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1. INTRODUÇÃO 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é um instrumento de política 

urbana instituído pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal Nº 10.257 de 2001) e 

deve contemplar os efeitos negativos e positivos consequentes da implantação 

de empreendimentos e atividades sobre o ambiente e a qualidade de vida da 

população residente na área e suas proximidades.  

No município de Campinas, através da Lei Complementar n° 189, de 08 

de janeiro de 2018, prevê-se que o EIV é um instrumento de política urbana. 

Assim, o mesmo foi regulamentado pelo Decreto n° 20.633, de 16 de dezembro 

de 2019, por sua vez, alterado pelo Decreto n° 20.864, de 07 de maio de 2020. 

Ainda, o Art. 169 da Lei Complementar n° 208, de 20 de dezembro de 2018, 

estabelece quais são as atividades passíveis de aprovação de Estudo de 

Impacto de Vizinhança. 

O conteúdo mínimo do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 

determinado na legislação municipal estabelece os seguintes itens: 

Art. 18. Para a tipologia de ocupação não habitacional o Estudo de 
Impacto de Vizinhança e o Relatório de Impacto de Vizinhança 
deverão contemplar o seguinte conteúdo especifico mínimo: 

I – caracterização do empreendimento, com; 

a) Área prevista de construção; 

b) Número de pavimentos; 

c) Número de unidades, quando previsto em condomínio edifício ou 
de lotes. 

II – os efeitos positivos e negativos do novo empreendimento quanto 
à qualidade de vida da população, contemplando os seguintes 
aspectos: 

a) Demandas por serviços públicos, equipamentos comunitários e de 
infraestrutura urbana; 

b) Alterações na dinâmica do uso e ocupação do solo e seus efeitos 
na estrutura urbana; 

c) Valorização ou desvalorização imobiliária da vizinhança; 

d) Quantificação da geração de tráfego e identificação de demandas 
por melhorias e complementações nos sistemas viário e de 
transporte coletivo; 
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e) Relação da volumetria e das intervenções urbanísticas propostas 
com as vias e logradouros públicos, especialmente quanto à 
ventilação, iluminação, sombreamento, paisagem urbana, recursos 
naturais e patrimônio histórico e cultural da vizinhança. 

III – cronograma da obra e/ou marcos contratuais; 

IV – avaliação do impacto do empreendimento no meio urbano, 
considerando os efeitos diretos e indiretos, temporários ou 
permanentes, durante a execução da obra e pós ocupação na área de 
influência. 

As análises e diagnósticos que serão apresentadas a seguir tem como 

principal objetivo atestar a viabilidade do empreendimento de acordo com a 

execução de um balanceamento entre os impactos positivos e negativos 

causados por ele, além da verificação da existência da infraestrutura 

necessária para atender as demandas do empreendimento em questão, tendo 

em vista a declaração final da viabilidade ou não do empreendimento. 

 

2. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 

O presente Estudo de Impacto de Vizinhança visa analisar o cenário 

após a implantação da construção comercial CSEI na qual não se sabe ao 

certo qual a atividade ocupará, uma vez que será destinada para aluguel após 

finalizada, porém foi projetada visando a atividade de concessionário de 

veículos novo. O lote aqui objeto de estudo localiza-se na Avenida Francisco 

José de Camargo Andrade, lote 10-UNI, quadra 42, quarteirão 484, bairro 

Jardim Chapadão, no Município de Campinas, estado de São Paulo, de 

responsabilidade da MREIS PARTICIPACOES LTDA. 

A área é urbanizada, com a presença de inúmeras residências, assim 

um empreendimento comercial é capaz de movimentar a economia local. 

Ainda, conforme será descrito ao longo do estudo, os lotes os quais pretende-

se implantar o empreendimento não possuem edificações, sendo que todas 

elas já foram objeto de demolição anteriormente. Dessa forma, tal área livre de 

ocupação pode promover a proliferação de vetores de doenças, como o Aedes 

aegypti, bem como de ocupação irregular. Sendo benéfico urbanisticamente a 

promoção de um novo uso na área. 
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3. INFORMAÇÕES GERAIS 
Tabela 01. Dados gerais do empreendimento, autor do projeto e empreendedor. 

EMPREENDIMENTO 

TIPO: COMERCIAL – CSEI 

LOCALIZAÇÃO: 
Avenida Francisco José de Camargo Andrade, lote 10-UNI, quadra 42, 
quarteirão 484, Jardim Chapadão, Campinas. 

ÁREA TOTAL: 1.454,00 m² 

AUTOR DO PROJETO ARQUITETÔNICO 

EMPRESA:  Arquitetura 4 

NOME: Ricardo Fabrício Crivelaro 

RRT:  10673168 

CAU: A30587-1 

EMPREENDEDOR 

NOME:  MREIS PARTICIPACOES LTDA 

CNPJ:  27.402.921/0001-37 

ENDEREÇO: 
Avenida Francisco José de Camargo Andrade, n. 594, Jardim Chapadão, 
Campinas. 

CEP:  13070-055 

CONTATOS: 19 99122-6344 

AUTOR DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

NOME:  Plana Licenciamento Ambiental 

CNPJ:  19.672.262/0001-20 

EQUIPE:  

Silvia Bastos Rittner – Eng. Civil (Coordenadora e Responsável técnica) 
Pedro Pereira – Jornalista 
Maria Eduarda Losi Gonçalves – Eng. Ambiental e Sanitária 
Helena Santos Eugenio – Engenheira Ambiental 

ENDEREÇO:  Rua Rafael Andrade Duarte, 266 – Nova Campinas, Campinas – SP. 

CEP:  13092-380 

CONTATOS: 

telefone: (19) 3237-8344 / 3237-1551 
e-mail: mariaeduarda@planambiental.com.br 
pedro@planambiental.com.br 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 O empreendimento comercial objeto deste EIV estará localizado no 

Município de Campinas, e trata-se na implantação de uma concessionária de 

carro, primeiramente, embora o uso possa ser alterado, após aluguel 

construção finalizada. Na Figura 1 é possível observar a imagem aérea dos 

lotes objeto de estudo. 

 
Figura 1. Localização da área objeto deste estudo destacada em vermelho. Fonte: Google – 

2020. 
 

O local onde será localizado o comércio, atualmente, é subdividido em 

três lotes, e estão em processo de anexação e retificação de medidas, o qual 

resultará em um único lote denominado de 10-UNI e que possuirá 1.454 m².  

Os lotes possuem registro no 2° Cartório de Registro de Imóveis de 

Campinas, conforme matrículas disponíveis do Anexo I. Ainda, no Anexo II 

estão disponíveis as Fichas Informativas do Cadastro Físico do Imóvel. Na 

Tabela 2 é possível observar uma síntese das informações acima indicadas 

para cada um dos lotes. 
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Tabela 02. Síntese das informações dos lotes que irão compor o Lote 1-A-UNI. 

Lote Área N° Ficha Informativa N° Matrícula 

10 497,50 197452 84431 

11 476,50 197453 87361 

30 500,00 197454 82233 

 

O empreendimento possuirá dois acessos, sendo um localizado na 

Avenida Tenente Haroldo Egídio de Sousa Santos e outro localizado na 

Avenida Francisco José de Camargo Andrade. Ambos possuem acesso tanto 

para o subsolo como para as vagas que estão alocadas na cobertura do prédio. 

O lote resultante da anexação e retificação de medidas, e aqui objeto de 

estudo, possuirá 1.454,00 m², e será ocupado com 2.478,76 m² de construção, 

sendo essa distribuída entre subsolo, pavimento térreo, primeiro pavimento e 

segundo pavimento, conforme Projeto de Implantação disponível no Anexo III. 

Na Tabela 3, abaixo disposta é possível observar o quadro de áreas do 

empreendimento. 

Tabela 03. Quadro de áreas do empreendimento. 
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Ainda, o empreendimento aqui objeto de estudo foi desenvolvido para 

portar uma concessionária de veículos, porém como a construção será 

destinada para aluguel, não se sabe com exatidão a ocupação futura do lote, 

assim, o presente estudo analisará os impactos decorrentes da concessionária. 

Assim, estão previstas 53 vagas, distribuídas entre vagas médias e pequenas, 

uma vaga destinada para PCD, duas vagas destinadas para idosos, e uma 

destinada para carga e descarga. Ainda no subsolo há previsão para vagas, 

porém não de vagas obrigatórias, podendo ou não vir a ser destinada a 

veículos, conforme demonstrado em projeto por linhas pontilhadas.  

Vale mencionar que conforme projeto em anexo trata-se de 

empreendimento de pequeno porte que não acarretará impactos significativos 

para o entorno. Ainda, destaca-se que não estão sendo apresentadas imagens 

3D do empreendimento, pois o empreendedor não pretende realizadas, sendo 

apresentado o corte da futura edificação no projeto em anexo.  

Durante a construção do empreendimento, estima-se que cerca de 20 

pessoas trabalharão na obra, em um período de 24 meses. Enquanto que, para 

fase de operação estima-se que 20 funcionários trabalharão na concessionária.  

 

4.1. REQUISITOS LEGAIS 

4.1.1. Legislação Urbanística 

Em conformidade com o que delibera a legislação municipal, 

especialmente o Plano Diretor (Lei Complementar n.º 189/2018) e a Lei de Uso 

e Ocupação do Solo do Município de Campinas (Lei Complementar n.º 

208/2018), o lote está inserido no perímetro urbano do Município, 

especificamente na “Macrozona de Estruturação Urbana”, Área de 

Planejamento e Gestão APG  Amarais e Unidade Territorial Básica UTB EU-22. 

Ainda de acordo com o disposto na Lei Complementar n.º 208/2018 e o 

Zoneamento Online do Município de Campinas, disponível através do link: 

https://zoneamento.campinas.sp.gov.br/, o zoneamento incidente no local é a 

mailto:mariaeduarda@planambiental.com.br
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Zona de Mista 1 – ZM1, conforme Figura 2, que apresenta como principais 

parâmetros de uso, os seguintes: 

 

 
Figura 2. Localização da área objeto deste estudo destacada em azul no Mapa de 

Zoneamento Urbano do Município de Campinas. 

 

 

- ARTIGO 65. INCISO 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, observado que: 

a) o CA min será equivalente a 0,25 (vinte e cinco centésimos); e 
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b) o CA max será equivalente a 1,0 (um);  

- ARTIGO 71. INCISO II. Para Zona de Mista 1 – ZM 1, são permitidos os 

seguintes usos: HU, HMH, HMV, CSEI e HCSEI; 

 

- ARTIGO 107. INCISO II. Para Zona Mista 1: 

a) para HU: 0,1 para lotes com área menor ou igual a 500,00m² (quinhentos 

metros quadrados) e 0,2 para a parte do lote com área maior que 500,00m² 

(quinhentos metros quadrados); 

b) para HMH: 0,1 para lotes com área menor ou igual a 3.000,00m² (três mil 

metros quadrados) e 0,2 para a parte do lote com área maior que 3.000,00m² 

(três mil metros quadrados); 

c) para HMV, HCSEI e CSEI: 0,1 para lotes com área menor ou igual a 

5.000,00m² (cinco mil metros quadrados) e 0,2 para a parte do lote com área 

maior que 5.000,00m² (cinco mil metros quadrados); 

 

4.1.2. Legislação Ambiental 

A Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012, que, principalmente, 

dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, estabelece parâmetros para 

definição da Área de Preservação Permanente (APP). Sendo essas, áreas 

cobertas ou não por vegetação, que buscam preservar recursos hídricos e 

promover a estabilidade geológica. 

Ainda, no município de Campinas, a Lei Complementar n° 49, de 20 de 

dezembro de 2013, que “Dispões sobre os procedimentos para o licenciamento 

e controle ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local, na 

forma que especifica”, estabelece em seu Art. 5° que a Secretaria do Verde e 

do Desenvolvimento Sustentável, pode autorizar a supressão de vegetação e 

de árvores isoladas.  

Na área aqui objeto de estudo, a legislação federal supramencionada 

não é aplicável, uma vez que, não há recursos hídricos que concebam APP. 
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Também não foram identificados indivíduos arbóreos isolados que precisarão 

ser suprimidos. 

Além desses, conforme mencionado anteriormente o artigo 107, inciso V, 

da Lei Complementar n.º 208, de 20 de dezembro de 2018, estabelece a área 

permeável mínima do empreendimento. Ainda, a respeito da 

impermeabilização do solo, a Lei Estadual nº 12.526, de 02 de janeiro de 2007, 

estabelece normas para a contenção de enchentes e destinação de águas 

pluviais, e traz a obrigatoriedade da implantação de sistema para a captação e 

retenção de águas pluviais, coletadas por telhados, coberturas, terraços e 

pavimentos descobertos, em lotes, edificados ou não, que tenham área 

impermeabilizada superior a 500 m² (quinhentos metros quadrados). 

O volume do reservatório é calculado através da seguinte fórmula: 

V = 0,15 x Aix IP x t 

Onde: V = volume do reservatório em metros cúbicos; 

Ai = área impermeabilizada em metros quadrados; 

IP = índice pluviométrico igual a 0,06 m/h; 

t = tempo de duração da chuva igual a 1 (uma) hora. 

