec e Google Earth. Compilação de Dados pelos autores 

 

 

Por se tratar de uma escola de alto padrão, onde grande parte dos alunos são 

crianças, considera-se que apenas uma pequena parte dos estudantes utilize o 
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transporte público para se locomover ao local. A maior demanda pelo sistema de 

transporte é a de funcionários. Como não haverá expansão de área, nem do quadro 

de funcionários e alunos, não haverá aumento na demanda de linhas ou quantidade 

de ônibus. A rede existente é suficientemente desenvolvida para atender aos 

funcionários e alunos que utilizam o sistema.  

 

 

 

FOTO 32: Ponto de ônibus na frente do 
empreendimento. 

 

 

 

7.1.6. Sistema de lazer e estruturas de convívio social 

O entorno do empreendimento é marcado pela presença de muitos comércios e 

poucos instrumentos de lazer. O local mais próximo trata-se do Bosque dos 

Alemães.  
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FIGURA 10: Mapa de Instrumentos de Lazer. 

Fonte: Google Earth. Compilação de Dados pelos autores. 

 

 

  

FOTO 33: Bosque dos Alemães. FOTO 34: Bosque dos Alemães. 
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Por se tratar de um empreendimento educacional, os instrumentos de lazer não são 

utilizados pela população que frequenta a escola. 

 

 

7.1.7. Real uso do solo 

Segundo o Plano Diretor de Campinas (LC 189/2018) e Uso e ocupação do solo 

(LC 208/2018), o local do empreendimento encontra-se na Macrozona de 

Estruturação Urbana, na Zona de Centralidade 2. 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 208, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

Art. 1º O parcelamento, a ocupação e o uso do solo no território do município ficam 

estabelecidos nos termos desta Lei Complementar. 

 

Art. 65 Ficam instituídas as zonas urbanas para ocupação e uso do solo abaixo 

relacionadas: 

(...) 

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(...) 

 

Art. 70 As edificações classificam-se, quanto à ocupação do solo, em: 

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. 

 

Art. 71 Ficam definidas as seguintes permissões de ocupação conforme as zonas 

urbanas estabelecidas:  

V - para Zona de Centralidade 2 – ZC2: HU, HMV, CSEI e HCSEI; (...) 

 

 

A imagem abaixo é um recorte do Mapa de Zoneamento da cidade de Campinas. 
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FIGURA 11: Localização do empreendimento no Mapa de Zoneamento de Campinas. 

Fonte: Mapa interativo de Zoneamento do Município de Campinas. Acesso em 3 nov 2020. 

 

 

Portanto, em termos de zoneamento municipal, a Zona de Centralidade 2 é 

considerada uma zona de “média densidade habitacional com mescla de usos 

residencial, misto e não residencial de baixa, média e alta incomodidade”. E isso é 

realmente o que acontece na AII, a ocupação é mista, com uso residencial e 

comercial. Na rua do empreendimento, o uso predominante é comercial. 
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FOTO 35: Instituto Agronômico de Campinas (IAC). FOTO 36: Ponto comercial na avenida do 

empreendimento. 

  
FOTO 37: Comércio em frente a Instituição Escolar 
Imaculada. 

FOTO 38: Restaurante na AII. 

 

 

Desta forma, o empreendimento vai de encontro com o que está estabelecido no 

Plano Diretor do Município e lei de uso e ocupação do solo. O entorno é marcado 

por uso misto, com diversas residências uni e multifamiliares, e também pela densa 

presença de atividades comerciais, de serviço e institucionais.  
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FIGURA 12: Uso e ocupação real do solo. 

Vermelho: área do empreendimento. Amarelo: Instrumentos públicos de educação. Azul: área comercial. Verde: 
residencial unifamiliar. Laranja: residencial multifamiliar. Azul claro: praças e instrumentos de lazer. Roxo: Instrumentos 
privados de saúde e educação. Rosa: Instituição pública de pesquisa (Instituto Agronômico de Campinas). 
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7.1.8. Geração de tráfego 

Com relação as vias públicas, o entorno apresenta a seguinte classificação: 

 

 

 
FIGURA 13: Mapa de classificação das vias do entorno (em amarelo área do 
empreendimento). 

Fonte: Mapas do Plano Diretor de Campinas 

 

 

A AII do empreendimento é marcada pela presença de bairros já consolidados, com 

a presença de residências, comércios e serviços locais. Atualmente, em todo 

entorno, as vias apresentam boas condições de conservação. São asfaltadas, 

possuem boa sinalização, calçadas e mecanismo de passagem de pedestre.  
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FOTO 39: Avenida Barão de Itapura. FOTO 40: Avenida Barão de Itapura. 

  
FOTO 41: Rua Jorge Krug. FOTO 42: Rua Antônio Alves Aranha. 

  
FOTO 43: Rua Rafael Sampaio. FOTO 44: Rua Cristóvão Colombo. 
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Pela configuração atual do uso do solo e por se tratar de uma região com uso misto, 

todos os acessos ao empreendimento estão consolidados.  