Desta maneira, sugerimos como uma das soluções de permeabilidade, 

visando sobretudo evitar a futura saturação da rede de drenagem da região, a 

implantação do reservatório para o empreendimento em questão, e que este 

reservatório tenha como principal função a infiltração da água captada no solo, 

visando a recarga do lençol freático, para só então, lançamento da rede pública 

de drenagem, após decorrido o período crítico de saturação da mesma. 

 

5. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

A área de influência de um empreendimento para um estudo de impacto 

sob a vizinhança pode ser descrita como o espaço passível de alterações em 

seus meios físico, biótico e/ou socioeconômico, decorrentes da sua 

implantação e/ou operação. 
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A delimitação das áreas de influência é determinante para todo o 

trabalho, uma vez que somente após esta etapa, é possível orientar as 

diferentes análises temáticas, bem como a intensidade dos impactos e a sua 

natureza. 

Define-se vizinhança como sendo o meio humano e meio físico onde 

convive o agrupamento populacional que sofrerá os impactos de um projeto ou 

empreendimento. Considera-se vizinhança imediata aquela instalada ao lado 

do(s) lote(s) e ou quadra(s) em que o empreendimento proposto se localiza e 

vizinhança mediata aquela situada na área de influência do projeto e que pode 

por ele ser atingida. 

Entende-se assim que a área de vizinhança imediata corresponde a área 

que será afetada de maneira mais expressiva pela instalação do 

empreendimento e que sofrerá impactos diretos de sua implantação e 

operação. 

 Já a área de vizinhança mediata corresponde ao território no entorno da 

área que será afetada pelo empreendimento. De acordo com estudos 

realizados, esta área de influência pode variar até 3 km, se considerarmos os 

deslocamentos a pé e o porte do empreendimento.  

Seguindo a metodologia descrita no presente item, bem como a 

legislação vigente, as áreas de influência serão delimitadas, caracterizadas e 

diagnosticadas, em: 

- Área Diretamente Afetada - ADA: corresponderá, no presente estudo, pela 

área dos lotes onde se pretende implantar o futuro comercio; 

- Área de Influência Direta – AID: corresponderá, no presente estudo, pelo raio 

de 200 metros, medidos em linha reta da Área Diretamente Afetada (ADA). 

- Área de Influência Indireta - AII: corresponderá, no presente estudo, pelo raio 

de 600 metros, medidos em linha reta da Área Diretamente Afetada (ADA). 
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5.1.  ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA 

Conforme especificado anteriormente, a Área Diretamente Afetada da 

construção corresponde à área do terreno na qual o empreendimento estará 

inserido. Dessa forma, a ADA corresponde a área do terreno que conta com 

1.454,00 m², localizada no Município de Campinas, SP. No Anexo IV é possível 

consultar o Mapa da Área Diretamente Afetada. 

 

 
Figura 3. Localização da Área Diretamente Afetada destacada em vermelho. 
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A área objeto de estudo está dentro do perímetro urbano do Munícipio 

de Campinas. Conforme é possível verificar através da imagem acima disposta, 

trata-se de ocupada por estacionamento atualmente, e que conforme 

mencionado anteriormente está em processo de anexação e retificação de 

medidas.  

 

5.1.1. Histórico da ADA 

A Área Diretamente Afetada historicamente possuiu diversas 

construções, as quais possuíam usos diversos, sendo ocupada por residências 

e empreendimentos comerciais e de prestação de serviços. As Figuras abaixo 

dispostas demonstram a ocupação da ADA ao longo dos anos e atualmente. 

 

 

Figura 4. Imagem aérea da ADA em 2010. Fonte: Google Earth. 

 

mailto:mariaeduarda@planambiental.com.br
http://www.planambiental.com.br/


 

 

Rua Rafael Andrade Duarte, nº 266 - CEP 13092.380 
Nova Campinas - Campinas/SP - (19) 3234-0243 / 3237-8344 

mariaeduarda@planambiental.com.br 
www.planambiental.com.br 

16 

 

Figura 5. Imagem aérea da ADA em 2012. Fonte: Google Earth. 

 

 

Figura 6. Imagem aérea da ADA em 2014. Fonte: Google Earth. 
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Figura 7. Imagem aérea da ADA em 2016. Fonte: Google Earth. 

 

 

Figura 8. Imagem aérea da ADA em 2018. Fonte: Google Earth. 
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Figura 9. Imagem aérea da ADA em 2020. Fonte: Google Earth 

 

 

Figura 10. Imagem aérea da ADA em 2021. Fonte: Google Earth 
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Atualmente toda a área já foi alvo de demolição sendo ocupada apenas 

por estacionamento de veículos, conforme nota-se por meio da Figura 10, a 

mais atual disponível pelo Google Earth, embora ainda reste algum edificação 

no local. 

 

5.1.2. Diretrizes de Eletrificação  

A diretriz referente ao acesso de energia elétrica, será solicitada e 

apresentada ao órgão ambiental competente, assim que emitida. 

 

5.1.3. Diretrizes Viárias e Acessos 

Segundo Projeto de Implantação, ficou estabelecido que o 

empreendimento terá duas vias de acesso, conforme explicitado na Planta de 

Implantação, que pode ser consultado através do Anexo III do presente estudo. 

Dessa forma, um dos acessos será Avenida Tenente Haroldo Egídio de Sousa 

Santos e outro localizado na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 

nenhum deles prevê faixa de aceleração/desaceleração. O acesso através da 

Avenida Tenente Haroldo Egídio de Sousa Santos prevê guia rebaixada em 10 

metros ao longo de toda a frente do lote, enquanto o acesso pela Avenida 

Francisco José de Camargo Andrade prevê o rebaixamento de 11,50 metros 

para acesso as vagas e 3,50 metros para acesso as vagas cobertas, 

projetadas no subsolo e na cobertura da construção. Abaixo poderão ser 

consultadas as imagens das vias mencionadas. 
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Figura 11. Vista da Avenida Francisco José de Camargo Andrade. 

 

 
Figura 12. Vista da Avenida Tenente Haroldo Egídio de Sousa Santos. 
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 O Plano Diretor Municipal de Campinas, instituído através da Lei 

Complementar n° 189, de 08 de janeiro de 2018; em seu Art. 54 determina que 

as diretrizes viárias serão indicadas no Anexo XVI do Plano Diretor, assim 

conclui-se que não há diretriz viária incidente na Área Diretamente Afetada 

(Figura 13). 

 
Figura 13. Área Diretamente Afetada em sobreposição as diretrizes viárias previstas na Leo 

Complementar n° 189, de 08 de janeiro de 2018. Fonte: dados processados do Portal 
MetaDados de Campinas. 

 

Conforme mencionado anteriormente, a Ficha Informativa n.º 197452, 

que trata do lote 10 em estudo, está em processo de retificação do cadastro, 

pois aparece incidente diretriz viária não existe e já encontra-se executada. 
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Tanto é que para o lote 11 (vizinho) não qualquer incidente de diretriz existente. 

Sendo assim, tal correção dos dados dispostos na Ficha Informativa já está em 

tramitação no setor responsável na Secretaria Municipal de Planejamento. 

Abaixo segue printado o desenho das Fichas informativas dos lotes 

mencionados. A integra das Fichas poderão ser consultadas no ANEXO II.  

 

 

 

Figura 14. Comparação das fichas informativas dos lotes vizinhos, um com diretriz incidente 
(não existente) e outro sem a diretriz. As Fichas Informativas na integra poderão ser 

consultadas no ANEXO II do presente estudo. 
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5.1.4. Caracterização Ambiental 

A área destinada a implantação do empreendimento, ou seja, Área 

Diretamente Afetada (ADA), atualmente, encontra-se ocupação com algumas 

construções embora a maior parte das edificações existentes já tenha sido 

objeto de demolição e não foi identificada a presença de indivíduos arbóreos 

isolados. Ainda, conforme informado anteriormente no lote não há qualquer 

forma de recursos hídricos ou vegetação de porte expressivo, como maciços 

de vegetação nativa. 

 

5.2.  ÁREA DE INFLUÊNCIA – AI 

5.2.1. Delimitação da Vizinhança Direta 

A vizinhança direta ou Área de Influência Direta (AID) é aquela 

considerada como a mais afetada pelos impactos decorrentes do 

empreendimento, durante as suas fases de implantação e operação.  

Dessa forma, foi gerado um círculo com raio de 200 metros a partir da 

delimitação da área a qual será implantado o empreendimento, caracterizando 

como a AID aproximadamente 19,31 hectares, conforme Figura 15 abaixo 

disposta.  

O Mapa da Área de Influência Direta, poderá ser consultado no Anexo V 

do presente estudo.  
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Figura 15. Área de Influência Direta – Vizinhança imediata. 

 

 

5.2.2. Delimitação da Vizinhança Indireta 

A vizinhança mediata ou Área de Influência Indireta (AII) é aquela que 

poderá sofrer algum tipo de impacto de maior magnitude decorrente da 

implantação do Supermercado, impacto esse minimizado dado o 

distanciamento do empreendimento. Sendo assim, foi delimitada a AII com raio 

de 600 metros do empreendimento, o que totaliza uma área de 130,52 

hectares, conforme Figura 16.  

O Mapa da Vizinhança Mediata também poderá ser consultado no 

Anexo VI do presente Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV. 
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Figura 16. Delimitação da Área de Influência Indireta. 

 

5.2.3. Caracterização Urbanística  

Conforme Mapa de Uso e Ocupação do Solo disposto na Figura 17, bem 

como no Anexo VII do presente Estudo de Impacto de Vizinhança 

confeccionado a partir da análise de imagens aéreas e visitas aos bairros 

locais. 

mailto:mariaeduarda@planambiental.com.br
http://www.planambiental.com.br/


 

 

Rua Rafael Andrade Duarte, nº 266 - CEP 13092.380 
Nova Campinas - Campinas/SP - (19) 3234-0243 / 3237-8344 

mariaeduarda@planambiental.com.br 
www.planambiental.com.br 

26 

 

Figura 16. Caracterização do uso e ocupação do solo da Área de Influência Indireta. 

 

Conforme é possível observar a ocupação predominante na área de 

influência é o uso misto que se caracteriza pela mescla entre usos residenciais 

e usos comerciais e serviços. Seguido do uso misto, o uso com maior 

incidência é o comercial e serviços, seguido por uso público e residencial 

unifamiliar. Abaixo poderão ser verificadas alguns registros dos usos 

encontrados na AII.  
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Figura 17. Residências unifamiliares – Rua Capitão Augusto Sales Pupo. 

 

 
Figura 18. Uso institucional – Av. Francisco José de Camargo Andrade. 
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Figura 19. Escola de Cadetes – Av. Papa Pio XII. 

 

 
Figura 20. Residencial multifamiliar – Rua Francisco Octaviano. 
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Figura 21. Ocupação comercial – Av. Francisco José de Camargo Andrade. 

 

 
Figura 22. Área livre – Rua Dr. Miguel Penteado. 
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Figura 23. Área Verde denominada de Bosque dos Italianos – Rua Dr. Miguel Penteado. 

 

Considerando o zoneamento estabelecido pela legislação vigente, Lei 

Complementar n.º 208/2018, bem como em consulta ao Zoneamento Online de 

Campinas, os zoneamentos incidentes na Área de Influência Indireta, são os 

listados abaixo, e condizem com os usos encontrados na área. Na Figura 24, 

poderá ser consultada a incidência de tais zonas na AII. 

 Zona Mista 01 – ZM1; 

 Zona de Centralidade 02 – ZC2. 
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Figura 24. Zoneamento incidente na AII. 

 

5.2.4. Caracterização Ambiental  

Na AII, foi encontrada apenas uma forma de recursos hídricos, sendo 

esse denominado de Córrego da Lagoa, conforme pode ser observado na 

Figura 25. O córrego está localizado na Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos – UGRH 5, mais especificamente na bacia do Quilombo. 

Decorrente da presença de recurso hídrico, há Área de Preservação 

Permanente na AII que se encontra parcialmente preservada. Em relação a 

vegetação, foi verificada a incidência do Bosque dos Italianos que apresenta 

fragmentos de vegetação nativa preservada. 
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Figura 27. Recursos ambientais incidentes na Área de Influência Indireta. 

 

Ainda, em verificação as bases de dados disponíveis, tal como o Portal 

DATAGEO, site com bases de dados disponível pelo Governo do Estado de 

São Paulo, foi verificado o registro de três áreas contaminadas próximas ao 

limite da AII, sendo que uma delas já encontra-se com uso declarado, ou seja, 

já encontra-se totalmente remediada. Na Figura 28 é possível observar a 

localização dessas áreas em relação local em estudo. Ainda, no ANEXO VIII 

poderá ser consultada as Fichas de Contaminação cadastradas na CETESB de 

cada uma das áreas contaminadas incidentes na AII. 
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5.2.5. Infraestrutura Disponível  

- REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 Quanto ao abastecimento de água, a região é atendida pela rede pública 

de responsabilidade da SANASA. Conforme informações disponíveis no site 

da empresa, 99,81% da população é atendida pelo abastecimento de água 

tratada. O sistema de abastecimento possui dois pontos de captação, no Rio 

Capivari e no Rio Atibaia, sendo esse último o responsável pelo maior volume 

captado, cerca de 93,5%. 

 A água captada é distribuída entre 5 (cinco) Estações de Tratamento de 

Água (ETAs), que realizam o Processo de Tratamento Convencional. A água 

tratada é distribuída aos munícipes através de uma rede de 4.721,35 km, que 

interliga os 41 (quarenta e um) centros de reservação e distribuição, os 26 

(vinte e seis) reservatórios elevados e os 44 (quarenta e quatro) reservatórios 

semienterrados a residências, comércios, industrias e áreas públicas 

atendidas pela SANASA.  

 Já em relação ao tratamento de esgoto, o Município possui 4.462,36 km 

de rede de esgoto, que coletam 96,31% do esgoto gerado em Campinas. 

Desses, 95% é distribuído entre as 22 (vinte e duas) Estações de Tratamento 

de Esgoto (ETE) sob responsabilidade da SANASA.  

  

- COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 Apesar de tratar-se de empreendimento comercial, os resíduos que 

serão gerados durante a operação, configuram-se como resíduos domésticos, 

capazes de serem recolhidos e destinados através da rede pública. 

 A Área de Influência Indireta do empreendimento é atendida pela coleta 

pública de resíduos orgânicos no período diurno, de segunda-feira a sábado; 

enquanto a coleta de resíduos recicláveis é realizada de quarta-feira a partir 

das 08 horas. 
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- DRENAGEM  

Em visita técnica na Área de Influência Indireta, foi verificado dispositivos 

de drenagem pública, tais como sarjetas, porém no quarteirão onde encontra-

se o lote em estudo, não foram verificadas galerias de águas pluviais 

implementadas. Porém, na Área de Influência Indireta foi possível verificar que 

encontra-se implantada as galerias subterrâneas de água pluvial, conforme 

Figuras 28 e 29 é possível observar tais dispositivos. 

 

 
Figura 28. Dispositivo de drenagem – Rua Bento da Silva Leite. 
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Figura 29. Sarjeta – Avenida Andrade Neves. 

 

- SISTEMA VIÁRIO  

As avenidas, as quais o empreendimento terá acesso, encontram-se 

asfaltadas, com boas condições de tráfego, possuindo diferentes sentidos de 

trânsito. Vale ressaltar que a localização do imóvel é em área bem articulada 

do Município, próximo ao balão do Castelo, no qual há o encontro de diversas 

avenidas. Ainda, da área de estudo há fácil acesso aos outros municípios da 

região, como Paulínia e Hortolândia, já que está próximo à Rodovia Professor 

Zeferino Vaz (SP-332).   

Na Área de Influência Indireta (AII) foram encontradas oito importantes 

vias de acesso, que são elas:  

 Avenida Andrade Neves, classificada pelo Decreto Municipal n.º 

21.384/2021, como via arterial II em toda sua extensão e interliga a 

região central a APG dos Amarais. Será uma importante via para 

acessar a Avenida Francisco José de Camargo Andrade que dará 

acesso ao empreendimento pretendido; 
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 Rua Francisco Otaviano, não encontra-se classificada pelo Decreto 

Municipal n.º 21.384/2021, porém também poderá ser um acesso 

importante para a Avenida Francisco José de Camargo Andrade; 

 Avenida Luiz Smânio, classificada pelo Decreto Municipal n.º 

21.384/2021, como via arterial II em toda sua extensão. Será uma 

importante via para acessar a Avenida Francisco José de Camargo; 

 Avenida Francisco José de Camargo Andrade, classificada pelo Decreto 

Municipal n.º 21.384/2021, como via arterial II em toda sua extensão. 

Será a principal via de acesso ao futuro empreendimento; 

 Avenida Brasil, classificada pelo Decreto Municipal n.º 21.384/2021, 

como via arterial II em toda sua extensão e interliga a região central a 

APG dos Amarais. Será importante acesso tanto para a Avenida 

Francisco José de Camargo Andrade como para a saída de veículos do 

empreendimento por meio da Avenida Tenente Haroldo Egídio de Sousa 

Santos; 

 Rua Dona Rosa de Gusmão, não classificada pelo Decreto Municipal n.º 

21.384/2021, porém também será uma via importante para o 

empreendimento, pois possuí cruzamento com as vias cujo o 

empreendimento terá acesso, sendo inclusive uma alternativa de rota 

para quem está na Avenida Brasil e visa acessar o comercial; 

 Avenida Imperatriz Leopoldina, classificada pelo Decreto Municipal n.º 

21.384/2021, como via arterial II em toda sua extensão e será uma via 

importante para garantir o acesso do empreendimento para quem vem 

da região do Taquaral; 

 Rua Frei Manoel da Ressureição, classificada pelo Decreto Municipal n.º 

21.384/2021, como via coletora II em toda sua extensão e será 

importante rota de acesso ao empreendimento para o consumidor que 

vem através da Avenida Andrade Neves, podendo vir a desafogar o 

trânsito da mesma; 
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 Rua Dr. Albano de Almeida Lima, classificada pelo Decreto Municipal n.º 

21.384/2021, como via coletora II em toda sua extensão e assim como a 

Rua Dona Rosa de Gusmão possuí cruzamento com as vias cujo o 

empreendimento terá acesso, sendo inclusive uma alternativa de rota 

para quem está na Avenida Brasil e visa acessar o comercial; 

 

O Mapa localizando os eixos viários descritos no presente item, poderá 

ser visualizado na Figura 30, bem como no ANEXO IX do presente estudo. 

 

 

Figura 30. Localização dos principais eixos viários da AII. 
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- PAVIMENTAÇÃO  

Em toda a área de influência foi verificada ruas pavimentadas com boa 

condição asfáltica, com implementação de guias, sarjetas e calçamento. 

Conforme disposto nas Figuras abaixo.  

 

Figura 31. Vista da Avenida Andrade Neves. 

 

 

Figura 32. Vista da Avenida Papa Pio XII. 
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Figura 33. Vista da Avenida Papa Pio XII. 

 

 

Figura 34. Vista da Avenida Luiz Smânio. 
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Figura 35. Vista da Avenida Luiz Smânio. 

 

 

Figura 36. Vista da Rua Francisco Otaviano. 
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5.2.6. Equipamentos Públicos  

- TRANSPORTE PÚBLICO  

De maneira geral, espera-se que os clientes do empreendimento usarão 

veículos próprios para acesso ao mesmo. Porém os funcionários poderão 

precisar de transporte público, dessa forma, foi realizado um levantamento dos 

pontos de ônibus e linhas disponíveis na AID.  

Foram verificados dois pontos, conforme Figura 37. Ainda, durante 

vistoria observou-se que um desses pontos possuem abrigo e outro é apenas 

parada de ônibus indicado por plaqueamento, conforme Figuras 38 e 39.  

As linhas listadas a seguir possuem parada em tais pontos: 

 Linha 166: Terminal Ouro Verde / Shopping Dom Pedro; 

 Linha 377: Vila Marieta / Shopping Dom Pedro. 

 

O itinerário e horários das linhas supramencionadas podem ser 

consultados no Anexo X do presente estudo. Os dados foram obtidos no sitio 

online “moovit” que trata-se de aplicativo desenvolvido especialmente para o 

transporte público, indicado inclusive pela EMDEC, no site da empresa. 
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Figura 37. Pontos de ônibus próximos a ADA. 
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Figura 38. Ponto de ônibus da Avenida Francisco José de Camargo Andrade em frente ao 
empreendimento (sentido oposto ao acesso). 

 

 

Figura 39. Parada de ônibus da Avenida Francisco José de Camargo Andrade em frente ao 
empreendimento (sentido do acesso). 
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- MOBILIDADE ATIVA  

A mobilidade ativa é a forma de transporte a qual o indivíduo é 

responsável pelo próprio deslocamento, como por exemplo ao caminhar, 

andar de bicicleta, entre outros. Dessa forma, tal item busca descrever os 

meios de mobilidade ativa na Área de Influência Direta.  

Vale mencionar que o empreendimento em estudo trata-se inicialmente 

de uma concessionária de veículos, sendo assim pode-se concluir que a 

minoria dos futuros clientes irá até o comercial a pé, de bicicleta ou utilizando 

o transporte público, mas sim, utilizando seus veículos particulares.  

Ainda assim, a mobilidade ativa está sendo analisada no âmbito do 

presente estudo, uma vez que os futuros funcionários da concessionária, 

poderão acessa-la por meio do transporte público.  

A expectativa para a concessionária são 20 funcionários, não sendo este 

um número significativo que demande em alguma medida extra ou análise 

mais aprofundada na mobilidade ativa local, além da caminhabilidade entre o 

ponto de ônibus e o empreendimento em estudo. 

Os pontos de ônibus encontrados que serão mais utilizados, encontra-se 

na Avenida Francisco José de Camargo Andrade dentro da AID na qual está 

localizado o principal acesso ao empreendimento. Desta forma, o 

deslocamento dos usuários do empreendimento que acessão o mesmo por 

meio do transporte público será cerca de 166 metros, conforme Figura 42. 

Ainda, foi verificado que as condições de caminhabilidade entre o ponto 

de ônibus e o empreendimento são satisfatórias, com faixa de pedestres 

implantada, sinalização semafórica luminosa para pedestres no cruzamento e 

boas condições nas calçadas da Avenida, conforme imagens que seguem: 
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Figura 40. Sinalização semafórica luminosa na rota de caminhabilidade de pedestres. 

 

 

  

Figura 41. Faixa de pedestres implantada onde os futuros clientes e funcionários do 
empreendimento irão atravessar a avenida para entrada na concessionária. 
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Figura 42. Esquema de mobilidade ativa do empreendimento. 

 

 

- CULTURA 

Na Área de Influência Indireta há quatro bens tombados: Torre do 

Castelo; Escola de Cadetes do Exército de Campinas; Seminário 

Presbiteriano do Sul em Campinas; e Bosque dos Italianos, considerado um 

bem de interesse ambiental.  
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A Torre do Castelo e o Bosque dos Italianos possuem área de envoltória 

de 300 metros, conforme Figura 43, a qual apenas a área envoltória do 

Bosque dos Italianos incide no lote em estudo. Ainda foi verificado que a AII é 

atingida pela área envoltória do Bosque dos Alemães que também trata-se de 

um bem tombado de interesse ambiental, ainda que o bosque não esteja 

efetivamente inserido nos limites da AII, porém tal envoltória não atinge o lote 

em estudo. 

A Resolução n° 157, de 23 de agosto de 2018, referente ao tombamento 

do Bosque dos Italianos, determina que o gabarito de altura é determinado 

com base na seguinte expressão: H = (0,839*D) + 2; onde H é o gabarito de 

altura em metros e D é a distância em metros do limite do fragmento. Dessa 

forma, o gabarito de altura seria de 25 metros. Segundo o Projeto de 

Implantação a altura do empreendimento será de 12,90 metros, respeitando 

os gabaritos. 

Ainda, no ANEXO XI estão disponíveis as Fichas Informativas do 

CONDEPACC para todos os lotes que estão em processo de anexação. 
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Figura 43. Mapeamento dos bens tombados com a delimitação das respectivas áreas de 
envoltória. 

 

6. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 
 
Feito um diagnóstico do uso e ocupação local encontrado no entorno do 

empreendimento, passamos para a análise dos impactos de vizinhança, que 

podemos definir como “efeitos negativos e positivos da implantação de 

empreendimentos e/ou atividades sobre o ambiente e a qualidade de vida da 

população residente na área e suas proximidades”. 
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Os principais impactos decorrentes da implantação e operação do 

empreendimento pretendido serão listados abaixo, e analisados um a um, nos 

próximos itens do presente trabalho: 

1. Ruídos e vibrações;  

2. Resíduos sólidos;  

3. Gases poluentes; 

4. Microclima, ventilação e insolação;  

5. Movimentação de terra;  

6. Permeabilidade do solo e drenagem;  

7. Supressão de vegetação;  

8. Uso e ocupação do solo;  

9. Equipamentos e serviços públicos;  

10. Mobilidade e transporte;  

11. Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural; 

12. Valorização imobiliária. 

 

Para a avaliação de impactos considerou-se as fases de implantação, 

atividades relacionadas à execução das obras, e fase de operação, 

funcionamento do empreendimento. Foram considerados elementos 

classificatórios dos impactos, sendo: 

 natureza do impacto: positivo ou negativo. 

 nível de intervenção: direto ou indireto. Indica se os impactos serão 

ocasionados diretamente pelo empreendimento ou desencadeados 

indiretamente por ações do empreendimento. 

 abrangência: local ou regional.  

 duração: imediato, temporário ou permanente. 
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 reversibilidade: atributo que avalia, quais os impactos são passíveis de 

reversão e quais são irreversíveis, com ou sem a implementação de 

medidas mitigadoras/compensatórias. 

 magnitude dos impactos: qualifica os impactos quanto à sua intensidade, 

com e sem a aplicação das medidas de mitigação e/ou compensação 

propostas, considerando as gradações: alta, média e baixa magnitude. 

 

6.1. RUÍDOS E VIBRAÇÕES 

FASE DE IMPLANTAÇÃO  

Para a realização da análise dos aspectos ambientais relacionados à 

geração de ruídos e vibrações, primeiro foram levantadas a legislação e 

normas legais relativas à geração e emissão de ruídos e, posteriormente, foram 

identificadas as máquinas e equipamentos a serem utilizados na execução das 

obras de implantação do empreendimento ora estudado. 