 

A Avenida Barão de Itapura é uma Via Coletora, pavimentada, possui mão única e 

três faixas para comportar o grande fluxo diário de carros. As ruas do entorno 

também são de mão única e pavimentadas.  

 

Para mitigar os impactos que o empreendimento gera, a rua lateral sem saída, 

Antônio Alves Aranha, é utilizada nos horários de entrada e saída para reduzir a 

quantidade de carros comprometendo o fluxo da Avenida Barão de Itapura.  

 

Foi realizada também a contratação de três estacionamentos externos para que 

fossem utilizados pelo quadro de funcionários do Imaculada, reduzindo a demanda 

por vagas na rua. 

 

Todas essas ações já estão contempladas na aprovação realizada pela EMDEC. 

 

 

7.2. PAISAGEM URBANA E PATRIMÔNIO NATURAL E 

CULTURAL 

 

7.2.1. Paisagem urbana 

Pelo Plano Diretor, o entorno do empreendimento é classificado como estando no 

perímetro da Macrozona de Estruturação Urbana, incluindo a área exata do 

empreendimento. Como visto, a AII do empreendimento possui bairros já 

consolidados com uso misto - residencial e comercial.  

 

No que se refere à tipologia e volumetria, a região trata-se de uma área composta 

por residências com volumetrias mistas variando entre residências térreas, 

sobrados e residências verticais de 10 ou mais andares.  
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7.2.2. Patrimônio cultural 

Com relação ao patrimônio cultural, o município de Campinas apresenta 20 

construções ou bens tombados segundo o CONDEPHAAT (Conselho de Defesa 

do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico), órgão subordinado à 

Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. 

 

Grande parte das construções tombadas encontram-se na região central da cidade, 

assim como o empreendimento. Dessa forma, o Instituto Agronômico de Campinas, 

bem tombado, está localizado na Área de Influência Indireta. Entretanto, não há 

influência sobre o uso e ocupação do solo da área do empreendimento. 

 

Também foram consultados os bens tombados pelo IPHAN. A área do 

empreendimento e seu entorno não apresentam nenhum bem.  

 

 

FIGURA 14: Mapa indicando Bem tombado pelo CONDEPHAAT e as Áreas 
de Influência do empreendimento. 

Fonte: CONDEPHAAT e Google Earth. Compilação de Dados pelos autores. 
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8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL RESUMIDO 

Como o empreendimento já está instalado e operando, e o presente documento 

visa regularização de áreas já construídas e não da ampliação de estruturas, não 

haverá alterações ambientais e socioeconômicas. 

 

A partir dos levantamentos de dados secundários e primários realizados, é possível 

estabelecer o seguinte diagnóstico para a ocupação da área: 

 

TABELA 7: Tabela com os impactos ambientais do empreendimento 

Aspecto Diagnóstico 

MEIO ANTRÓPICO 
(SÓCIO-ECONÔMICO) 

• Não haverá alteração na demanda por serviços públicos 
• O impacto gerado no trânsito está mitigado, sendo que a 

EMDEC já apresentou aprovação das medidas adotadas. 

AVALIAÇÃO PRELIMINAR 
DOS IMPACTOS 

• Não haverá alteração nos impactos gerados pelo 
empreendimento. 

 

 

 

9. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS E MEDIDAS 
MITIGADORAS 

Por se tratar de uma instituição de ensino que oferece um serviço privado, o Instituto 

de Ensino Imaculada não possui impacto e demanda significativos por serviços 

públicos de saúde, educação e lazer.  

 

O maior impacto causado pela operação do empreendimento é no trânsito da 

região, especialmente nos horários de entrada e saída de alunos, e com relação às 

vagas de professores e funcionários. Este impacto já está mitigado, conforme 

pode ser observado na aprovação da EMDEC no Protocolo EMDEC 

nº 11985/1/2019 que segue em anexo que contou com algumas exigências, como 

o contrato de locação com três estacionamentos do entorno, totalizando 346 vagas. 
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Dado que não haverá aumento no quadro de funcionários e na quantidade de 

alunos atendidos, não haverá aumento de impactos relacionados a transporte 

público e trânsito. 

 

Dessa forma, o principal impacto gerado pela operação do empreendimento vem 

sendo mitigado ao longo dos anos e não se apresenta como um problema 

atualmente. 

 

 

 

10. CONCLUSÃO 

O objetivo desse estudo é regularizar uma obra que já está implantada e operando 

há mais de 10 anos. Tendo em vista que não haverá aumento no quadro de 

funcionários e nem na quantidade de alunos atendidos pelo empreendimento, não 

haverá alteração na demanda por serviços públicos do entorno.  

 

Os impactos ocasionados pela operação do Instituto Educacional Imaculada vêm 

sendo mitigados de forma satisfatória e a regularização das áreas trará apenas 

benefícios para o município e para o empreendedor. 
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11. ASSINATURA E ANEXOS 

 

ANEXOS: 

• ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 

• Declaração de Responsabilidade 

• Processo EMDEC 
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