 No Brasil, para fins de tutela jurídica do meio ambiente e saúde humana, 

foi adotada, por expressa referência, a Resolução CONAMA nº 1, de 08 de 

março de 1990, que estabelece que a emissão de ruídos em decorrência de 

atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas não deve ser superior 

aos níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR 10.151 – “Avaliação do 

Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade”, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.   

 Sabe-se ainda que as entidades e órgãos públicos (federais, estaduais e 

municipais) competentes, no uso do respectivo poder de polícia, disporão de 

acordo com o estabelecido na Resolução CONAMA nº 1, de 08 de março de 

1990, sobre a emissão ou proibição da emissão de ruídos produzidos por 

qualquer meio ou de qualquer espécie, considerando sempre os locais, 

horários e a natureza das atividades emissoras, com vistas a compatibilizar o 

exercício das atividades com a preservação da saúde e do sossego público. 
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A Norma NBR 10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando 

o Conforto da Comunidade, revisão de 2000, considera recomendável para 

conforto acústico os níveis máximos de ruído externo conforme exposto na 

Tabela 04. 

 
Tabela 04. Níveis limítrofes de ruído conforme a NBR 10.151. 

TIPOS DE ÁREAS DIURNO 
(dB) 

NOTURNO 
(dB) 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 
Área estritamente residencial urbana / de hospitais / de 

escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 
Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 
Área predominantemente industrial 70 60 

 

A reação pública de uma fonte de ruído normalmente só ocorre se for 

ultrapassado o limite normalizado e é tanto mais intenso quanto maior o valor 

desta ultrapassagem.  

Segundo a NBR 10.151, revisão de 1987 “diferenças de 5 dB(A) são 

insignificantes; queixas devem ser certamente esperadas se a diferença 

ultrapassar 10 dB(A)”, conforme apresentado na Tabela 05.  

 

Tabela 05. Grau de incômodo do ruído (de acordo com a NBR 10.151) 

VALOR ACIMA DO PADRÃO GRAU DE INCÔMODO 

Até 5 dB Sem incômodo significativo 

De 5 a 10 dB Baixo grau de incômodo 

De 10 a 15 dB Médio grau de incômodo (possibilidade 
queixas) 

De 15 a 20 dB Alto grau de incômodo 

Mais de 20 dB Grau crítico de incômodo 

 

Com relação às fontes potenciais de geração de ruídos, para a execução 

das obras na fase de implantação do empreendimento será utilizada, 
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basicamente, as seguintes máquinas e equipamentos, apresentados na Tabela 

06.  

Tabela 06. Listagem das máquinas e equipamentos fontes potenciais de geração de ruídos e 
funcionalidades 

MÁQUINA/EQUIPAMENTO FUNCIONALIDADE 

Escavadeira Movimentação de terra/entulho 

Caminhão Transporte do material inerte gerado 

Rolo compactador de solo Compactação do solo 

Guindaste Elevação e a movimentação de cargas e 
materiais pesados 

Bate-estaca Cravação de estaca da fundação 

 

Em geral, os receptores mais sensíveis ao aumento nos níveis de ruído 

externo são, além das áreas exclusivamente residenciais, as escolas, 

faculdades e os postos de saúde e hospitais. Entretanto, de acordo com o 

estudo do uso e ocupação do solo da área de influência, foi verificado que 

apesar de existir áreas residencial há diversos comércios próximos. 

Por meio da análise das características da fonte emissora e da 

sensibilidade do receptor e, sabendo que emissões de ruídos são 

regulamentadas pela legislação vigente através do estabelecimento de níveis 

de aceitação, será proposta, na área objeto das atividades civis de implantação 

dos empreendimentos, a implementação de medidas de controle dos 

processos da poluição sonora, de forma a manter dentro dos padrões exigidos, 

os níveis de emissões de ruídos, compatível com a manutenção da saúde dos 

trabalhadores e dos usuários dos comércios situados no entorno do 

empreendimento.  

 TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO E TEMPORÁRIO 

 MEDIDAS:  

- Cumprir o horário da obra: a medida deverá ser executada pelo responsável 

pela obra e durante toda a sua implantação. 
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- Correta Manutenção de Maquinário: a medida deverá ser executada pelo 

responsável pela obra, enquanto estiver sendo usado maquinário. A 

manutenção deverá ser realizada de maneira periódica de acordo com o 

manual de cada máquina e equipamento. 

- Priorizar utilização de máquinas elétricas: a medida deverá ser executada 

pelo responsável pela obra, antes de iniciada.  

 

FASE DE OPERAÇÃO 

Cumpri-nos esclarecer, que na fase de operação, o empreendimento de 

caráter comercial, sendo expressivo o tráfego de carros. Ainda, esses não 

possuem potencial de emissão de ruídos incômodos, uma vez que, o lote é 

marginal a avenidas que já possuem um trânsito intenso. Sendo assim, 

entende-se que as ocupações próximas ao local não são prejudicadas com o 

ruído. 

 TIPO DE IMPACTO: NEUTRO 

 

6.2. RESÍDUOS SÓLIDOS 

FASE DE IMPLANTAÇÃO  

A quantificação dos resíduos sólidos e recicláveis durante a implantação 

do empreendimento foi realizada de acordo com legislações municipais 

utilizadas em outros Estudos de Impactos de Vizinhança, que será apresentada 

em forma de Tabela 07, abaixo. Foi considerado como tempo estimado de obra 

24 meses, 20 dias por mês, que totalizada 480 dias de obra, com 

aproximadamente 20 colaboradores, entre fixos e flutuantes. Para cálculo de 

resíduos orgânicos e rejeitos, utilizou-se como parâmetro, 0,7 kg por dia, por 

funcionários e resíduos recicláveis 0,25 kg, por dia, por funcionário. 
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Tabela 07. Quantificação dos resíduos sólidos estimados para a implantação do 
empreendimento. 

 

Fase de Implantação da obra 
 

Período 
 

Quantidade de 
funcionários 

 

Resíduos 
orgânicos e 

rejeito 

Resíduos 
recicláveis 

 

24 meses 
(480 dias) 

 

20 6.720 kg 2.400 kg 

 

TOTAL 
(24 meses – 20 funcionários) 

 

9.120 kg 

 

A fim de proporcionar um panorama geral da geração de resíduos e as 

devidas tratativas, ressalta-se a importância da implantação de um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos, com critérios mais rígidos quanto à classificação 

de cada resíduo gerado, seu respectivo armazenamento, transporte e 

disposição final.  

É importante que se atente aos resíduos de construção civil, cujas 

classificações estão definidas nas resoluções CONAMAS 307/02. 384/04, 

431/11, 448/12 e 469/15. São elas: 

 Classe A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 

como: de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 

outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 

concreto; de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas 

em concreto (Blocos, tubos, meio-fio etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

 Classe B: resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas 

imobiliárias e gesso; 

 Classe C: resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação; 
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 Classe D: resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais 

à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 

instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais 

que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

A identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do 

resíduo deve ser criteriosa e estabelecida de acordo com as matérias-primas, 

os insumos e o processo que lhe deu origem. A NBR 10004/04 classifica os 

resíduos como: 

 a) resíduos classe I - Perigosos; 

 b) resíduos classe II – Não perigosos: 

  b.1) Resíduos classe II A – Não inertes. 

  b.2) Resíduos classe II B – Inertes. 

 A implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos é a melhor 

medida mitigadora para possíveis impactos negativos sobre o meio ambiente, 

tais como contaminação de solo e corpos hídricos. Uma vez que se dê a 

tratativa correta aos resíduos, o risco de possíveis acidentes é reduzido 

significativamente.  

O Plano de Gerenciamento de Resíduos será elaborado e aprovado pela 

Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento de 

Campinas, no momento da solicitação e emissão da Licença Ambiental de 

Instalação. 

 TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO E TEMPORÁRIO 

 MEDIDAS: elaboração e cumprimento do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos apresentando todas as ações: o Plano deverá ser 

elaborado por profissional competente e implementado durante toda a 

obra. Seu cumprimento deverá ser acompanhado por um responsável 

técnico que deverá encaminhar relatórios mensais sobre o 
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acondicionamento e destinação dos resíduos, com o levantamento das 

CTRs (Certificado de Transporte de Resíduos) emitidos. 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

A quantificação dos resíduos sólidos e recicláveis durante a operação do 

empreendimento também foi realizada nos termos de legislações municipais, 

utilizados em outros Estudos de Impacto de Vizinhança e será apresentada em 

forma de Tabela 08 abaixo. Para o cálculo foi considerado que cerca de 20 

pessoas irão trabalhar na concessionária diariamente. Ainda, considerou-se 

que a semana de trabalho será composta por 6 dias. 

A quantificação dos resíduos sólidos e recicláveis durante a operação do 

empreendimento, será apresentada em forma de Tabela 08 abaixo: 

Tabela 08. Quantificação dos resíduos sólidos estimados para a operação do empreendimento. 

Fase de Operação 

Tipo do 
resíduo 

Quantidade per capta 
(kg/pessoa/dia) 

Funcionários 
Resíduos 

por dia 
Resíduos por 

semana 

Comum 0,7 20 14,0 kg 84,0 kg 

Reciclável 0,25 20 5,0 kg 30,0 kg 

TOTAL  19,0 kg 114,0 kg 

  

A classificação de resíduos durante a fase de operação do 

empreendimento envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu 

origem e de seus constituintes e características e a comparação destes 

constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e 

ao meio ambiente é conhecido. Assim, durante a operação do 

empreendimento, o impacto quanto a geração de resíduos sólidos é mitigável, 

quando corretamente acondicionado e destinado, uma vez que, serão 

produzidos resíduos classificados como domésticos.  
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Considerando que há coleta pública regular de lixo e que o empreendimento 

conta com área própria para destinação e acondicionamento adequado do lixo, 

onde os funcionários dos empreendimentos deverão separar corretamente 

seus resíduos trata-se de um impacto negativo mitigável. 

 TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO E MITIGÁVEL 

 MEDIDAS: projeto do empreendimento contemplando o 

acondicionamento adequado dos resíduos, com coleta seletiva: 

responsável pelos projetos dos empreendimentos. 

 

6.3. GASES POLUENTES 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Na fase de obras ou implantação do empreendimento, por meio da 

utilização de máquinas e caminhões, ocorrerá a geração de gases que pode vir 

a causar transtornos na vizinhança. Uma vez que, serão utilizadas máquinas 

que necessitam de combustível diesel, tais como escavadeira, rolo 

compactador de solo, guindaste, bate-estaca e caminhões para o transporte 

dos materiais. 

Essas máquinas e equipamentos serão utilizados em todo período de 

obras e, com exceção dos caminhões, os outros maquinários ficarão locados, 

exclusivamente, na área objeto do futuro empreendimento durante a fase de 

implantação. 

Através da estimativa do consumo de combustível por máquina e 

equipamento, foi calculada a quantidade de gás poluente (CO2) emitida por dia, 

decorrente do manuseio deste maquinário, conforme ilustra a Tabela 09, 

apresentada a seguir.  
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Tabela 09. Listagem das máquinas e equipamentos que utilizam combustível e são fontes 
potenciais de poluição do ar a serem utilizados durante a fase de implantação do 
empreendimento, funcionalidades, consumo de combustível (l/h) e estimativa da quantidade de 
CO2 emitida ao ar atmosférico. 

MÁQUINA/ 
EQUIPAMENTO 

(quantidade) 
FUNCIONALIDADE CONSUMO 

(l/h) 

QUANTIDADE 
DE CO2 

EMITIDA  
(kg/dia)*** 

Escavadeira (2) Movimentação de 
terra/entulho 16  230 

Rolo compactador de solo 
(1) Compactação do solo 7  50 

Guindaste (1) 

Elevação e a 
movimentação de 
cargas e materiais 

pesados 

6 43 

Bate-estaca (2) Cravação de estaca 
da fundação 3 43 

***Caminhão (10) Transporte do 
material inerte gerado 3  540 

TOTAL 906 
*Para o cálculo da quantidade de CO2 emitida pelo consumo de combustível foi considerado 
tempo de utilização da máquina igual a 8 horas/dia.  
** Estimativa do cálculo de CO2: Diesel: 0,9 kg de CO2 por litro consumido. (Informação obtida 
do site http://www.iniciativaverde.org.br) 
*** Consumo em km/l, considerando percurso de, aproximadamente, 10 viagens ou 180 
km/dia/caminhão ou 60 litros/dia/caminhão. 
 

Cabe ressaltar que, para a realização de um inventário de emissão de 

gases poluentes e análise das medidas de mitigação é necessária uma grande 

quantidade de informações, além dos inúmeros aspectos que devem ser 

considerados para que se obtenha sucesso na determinação da proposta mais 

adequada de compensação.  

Dessa maneira, a quantidade de CO2 emitida pelo consumo de 

combustível das máquinas e equipamentos necessários na fase de 

implantação do empreendimento, apresenta-se como um valor estimado e 

apenas como dado comparativo entre as máquinas a serem utilizadas. 

Além disso, o cálculo da poluição atmosférica é feito através da 

quantificação de outros gases poluentes, Gases de Efeito Estufa - GEEs, tais 

como monóxido de carbono, hidrocarboneto, óxido de nitrogênio, aldeídos, bem 

como o levantamento das emissões de GEEs para todos os componentes e 

processos envolvidos na operacionalidade do maquinário.  
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Tendo em vista essas observações, foi estimada de forma hipotética a 

quantidade total de CO2 emitida devido ao consumo de combustível pelas 

máquinas e equipamentos necessários durante a fase de execução das obras 

de implantação do empreendimento. 

 De acordo com a previsão do cronograma de implantação do 

empreendimento, as obras serão executadas em, aproximadamente, 24 

meses. Após mensuração estimada da emissão de gás poluente provocada 

pela utilização diária das máquinas e equipamentos (considera-se cinco dias de 

trabalho/semana), foi possível calcular a quantidade total de CO2 emitida pelas 

obras de construção, que será de, aproximadamente, 434.800 kg de CO2. 

Para minimizar a emissão de gases poluentes durante o período de 

obras, deverão ser obedecidas as determinações propostas no Programa de 

Controle e Monitoramento de Obras, que determina a manutenção e utilização 

de maquinário regulado e sempre em bom estado.  

Além disso, todo maquinário de pequeno e médio porte que 

apresentarem uma versão funcional a partir de energia elétrica deverá ser 

utilizado no lugar dos convencionais movidos à combustíveis fósseis. 

 TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO E TEMPORÁRIO 

 MEDIDAS:  

- Correta Manutenção de Maquinário: a medida deverá ser executada pelo 

responsável pela obra, enquanto estiver sendo usado maquinário. A 

manutenção deverá ser realizada de maneira periódica de acordo com o 

manual de cada máquina e equipamento. 

- Priorizar utilização de máquinas elétricas: a medida deverá ser executada 

pelo responsável pela obra, antes de iniciada.  

 

FASE DE OPERAÇÃO: Para a operação da atividade prevista após a 

implantação do empreendimento não é previsto o uso nenhum insumo passível 

de geração de gases poluentes, sendo o impacto considerado neutro. 
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6.4. MICROCLIMA, VENTILAÇÃO E INSOLAÇÃO 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

O microclima, a ventilação e a insolação são aspectos que devem ser 

controlados para garantir a saúde do trabalhador durante a obra. A ventilação 

se dará de maneira natural, uma vez que, trata-se de local aberto e arejado. 

Quanto a insolação, o único impacto possível para a construção civil é na 

saúde do trabalhador, que poderá ser controlada através de equipamentos de 

proteção individual adequados. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

são de extrema importância para garantir uma obra segura, sem acidentes e 

riscos à saúde dos trabalhadores. 

 TIPO DE IMPACTO: NEUTRO 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

A Ordem de Serviço n° 04, de 24 de julho de 2020, determina em seu 

item 8 que “Para análise uniforme dos impactos do empreendimento na 

insolação do entorno, o EIV deverá apresentar os dados e ilustrações conforme 

indicado na matriz constante do Anexo II desta Ordem de Serviço”. 

Assim, foram realizadas simulações de insolação para os solstícios de 

inverno e verão e equinócio de primavera e outono, para os horários das 09 

horas, 12 horas e 15 horas. Na Figuras 44 a 55, é possível observar as 

simulações realizadas. Nota-se que o sombreamento decorrente do 

empreendimento, praticamente, não atinge pouco os lotes vizinhos. Ainda, os 

lotes atingidos são comerciais não sendo prejudicados pelo empreendimento 

em estudo. 
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Figura 44. Simulação do sombreamento em 21 de março às 09h. 

 

 
Figura 45. Simulação do sombreamento em 21 de março às 12h. 

 

 
Figura 46. Simulação do sombreamento em 21 de março às 15h. 
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Figura 47. Simulação do sombreamento em 21 de junho às 09h. 

 

 
Figura 48. Simulação do sombreamento em 21 de junho às 12h. 

 

 
Figura 49. Simulação do sombreamento em 21 de junho às 15h. 
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Figura 50. Simulação do sombreamento em 21 de setembro às 09h. 

 

 
Figura 51. Simulação do sombreamento em 21 de setembro às 12h. 

 

 
Figura 52. Simulação do sombreamento em 21 de setembro às 15h. 
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Figura 53. Simulação do sombreamento em 21 de dezembro às 09h. 

 

 
Figura 54. Simulação do sombreamento em 21 de dezembro às 12h. 

 

 
Figura 55. Simulação do sombreamento em 21 de dezembro às 15h. 

mailto:mariaeduarda@planambiental.com.br
http://www.planambiental.com.br/


 

 

Rua Rafael Andrade Duarte, nº 266 - CEP 13092.380 
Nova Campinas - Campinas/SP - (19) 3234-0243 / 3237-8344 

mariaeduarda@planambiental.com.br 
www.planambiental.com.br 

65 

  Ainda assim, o projeto arquitetônico do empreendimento demonstra que 

todos os recuos e afastamentos, assim como parâmetros de volumetria, 

estabelecidos na legislação urbanística vigente estão sendo atendidos, 

garantindo assim, a ventilação e iluminação necessários para o bem estar da 

população vizinha.  

Após implantação do empreendimento a taxa de permeabilidade 

estabelecida pela legislação municipal vigente está sendo respeitada no projeto 

arquitetônico do empreendimento, minimizando assim os futuros impactos no 

clima local. Como a permeabilidade será respeitada ocorrerá a minimização 

das ilhas de calor que poderiam vir a surgir com a impermeabilização total do 

solo. 

Os materiais e revestimentos que serão utilizados nas edificações, 

especialmente fachadas não serão espelhadas ou de alta reflexibilidade capaz 

de causar impactos para a vizinhança do entorno e pedestres, ou aumento na 

temperatura local.  

Desta maneira, o impacto do empreendimento para a vizinhança quanto 

ao conforto ambiental (microclima, ventilação e insolação), não será 

significativo uma vez que os projetos estão de acordo com a legislação 

urbanística aplicável e por tratar-se de um entorno livre de barreiras físicas que 

impeçam a passagem do vento e incidência solar. 

 TIPO DE IMPACTO: NEUTRO 

 MEDIDAS: Respeitar os recuos, parâmetros construtivos e taxa de 

permeabilidade estabelecidos na legislação urbanística vigente para 

o Município de Campinas. 

 

6.5. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

A movimentação de terra abrange a escavação, retirada, transporte, 

utilização e descarte dos materiais (solo e material britado). Em toda 
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construção civil há movimentação de terra para que seja viável sua 

implantação. Assim, deverão ser adotadas as medidas para que o desconforto 

da população local (vizinhança imediata) seja minimizado o máximo possível. 

Durante todo esse processo, o controle deve ser bem criterioso, caso 

contrário pode gerar impactos ambientais irreversíveis, tais como: poluição do 

ar, poluição hídrica, incomodo da população local residente, sujeira das vias 

públicas, aterramento de nascentes, erosão, carregamento de material para as 

APPs. Assim, embora a movimentação de terra possa gerar sérios riscos ao 

meio ambiente durante a fase de implantação do empreendimento, bem como 

incomoda a população vizinha, é uma etapa da obra necessário e 

indispensável em todo tipo de construção civil. 

Além dos danos ambientais, a movimentação de terra se não controlada, 

poderá ocasionar sérios transtornos a saúde da população vizinha, tais como 

sujeita nas vias, enchentes e inundações, material particulado, entre outros.  

Desta maneira, se tomados os devidos cuidados em cada uma das fases 

da movimentação de terra, os impactos tornam-se mínimos e mitigáveis.  

 TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO E TEMPORÁRIO 

 MEDIDAS:  

- Controle de lavagem de maquinário: a medida deverá ser executada pelos 

funcionários da obra, e fiscalizada pelo responsável e enquanto estiver sendo 

usado maquinário. A lavagem das rodas deverá ser diariamente; 

- Limpeza da via na entrada e saída de veículos: a medida deverá ser 

executada pelos funcionários da obra, e fiscalizada pelo responsável e 

enquanto estiver sendo usado maquinário. A lavagem das rodas deverá ser 

realizada diariamente; 

- Caminhões de transporte de terra sempre cobertos: a medida deverá ser 

executada pelos funcionários da obra, e fiscalizada pelo responsável e 

enquanto estiver sendo usado maquinário; 
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- Execução do projeto de drenagem provisória durante toda a obra de 

terraplenagem. 

FASE DE OPERAÇÃO: Não aplicável.  

 

6.6. PERMEABILIDADE DO SOLO E DRENAGEM 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 Durante a fase de implantação das obras, não há de se falar em 

permeabilidade, uma vez que a permeabilidade é algo que não é possível 

ocorrer durante a obra.  

 Quanto a drenagem, deverá ser implantado um projeto de drenagem 

provisória, mitigando assim, os possíveis impactos oriundos da movimentação 

de terra durante a obra, tal como carregamento de sedimentos para a rede de 

drenagem pública, que podem se tornar permanente dependendo de suas 

dimensões. Tais impactos afetam diretamente a vizinhança local, uma vez que 

poderá gerar inundações e enchentes. 

 Vale ressaltar que o projeto de drenagem provisória trata-se de um dos 

documentos exigidos para emissão da Autorização para Movimentação de 

Terra, sendo assim aprovado pela Secretaria Municipal do Verde, Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, em momento 

oportuno.  

 TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO E PERMANENTE 

 MEDIDAS: a implantação do projeto de drenagem provisória deverá 

ser antes do início das obras, e deverá ser executada pelos 

funcionários da obra e acompanhada pelo responsável. 

FASE DE OPERAÇÃO 

Considerando os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar n.º 

208, de 20 de dezembro de 2018, que “Dispõe sobre parcelamento, ocupação 

e uso do solo no município de Campinas”, a artigo 107, inciso V, que determina 
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que para tipologia CSEI a taxa de permeabilidade é definida como 0,1 para 

lotes com área menor ou igual a 5.000,00 m² (cinco mil metros quadrados). 

O projeto de implantação do empreendimento conta com área permeável 

de 149,60 m², atendendo assim o valor estabelecido na legislação vigente, já 

que o lote anexado terá área igual a 1.454,00.  

Quanto a drenagem, conforme estabelece a Lei Estadual 12.526/07, 

empreendimentos com área impermeabilizada acima de 500 m² devem 

implantar um sistema de captação e retenção das águas pluviais, medida essa 

que será adotada e pode ser visualizada nos projetos do empreendimento.   

Uma vez adotadas as medidas para a implantação de um sistema de 

retenção de águas pluviais, e a conformidade com a Taxa de Permeabilidade 

demandada pelo Município, pode-se considerar que os impactos decorrentes 

da implantação do empreendimento são negativos, porém mitigáveis. 

 TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO E MITIGÁVEL 

 MEDIDAS:  

- Cumprimento da legislação vigente ao ser elaborado o projeto do 

empreendimento; 

- Implantação de reservatório de retenção de águas pluviais, nos ternos na Lei 

Estadual n.º 12.526/2007. 

 

6.7. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Conforme informado anteriormente, o local onde será implantado o 

empreendimento, não apresenta vegetação ou indivíduos arbóreos isolados, 

não havendo assim necessidade de corte ou supressão. 

 TIPO DE IMPACTO: NEUTRO 

FASE DE OPERAÇÃO: Não aplicável 
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6.8. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: Não se aplica, uma vez que não haverá uso e 

ocupação definido durante a fase de obra dos empreendimentos. 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

De acordo com o que já exposto no item “4.1.1. Legislação Urbanística”, 

e o de acordo com o Mapa de Zoneamento Urbano, disponível no website da 

Prefeitura Municipal de Campinas, integrante da Lei Complementar n.º 208, de 

20 de dezembro de 2018, que “Dispõe sobre parcelamento, ocupação e uso do 

solo no município de Campinas”, a zona incidente no lote em estudo é a “Zona 

Mista 01”.  

Ainda, conclui-se que a área de influência dos empreendimentos 

abrange além da Zona Mista 01, a Zona de Centralidade 2. Conforme 

estabelecido no inciso V, do Art. 71, a ocupação comercial é permitida na área, 

sendo assim, não haverá impacto significativo para a ocupação do solo. Além 

disso, foi verificado uma mescla de usos, bem como grande percentual da AII 

já ocupada por uso comercial, sendo assim o empreendimento pretendido vai 

de encontro com o uso e ocupação da vizinhança. 

 TIPO DE IMPACTO: NEUTRO 

 

6.9. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Os equipamentos e serviços públicos referentes a educação, saúde e 

esporte e lazer sofrem impactos e têm as respectivas demandas elevadas, em 

geral, quando se implanta empreendimentos habitacionais. Uma vez que, a 

população esperada para tais empreendimentos necessita de tais serviços.  

Assim, com a implantação do empreendimento comercial ora analisado 

não ocorrerá um aumento na demanda dos serviços supramencionados, sendo 

dispensável a análise da disponibilidade de vagas em escolas, em postos de 

saúde e hospitais e de equipamentos de esporte e lazer. 
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6.10.  MOBILIDADE E TRANSPORTE 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 Durante a fase de implantação, conforme já descrito anteriormente, o 

trânsito se dará especialmente por meio de caminhões e maquinário específico 

da construção civil. Esse trânsito pode dificultar a mobilidade da área, embora 

exista mais de um acesso ao local. Tal impacto é comum em obras e não há 

como evitar. Existem algumas medidas que podem ser seguidas para 

minimizar esses impactos. 

 TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO E TEMPORÁRIO 

 MEDIDAS:  

- Realizar o trânsito dos caminhões e maquinários em horários alternativos, que 

não aqueles considerados de pico, para que não dificulte a mobilidade da 

vizinhança local. Os horários deverão estar descritos no Plano de Controle e 

Monitoramento de Obras, que deverá ser elaborado por responsável técnico, 

implantado, vistoriado e relatado mensalmente para verificar o cumprimento. 

- Implantação de placas alertando sobre a obra para a vizinhança e pedestres e 

possível dificuldade de mobilidade. Tal ação deverá ser feito pela empresa 

responsável pela obra, e verificada por um responsável técnico mensamente, 

até que o maquinário e caminhões pare de ser necessário. 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

- Transporte individual: 

O projeto de implantação do empreendimento contempla um total de 57 

vagas. Cumpre-nos esclarecer que o sistema viário encontrado na região, está 

em boas condições.  

A capacidade viária foi determinada utilizando como metodologia o 

conceito de nível de serviço viário definido pelo Highway Capacity Manual, 

através do qual o volume veicular medido em seção transversal de vias 

expressas, indicam uma capacidade aproximada de 2.000 autos/hora por faixa 
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de circulação com largura de 3,5 metros. Estes valores vão diminuindo em 

função das características geométricas da via, existência de cruzamentos 

semaforizados, interferências operacionais de entrada e saída em garagens, 

manobras de estacionamento, travessia de pedestres, dentre outros. Em 

média, a capacidade viária varia entre 900 e 1.800 autos/hora por faixa de 

circulação. 

Considerando as boas condições das vias encontradas no local e que a 

via principal próxima ao empreendimento possui duas pistas para cada sentido, 

calcula-se que a capacidade para cada sentindo será entorno de 1.200 

autos/hora. 

Sendo assim e considerando que se trata de um empreendimento que 

não acarretará um aumento significativo de tráfego, o impacto negativo porém 

de baixa magnitude. Além disso, os impactos no trânsito local são avaliados 

pela EMDEC, através da aprovação do Relatório de Impacto de Trânsito – RIT, 

que compõe o presente protocolo.  

 

- Transporte Coletivo: 

Afim de atender a legislação municipal e urbanística, e entendendo que o 

principal meio de acesso ao empreendimento pretendido será a utilização de 

veículos particulares, o projeto do empreendimento proposto prevê a 

implantação de 57 vagas de garagem.  

Sendo assim, e por este empreendimento não se tratar de urbanização de 

grande porte, como formação de bairros e loteamento de grandes glebas 

rurais, considera-se que a demanda por transporte público não sofrerá 

alterações relevantes. Além disso, foi verificado que a região é atendida pelo 

transporte público.  

Ainda, considerando que o empreendimento deve contar com 20 

funcionários, não há de se falar em um impacto significativo no transporte 

público da região.  
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Desta maneira, como o futuro empreendimento não será capaz de gerar 

um aumento de usuários para o transporte público da região, e considerando 

que as linhas hoje disponíveis para a região sejam capazes de absorver, o 

impacto considerado neutro. 

 TIPO DE IMPACTO: Neutro 

 

 

6.11. PAISAGEM URBANA E PATRIMONIO CULTURAL  

FASE DE IMPLANTAÇÃO: Não se aplica, já não haverá população residente 

da área. 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

 Os impactos oriundos da paisagem urbana e do patrimônio natural e 

cultural se dariam em decorrência de alguma mudança significativa na 

paisagem do Município de Campinas, tal como interferência em algum tipo de 

bem tombado, ou em estudo de tombamento, ou unidade de conservação. 

Ressalta-se que apesar de parte da Área Diretamente Afetada estar inserida 

em Área de Envoltória do bem tombado denominado Bosque dos Italianos, os 

parâmetros limitantes decorrentes dessas e estabelecidos na legislação 

municipal estão sendo respeitados. 

 TIPO DE IMPACTO: NEUTRO 

 

6.12. VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 

FASE DE IMPLANTAÇÃO  

A valorização imobiliária irá ocorrer após a finalização da obra, 

entretanto, durante a fase de operação irá ocorrer a geração de empregos, 

podendo a população vizinha ser beneficiada.  

 TIPO DE IMPACTO: POSITIVO E TEMPORÁRIO. 
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FASE DE OPERAÇÃO 

Avaliando as ocupações presentes na Área de Influência Indireta do 

empreendimento, os impactos socioeconômicos previstos são positivos, 

especialmente em decorrência da geração de empregos de maneira direta. 

Sendo assim, considera-se que a implantação do empreendimento analisado 

será socioeconomicamente positiva, à medida que contribuirá para a geração 

de empregos diretos em sua região de implantação.  

Ante o que foi exposto até então e que o futuro empreendimento gerará 

uma maior visualização, desenvolvimento e crescimento da região, haverá 

valorização imobiliária para o entorno, sendo, portanto, um impacto positivo e 

permanente. 

 TIPO DE IMPACTO: POSITIVO E PERMANENTE. 
 
 

 
7. MEDIDAS MITIGADORAS 

 

As medidas mitigadoras para os possíveis impactos levantados, se dão 

especialmente pela implementação de um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos e do Programa de Controle e Monitoramento de Obras; implantação 

do projeto de drenagem provisória durante a obra de terraplenagem; e o 

completo atendimento a legislação aplicável e utilização dos equipamentos de 

proteção. 

A implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos é a melhor 

medida mitigadora para possíveis impactos negativos sobre o meio ambiente, 

tais como contaminação de solo e corpos hídricos, dando-se a tratativa correta 

aos resíduos, o risco de possíveis acidentes é reduzido significativamente.  

 Uma vez que o empreendimento, conforme supramencionado, não 

possui potencial alto e/ou médio de impacto, mas sim baixo potencial de 

impacto. Assim, o único impacto possível seria a contaminação do solo ou 

recursos hídricos, devido ao escoamento de resíduos de óleos lubrificantes, 

tintas e combustíveis. As principais fontes destes resíduos seriam: embalagens 
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plásticas com o residual, água proveniente da lavagem das betoneiras e 

vazamento de caminhões e máquinas, durante a fase de instalação do 

empreendimento.  

Assim, em momento posterior, será apresentado Plano de 

Gerenciamento de Resíduos, no qual o escopo, principal, é como os resíduos 

devem ser segregados, armazenados, e destinados corretamente, respeitando, 

cada uma das classes de resíduos. O Plano deverá ser aprovado pelo órgão 

competente e aplicado no momento de início das obras. 

Para prevenir ou mitigar alguns dos impactos ambientais apresentados 

anteriormente, sugere-se que durante o período de obras seja implementado o 

seguinte Programa de Controle e Monitoramento de Obras, abaixo apresentado 

(item 7.1), acompanhado de Responsável Técnico legalmente habilitado.  

 

7.1.  PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE OBRAS 

1) Manter regulados e em bom estado os motores de máquinas e 

equipamentos utilizados na obra de modo a minimizar a emissão 

dos gases poluentes e material particulado 

 A manutenção periódica das máquinas e equipamentos utilizados na 

obra, visando mantê-las em bom estado de funcionamento e prolongar-lhes a 

vida útil, foi realizada de forma a priorizar os seguintes fatores: alojamento, 

abastecimento, lubrificação e pequenos reparos. 

 O Manual de manutenção das máquinas e equipamentos foi 

apresentado de acordo com os fatores priorizados, conforme mostrado a 

seguir: 

Alojamento: quando uma máquina não estiver em serviço, esta deve ficar 

abrigada da ação dos raios solares, água das chuvas e outros agentes que 

lhes são nocivos. Os abrigos podem ser simples e construídos de forma que 

evitem perigos de incêndios e goteiras. O piso, quando não pavimentado, 

deverá ser suficientemente compactado, recoberto por uma camada de 
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cascalho ou pedregulho fino, em nível pouco superior ao terreno que o 

circunda. É importante sempre mantê-lo limpo. 

Abastecimento: O combustível utilizado no abastecimento deve ser 

armazenado em local fora da obra, abrigado dos raios solares e com baixa 

variação de temperatura. A pintura do local com tintas claras evita grandes 

variações de temperatura do combustível. Deve-se tomar cuidado para evitar 

impurezas no combustível (água, sujeiras provenientes do tanque, etc.). O 

abastecimento do tanque de combustível deve ser realizado sempre ao final da 

jornada de trabalho, evitando condensação da umidade do ar no interior do 

tanque de combustível. No início da jornada do dia seguinte deve-se fazer a 

drenagem no pré-filtro de combustível. 

Lubrificação: Deve-se conhecer a especificação do tipo de óleo utilizado nos 

diferentes locais da máquina como motor, transmissão, sistema hidráulico, 

freios, e direção hidráulica. Os lubrificantes pastosos (graxas) são utilizados em 

mancais, articulações, rolamentos, são aplicados através de bicos 

engraxadores que devem ser mantidos limpos e em bom estado de 

funcionamento. 

Pequenos Reparos: Deve-se estar atento aos ruídos, trepidações e mal 

funcionamentos apresentados pelas máquinas para que sejam feitos os 

reparos antes de gerar grandes problemas.  

 A Metodologia utilizada para a aplicação dessas ações para a mitigação 

e proteção contra problemas nas máquinas e equipamentos utilizados na obra 

foi dividida em: Manutenção Corretiva e Manutenção Preventiva ou Periódica. 

Manutenção Corretiva: É o conjunto de reparos que devem ser realizados 

toda vez que se encontrar algum componente danificado. Pode ser facilmente 

desencadeada pela manutenção periódica que detectará os pontos a serem 

corrigidos. Também pode ser atribuída a falhas de manutenção periódica e de 

operação. 

Manutenção Preventiva ou Periódica:  refere-se às operações que deverão 

ser realizadas a intervalos regulares, determinados pelo número de horas 

trabalhadas pelas máquinas. Para isto, é necessário que seja registrado o 
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tempo necessário para às operações. O instrumento do trator utilizado para isto 

é o tratômetro, composto por tacômetro (mede a rotação do motor) e o 

horímetro (mede horas em uma determinada rotação). 

 

2) Proceder à cobertura da caçamba dos caminhões que 

transportarem materiais passíveis de carregamento pelo vento 

(terra, areia, cimento, etc.) e exigir o mesmo dos fornecedores de 

insumo para a obra 

 O empreendedor responsável deverá proceder a cobertura de caçamba 

de todo e qualquer caminhão que venha a carregar materiais passíveis de 

carregamento pelo vento para evitar que esse material se espalhe pelo ar, 

causando poluição, prejudicando a visão e disseminação desses materiais ao 

entorno. 

 O mesmo procedimento de cobrimento com lonas dos caminhões deverá 

ser tomado para o transporte das terras e resíduos de construção civil que 

saírem do empreendimento para sua destinação final. 

 O controle dessas ações deverá ser feito por profissionais habilitados e 

locados nas entradas e saídas de caminhões da obra, sendo que todo e 

qualquer veículo que estiver em rota de saída deverá estar devidamente 

coberto com lona específica para a retenção de partículas.  

 

3) Umedecer as estradas de acesso e caminhos de serviços em época 

de seca para controle de poeira em suspensão 

 Para evitar a dispersão de material particulado, como areia e poeira, 

durante o período de seca os responsáveis pelo empreendimento em questão 

deverão umedecer as entradas e saídas dos veículos e caminhões durante a 

execução das obras de construção do prédio comercial. Dessa maneira, evita-

se a distribuição de agentes poluidores para as vias públicas. 

 

4) O horário de trabalho deverá se limitar a um horário compatível, 

sendo vedada atividade de máquinas no período noturno 
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 Conforme já solicitado no item que trada da geração de ruídos, o horário 

de serviço dos funcionários responsáveis pela construção do prédio 

institucional deverá abranger das 07h:00 até as 18h:00 nos dias úteis, fato que 

será controlado e registrado mediante sistema de controle de entrada e saída 

de funcionários a ser utilizada pela construtora responsável pela implantação 

do empreendimento.  

 O horário de trabalho, portanto, não ultrapassará o período comercial e 

não adentrará em período noturno de trabalho, estando proibida a utilização de 

máquinas e equipamentos durante este período. 

 

5) A implantação de pátio de abastecimento ou lavagem de máquinas 

e equipamentos, bem como quaisquer reservatórios de 

combustíveis, não deverá ser realizada no local das obras 

     A construtora responsável pelo empreendimento deverá se 

comprometer a não realizar qualquer tipo de lavagem ou abastecimento de 

máquinas e equipamentos na área em que será implantado o prédio comercial 

para evitar com que haja qualquer possibilidade de contaminação do solo.  

    O abastecimento e lavagem de máquinas deverá ser feito em local 

devidamente apropriado para tal ação e com as devidas licenças ambientais 

que o permitem executar esse tipo de atividade. Tal localidade deverá ser 

definida juntamente com a construtora que será contratada para executar a 

implantação do empreendimento, sendo que os órgãos ambientais 

competentes deverão ser informados deste local assim que a informação for 

definida. 

 

6) Efluentes líquidos provenientes dos banheiros e vestiários do 

canteiro de obras não deverão ser lançados em corpos d’água ou 
rede de águas pluviais, nem infiltrados no solo 

     Os efluentes líquidos deverão ser destinados para caixas sépticas de 

retenção ou banheiros químicos, ser recolhidos por empresa especializada e 
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encaminhados para a Estação de Tratamento de Esgoto municipal mais 

próxima. Assim, evita-se qualquer possibilidade de contaminação do solo. 

 

7) Deverão ser tomadas todas as medidas necessárias para evitar a 

formação de processos erosivos 

A empresa responsável pelo empreendimento deverá proceder a 

cobertura de taludes e áreas com solo exposto em declive com lonas ou plantio 

de gramíneas para evitar a formação de processos erosivos pela ação das 

águas pluviais. Caso necessário, deverá ser implantado sistema de 

caminhamento de águas pluviais em taludes com longos períodos de 

exposição. 

 
 
 

8. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 
 

De todos os impactos elencados no presente estudo, o único passível de 

medida compensatória seria pelo corte das arvores isoladas ou supressão de 

vegetação nativa. Considerando que o lote em estudo não possuí qualquer tipo 

de vegetação, mesmo que árvores isoladas, não há de se falar em medidas 

compensatórias para o empreendimento em tela. 

 

9. CUSTOS E CRONOGRAMA 
Os custos decorrentes das medidas propostas que eventualmente 

possam surgir, serão de responsabilidade do próprio empreendedor.  

Cumpre-nos esclarecer que a maioria dos custos já estão incorporados 

no projeto, pois de maneira geral as medidas propostas são: programas de 

controle e monitoramento de obra, programa de gerenciamento de resíduos, 

execução de projetos conforme aprovado, entre outros. 
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O cronograma das medidas será distribuído de acordo com os 12 (doze) 

meses de obra, de acordo com as etapas de execução; e está disponível no 

Anexo XII. 

Em relação aos custos do empreendimento, o Decreto n.º 20.633, de 16 

de dezembro de 2019, que “Estabelece normas gerais e procedimentos para 

análise do Estudo de Impacto de Vizinhança e do Relatório de Impacto de 

Vizinhança cria a Comissão de Análise EIV/RIV no Município de Campinas e 

dá outras providências”, determina em seu artigo 29º que: 

“Art. 29º. 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 

§ 3º  As medidas mitigadoras estabelecidas no Parecer 

Conclusivo do EIV/RIV para os casos enquadrados nas 

Subseção III e V do Capítulo III não terão o limite de gasto 

previsto no caput e no § 1º deste artigo.” 
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Em cumprimento a legislação vigente e considerando que o CUB – Custo 

Unitário Básico de Construção conforme Boletim Econômico Mensal pelo 

Sinduscon/SP, publicado em dezembro de 2021, é de 1.768,39 reais por metro 

quadrado construído, valor esse sem desoneração para classificação CSL-8 e 

considerando ainda que área construída é de 2.478,76 m², temos que o valor 

da obra será estimado em 4.383.414,40 reais.  

Ainda em cumprimento ao Decreto n.º 20.633/2019, que estabelece que 

as contrapartidas municipais a serem imputadas ao empreendedor devem se 

limitar a 5% do valor da obra, temos que o valor das contrapartidas deverão se 

limitar 219.170,72 reais. 

 
 

10. SINTESE DOS IMPACTOS 
 

Na Tabela 10 é apresentada a Síntese dos Impactos Ambientais do 

empreendimento durante a fase de implantação. E na Tabela 11 está 

disponível a síntese dos impactos durante e a operação do empreendimento. 
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Tabela 10. Síntese de Impactos Ambientais – Fase de Implantação do futuro empreendimento. 

FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

M
E

IO
 

Nº HIPÓTESE DE IMPACTO 

ATRIBUTOS PARA A AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

CARACTERÍSTICAS AVALIAÇÃO 
MEDIDAS MITIGADORAS 
E/OU COMPENSATÓRIAS 

MAGNITUDE 

NATUREZA NÍVEL DE 
INTERVENÇÃO ABRANGÊNCIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE SEM 

MEDIDAS 
COM 

MEDIDAS 

S
O

C
IO

-
E

C
O

N
Ô

M
IC

O
 

1 Geração de Empregos Diretos e 
Indiretos Positivo Direto e Indireto Local e Regional Temporário Reversível ------ ------ ------ 

2 Interferências no Tráfego Negativo Direto e Indireto Local e Regional Temporária Reversível 

Correta alocação de entradas e saídas de 
veículos. Sinalização das vias durante o 

período de obras. Estabelecer horário para 
o trafego. 

Média Baixa 

F
ÍS

IC
O

-B
IÓ

T
IC

O
 

3 Carreamento de Sedimentos ao 
curso hídrico Negativo Direto Local Temporária Reversível 

Cobertura de taludes, implantação de 
caixas de sedimentação e implantação do 

projeto de drenagem provisória. 
Média Baixa 

4 Alteração nos Níveis de Ruído e 
Emissão de Gás Poluente Negativo Direto Local Temporária Reversível 

Correta Manutenção de Maquinário / 
Priorizar utilização de máquinas elétricas / 
Controle de lavagem e abastecimento em 

local pavimentado; Implementação dos 
Planos. 

Baixa Baixa 

5 Geração de Resíduos e Material 
Excedente das Obras Negativo Direto Regional Temporária Reversível 

Aplicação das medidas previstas no 
Programa de Controle de Obras e 

Programa de Gerenciamento de Resíduos. 
Média Baixa 

6 Supressão de vegetação Neutro - - Permanente - - - - 
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Tabela 11. Síntese de Impactos Ambientais – Fase de Operação do futuro empreendimento. 

FASE DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

M
E

IO
 

Nº HIPÓTESE DE IMPACTO 

ATRIBUTOS PARA A AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

CARACTERÍSTICAS AVALIAÇÃO 
MEDIDAS MITIGADORAS 
E/OU COMPENSATÓRIAS 

MAGNITUDE 

NATUREZA NÍVEL DE 
INTERVENÇÃO ABRANGÊNCIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE SEM 

MEDIDAS 
COM 

MEDIDAS 

S
Ó

C
IO

-E
C

O
N

O
M

IC
O

 

1 Geração de Empregos Diretos e 
Indiretos Positivo Direto e Indireto Local e Regional Permanente Reversível ------ ------ ------ 

2 Interferências no Tráfego Negativo Direto e Indireto Local e Regional Permanente Reversível 

Atendimento à exigências legais para Polos 
Geradores de Tráfego. Correta alocação de 
entradas e saídas de veículos. Instituição 

de faixa de desaceleração 

Média Baixa 

3 Sobrecarga das linhas de ônibus Neutro - - Permanente - - - - 

F
ÍS

IC
O

-B
IÓ

T
IC

O
 

4 Geração de Resíduos Sólidos Negativo Direto Regional Permanente Reversível 
Separação correta dos resíduos e 

encaminhamento para o aterro sanitário 
municipal. 

Média Baixa 

5 Redução da recarga do lençol 
freático Negativo Direto Local Permanente Reversível Garantir a permeabilidade mínima 

estabelecida na legislação municipal. Média Baixa 

6 
Impermeabilização do solo e 

aumento do escoamento 
superficial 

Negativo Direto Local Permanente Reversível 

Execução de Projeto de Drenagem de 
Águas Pluviais adequado, bem como 
implantação da caixa de retenção e 

cumprimento dos parâmetros trazidos pela 
legislação urbanística e ambiental. 

Média Baixa 

7 Alteração nos Níveis de Emissão 
de Gás Poluente Neutro - - Permanente - - - - 

mailto:mariaeduarda@planambiental.com.br
http://www.planambiental.com.br/
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Contato: (19) 3234-0243  
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11. CONCLUSÃO 

Por meio de análises de documentos, projetos e realização de visitas 

técnicas para a composição deste Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), 

elaborado por profissionais habilitados e capacitados, chega-se à conclusão da 

viabilidade do empreendimento comercial sob responsabilidade da MREIS 

PARTICIPACOES LTDA, pretendido em todos os âmbitos analisados. 

O Estudo de Impacto de Vizinhança aqui apresentado concluiu ser viável 

a implantação do empreendimento levando em consideração as seguintes 

observações: 

 O empreendimento acarretará em impactos socioeconômicos 

positivos para a região e segue o zoneamento estabelecido pela 

legislação municipal. 

 O empreendimento não deverá acarretar em prejuízos para o 

tráfego da região. 

 Os impactos negativos, como geração de ruído e de resíduos, 

poderão ser devidamente mitigados e compensados de acordo 

com as ações propostas estabelecidas no presente. 

 
 
 
 
 

Silvia Bastos Rittner 
Engenheira Civil Sanitarista 

CREA 0682354562 
ART 28027230220147723 

 

 

 







































PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

FICHA INFORMATIVA DO CADASTRO FÍSICO DO IMÓVEL

197452

Data Emissão:
Departamento de Informação Documentação e Cadastro

Válido por 6 meses, a partir da data da expedição, salvo alterações da legislação vigente.

"É de responsabilidade civil do proprietário a conferência de medidas e área do lote ou gleba constantes no cadastro da Prefeitura em relação aos

dados  contidos  na  matrícula.  Havendo  divergências,  estas  deverão  ser  retificadas  em  cartório,  para  posterior  atualização  cadastral."

Qualquer rasura anula a consulta

Coordenadoria Setorial de Atendimento ao Cliente - CSAC
26/01/2022

Nome do Requerente

MREIS PARTICIPACOES LTDA 
Telefone
(19) 99122-6344

Endereço Número

Loteamento

JARDIM CHAPADÃO
Lote/Gleba

010-
Quarteirão/Quadra

00484-42
Área(M²)

Tipo 1 

Residencial
M²

       1 9 7 . 3 0
Tipo 2

Responsável Técnico

MAURO ALVES DOS SANTOS    
P r o p r i e t á r i o 

MURILO CERONE

Protocolo

13998/60
Req Aprovação Preenchido por

ALEX SANTIAGO NORONHA

Cód. Cartográfico

3412.24.81.0188.01001
Faixa Embratel Faixa Telefônica Existe anotações de aprovação anterior com o nº

Sem Escala

Zoneamento

Macrozona
 de Estruturação Urbana, APG AMARAIS

Matrícula

28975

Zona ZM1 – Zona Mista 1, Resolução CONAMA 004/95, Portaria COMAER 249/GC5/2011.
Zoneamento anterior, para efeito de Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA bas), nos termos do Parágrafo único artigo 67 da LC
208/18: ZONA 11-ONZE.
Conforme O.S. Conjunta SEPLURB/CONDEPACC 08/2019, deverá ser providenciada “ficha informativa” na CSPC para verificar a
situação atualizada do imóvel, a Resolução de Tombamento que deverá ser aplicada e a necessidade de prévia autorização do
CONDEPACC, CONDEPHAAT e IPHAN.

M²

NÃO CONSTA

AVENIDA FRANCISCO JOSÉ DE CAMARGO ANDRADE (CAPITÃO CHICO) 594

Responsável  ZoneamentoMatrícula
1239295 NURIA GODOY GUTIERREZ

       4 9 7 . 5 0



LEGISLAÇÃO AERONÁUTICA Nº Requerimento:

197452
Data Emissão:

26/01/2022

CRITÉRIOS (Obrigação da Prefeitura)
Para construir, ampliar ou regularizar edificação que se enquadre em pelo menos uma das condições abaixo é obrigatória a
apresentação de autorização do SRPV:
- É obrigatória à solicitação ao DECEA se o objeto se elevar acima do terreno mais de 30 metros de altura e ultrapassar a altitude de
871 m. ICA 411-408/2020, 10.2.1.f(superfície de proteção ao voo visual SDAM PISTA (16-34))
- É obrigatória à solicitação ao DECEA se o objeto se elevar acima do terreno mais de 30 metros de altura e ultrapassar a altitude de
811,50 m. ICA 11-408/2020, 10.2.1.g(superfície horizontal externa SBKP)
- É obrigatório submeter à autorização do Orgão Regional do DECEA, tratando-se de linhas de transmissão de energia elétrica, parques
eólicos, estruturas que possuam superfícies metálicas com área superior a 500 m², pontes ou viadutos que se elevem a mais de 40
metros do solo. ICA 11-408/2020,3.5.2 PZPANA, c , ICA 11-408/2020, 10.5.1.a (vor SBKP PISTA 1 (15R-33L))

LIMITES (Valores de referência calculados conforme a portaria que poderão ser avaliados pelo SRPV)
- Altitude máxima do topo da edificação/objeto na coordenada selecionada: 811.50 m (superfície horizontal externa SBKP)
- Altura máxima do topo da edificação/objeto na coordenada selecionada: 86.50 m
- Altitude no solo: 725,55 m (coordenada 287234.00,7467723.00 interpolada / MDT - Laser Aerotransportado Aerocamp 2014)

Observações complementares
Altura: Distância vertical em relação a uma referência no solo;
Altitude: Distância vertical em relação a nível médio dos mares (datum vertical do Sistema Geodésico Brasileiro: Imbituba)
Altitude no solo: Altitude de referência calculada com a utilização de Modelo Digital de Terreno (MDT) processada a partir da
interpolação de pontos classificados com o “tipo terreno” de densidade de aproximadamente 2 pontos por m², obtidos com a tecnologia
de aquisição aerotransportada de dados LIDAR (Light Detection And Ranging) em Julho de 2014. A altitude fornecida é calculada no
centroide do lote, dependendo da posição da construção do terreno, o valor pode mudar, principalmente em terrenos maiores.
Movimentações de terra (corte e aterro) posteriores a Julho de 2014, bem como alterações indicadas no projeto pode interferir neste
v a l o r . 

INFRA-ESTRUTURA

Rede de Distribuição de Água: Sim Não

LOCALIZAÇÃO:

Terço favorável Terço oposto Passeio

Rede coletora de esgoto: Sim Não

LOCALIZAÇÃO:

Terço favorável Terço oposto Passeio

Faixa de Viela Sanitária: Sim Não (Vide posição no lote em escala)

Antes de construir consultar o regulamento dos serviços da SANASA

Os  imóveis  que se  enquadrarem na  resolução SAN. T. IN. NT 30  informada  no site  da  SANASA  e  agências  de

atendimento,   deverão consultar   a   SANASA  para verificar   as   condições de abastecimento de água, esgotamento

sanitário e necessidade de tratamento de esgoto interno.

Residências unifamiliares estão isentas da respectiva consulta.

Viela Sanitária

LEGISLAÇÃO AEROPORTUÁRIA:

PORTARIA N°957/GC3-09/07/2015 DECEA/AGA DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO|SRPV - SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO AO VOO

OBSERVAÇÕES:

PLANTA LEVANTAMENTO SUBDIVISÃO ANEXAÇÃO MODIFICAÇÃO RETIFICAÇÃO QUARTEIRÃO CROANAFLEX



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

FICHA INFORMATIVA DO CADASTRO FÍSICO DO IMÓVEL

197453

Data Emissão:
Departamento de Informação Documentação e Cadastro

Válido por 6 meses, a partir da data da expedição, salvo alterações da legislação vigente.

"É de responsabilidade civil do proprietário a conferência de medidas e área do lote ou gleba constantes no cadastro da Prefeitura em relação aos

dados  contidos  na  matrícula.  Havendo  divergências,  estas  deverão  ser  retificadas  em  cartório,  para  posterior  atualização  cadastral."

Qualquer rasura anula a consulta

Coordenadoria Setorial de Atendimento ao Cliente - CSAC
26/01/2022

Nome do Requerente

MREIS PARTICIPACOES LTDA 
Telefone
(19) 99122-6344

Endereço Número

Loteamento

JARDIM CHAPADÃO
Lote/Gleba

011-
Quarteirão/Quadra

00484-42
Área(M²)

Tipo 1 

Residencial
M²

       3 5 2 . 4 2
Tipo 2

Responsável Técnico

FABIO AUGUSTO LOCILENTO     
P r o p r i e t á r i o 

ARMANDO GUILHERME 

Protocolo

76835/01
Req Aprovação Preenchido por

ALEX SANTIAGO NORONHA

Cód. Cartográfico

3412.24.81.0198.01001
Faixa Embratel Faixa Telefônica Existe anotações de aprovação anterior com o nº

Sem Escala

Zoneamento

Macrozona
DE ESTR.URBANA, APG AMARAIS

Matrícula

28975

Zona ZM1 - Zona Mista 1, Resolução CONAMA 004/95, Portaria COMAER 249/GC5/2011.
Zoneamento anterior, para efeito de Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA bas), nos termos do Parágrafo único artigo 67 da LC
208/18: ZONA 11-ONZE.
Conforme O.S. Conjunta SEPLURB/CONDEPACC 08/2019, deverá ser providenciada "ficha informativa" na CSPC para verificar a
situação atualizada do imóvel, a Resolução de Tombamento que deverá ser aplicada e a necessidade de prévia autorização do
CONDEPACC, CONDEPHAAT e IPHAN.

M²

NÃO CONSTA

AVENIDA FRANCISCO JOSÉ DE CAMARGO ANDRADE (CAPITÃO CHICO) 602

Responsável  ZoneamentoMatrícula
1239295 NURIA GODOY GUTIERREZ

       4 7 6 . 5 0



LEGISLAÇÃO AERONÁUTICA Nº Requerimento:

197453
Data Emissão:

26/01/2022

CRITÉRIOS (Obrigação da Prefeitura)
Para construir, ampliar ou regularizar edificação que se enquadre em pelo menos uma das condições abaixo é obrigatória a
apresentação de autorização do SRPV:
- É obrigatória à solicitação ao DECEA se o objeto se elevar acima do terreno mais de 30 metros de altura e ultrapassar a altitude de
871 m. ICA 411-408/2020, 10.2.1.f(superfície de proteção ao voo visual SDAM PISTA (16-34))
- É obrigatória à solicitação ao DECEA se o objeto se elevar acima do terreno mais de 30 metros de altura e ultrapassar a altitude de
811,50 m. ICA 11-408/2020, 10.2.1.g(superfície horizontal externa SBKP)
- É obrigatório submeter à autorização do Orgão Regional do DECEA, tratando-se de linhas de transmissão de energia elétrica, parques
eólicos, estruturas que possuam superfícies metálicas com área superior a 500 m², pontes ou viadutos que se elevem a mais de 40
metros do solo. ICA 11-408/2020,3.5.2 PZPANA, c , ICA 11-408/2020, 10.5.1.a (vor SBKP PISTA 1 (15R-33L))

LIMITES (Valores de referência calculados conforme a portaria que poderão ser avaliados pelo SRPV)
- Altitude máxima do topo da edificação/objeto na coordenada selecionada: 811.50 m (superfície horizontal externa SBKP)
- Altura máxima do topo da edificação/objeto na coordenada selecionada: 86.50 m
- Altitude no solo: 725,55 m (coordenada 287234.00,7467723.00 interpolada / MDT - Laser Aerotransportado Aerocamp 2014)

Observações complementares
Altura: Distância vertical em relação a uma referência no solo;
Altitude: Distância vertical em relação a nível médio dos mares (datum vertical do Sistema Geodésico Brasileiro: Imbituba)
Altitude no solo: Altitude de referência calculada com a utilização de Modelo Digital de Terreno (MDT) processada a partir da
interpolação de pontos classificados com o “tipo terreno” de densidade de aproximadamente 2 pontos por m², obtidos com a tecnologia
de aquisição aerotransportada de dados LIDAR (Light Detection And Ranging) em Julho de 2014. A altitude fornecida é calculada no
centroide do lote, dependendo da posição da construção do terreno, o valor pode mudar, principalmente em terrenos maiores.
Movimentações de terra (corte e aterro) posteriores a Julho de 2014, bem como alterações indicadas no projeto pode interferir neste
valor.

INFRA-ESTRUTURA

Rede de Distribuição de Água: Sim Não

LOCALIZAÇÃO:

Terço favorável Terço oposto Passeio

Rede coletora de esgoto: Sim Não

LOCALIZAÇÃO:

Terço favorável Terço oposto Passeio

Faixa de Viela Sanitária: Sim Não (Vide posição no lote em escala)

Antes de construir consultar o regulamento dos serviços da SANASA

Os  imóveis  que se  enquadrarem na  resolução SAN. T. IN. NT 30  informada  no site  da  SANASA  e  agências  de

atendimento,   deverão consultar   a   SANASA  para verificar   as   condições de abastecimento de água, esgotamento

sanitário e necessidade de tratamento de esgoto interno.

Residências unifamiliares estão isentas da respectiva consulta.

Viela Sanitária

LEGISLAÇÃO AEROPORTUÁRIA:

PORTARIA N°957/GC3-09/07/2015 DECEA/AGA DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO|SRPV - SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO AO VOO

OBSERVAÇÕES:

PLANTA LEVANTAMENTO SUBDIVISÃO ANEXAÇÃO MODIFICAÇÃO RETIFICAÇÃO QUARTEIRÃO CROANAFLEX



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

FICHA INFORMATIVA DO CADASTRO FÍSICO DO IMÓVEL

197454

Data Emissão:
Departamento de Informação Documentação e Cadastro

Válido por 6 meses, a partir da data da expedição, salvo alterações da legislação vigente.

"É de responsabilidade civil do proprietário a conferência de medidas e área do lote ou gleba constantes no cadastro da Prefeitura em relação aos

dados  contidos  na  matrícula.  Havendo  divergências,  estas  deverão  ser  retificadas  em  cartório,  para  posterior  atualização  cadastral."

Qualquer rasura anula a consulta

Coordenadoria Setorial de Atendimento ao Cliente - CSAC
26/01/2022

Nome do Requerente

MREIS PARTICIPACOES LTDA 
Telefone
(19) 99122-6344

Endereço Número

Loteamento

JARDIM CHAPADÃO
Lote/Gleba

030-
Quarteirão/Quadra

00484-42
Área(M²)

Tipo 1 

Residencial
M²

       1 6 0 . 1 0
Tipo 2

Responsável Técnico

JUAN GONZALES PERES
P r o p r i e t á r i o 

JOSE CARLOS DE O. LIMA E OUTROS

Protocolo

20648/61
Req Aprovação Preenchido por

ALEX SANTIAGO NORONHA

Cód. Cartográfico

3412.24.81.0454.01001
Faixa Embratel Faixa Telefônica Existe anotações de aprovação anterior com o nº

Sem Escala

Zoneamento

Macrozona
DE ESTR.URBANA, APG AMARAIS

Matrícula

28975

Zona ZM1 - Zona Mista 1, Resolução CONAMA 004/95, Portaria COMAER 249/GC5/2011.
Zoneamento anterior, para efeito de Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA bas), nos termos do Parágrafo único artigo 67 da LC
208/18: ZONA 11-ONZE.
Conforme O.S. Conjunta SEPLURB/CONDEPACC 08/2019, deverá ser providenciada "ficha informativa" na CSPC para verificar a
situação atualizada do imóvel, a Resolução de Tombamento que deverá ser aplicada e a necessidade de prévia autorização do
CONDEPACC, CONDEPHAAT e IPHAN.

M²

NÃO CONSTA

AVENIDA TENENTE HARALDO EGÍDIO DE SOUSA SANTOS 497

Responsável  ZoneamentoMatrícula
1239295 NURIA GODOY GUTIERREZ

       5 0 0 . 0 0



LEGISLAÇÃO AERONÁUTICA Nº Requerimento:

197454
Data Emissão:

26/01/2022

CRITÉRIOS (Obrigação da Prefeitura)
Para construir, ampliar ou regularizar edificação que se enquadre em pelo menos uma das condições abaixo é obrigatória a
apresentação de autorização do SRPV:
- É obrigatória à solicitação ao DECEA se o objeto se elevar acima do terreno mais de 30 metros de altura e ultrapassar a altitude de
871 m. ICA 411-408/2020, 10.2.1.f(superfície de proteção ao voo visual SDAM PISTA (16-34))
- É obrigatória à solicitação ao DECEA se o objeto se elevar acima do terreno mais de 30 metros de altura e ultrapassar a altitude de
811,50 m. ICA 11-408/2020, 10.2.1.g(superfície horizontal externa SBKP)
- É obrigatório submeter à autorização do Orgão Regional do DECEA, tratando-se de linhas de transmissão de energia elétrica, parques
eólicos, estruturas que possuam superfícies metálicas com área superior a 500 m², pontes ou viadutos que se elevem a mais de 40
metros do solo. ICA 11-408/2020,3.5.2 PZPANA, c , ICA 11-408/2020, 10.5.1.a (vor SBKP PISTA 1 (15R-33L))

LIMITES (Valores de referência calculados conforme a portaria que poderão ser avaliados pelo SRPV)
- Altitude máxima do topo da edificação/objeto na coordenada selecionada: 811.50 m (superfície horizontal externa SBKP)
- Altura máxima do topo da edificação/objeto na coordenada selecionada: 88.50 m
- Altitude no solo: 723,54 m (coordenada 287277.00,7467700.00 interpolada / MDT - Laser Aerotransportado Aerocamp 2014)

Observações complementares
Altura: Distância vertical em relação a uma referência no solo;
Altitude: Distância vertical em relação a nível médio dos mares (datum vertical do Sistema Geodésico Brasileiro: Imbituba)
Altitude no solo: Altitude de referência calculada com a utilização de Modelo Digital de Terreno (MDT) processada a partir da
interpolação de pontos classificados com o “tipo terreno” de densidade de aproximadamente 2 pontos por m², obtidos com a tecnologia
de aquisição aerotransportada de dados LIDAR (Light Detection And Ranging) em Julho de 2014. A altitude fornecida é calculada no
centroide do lote, dependendo da posição da construção do terreno, o valor pode mudar, principalmente em terrenos maiores.
Movimentações de terra (corte e aterro) posteriores a Julho de 2014, bem como alterações indicadas no projeto pode interferir neste
v a l o r . 

INFRA-ESTRUTURA

Rede de Distribuição de Água: Sim Não

LOCALIZAÇÃO:

Terço favorável Terço oposto Passeio

Rede coletora de esgoto: Sim Não

LOCALIZAÇÃO:

Terço favorável Terço oposto Passeio

Faixa de Viela Sanitária: Sim Não (Vide posição no lote em escala)

Antes de construir consultar o regulamento dos serviços da SANASA

Os  imóveis  que se  enquadrarem na  resolução SAN. T. IN. NT 30  informada  no site  da  SANASA  e  agências  de

atendimento,   deverão consultar   a   SANASA  para verificar   as   condições de abastecimento de água, esgotamento

sanitário e necessidade de tratamento de esgoto interno.

Residências unifamiliares estão isentas da respectiva consulta.

Viela Sanitária

LEGISLAÇÃO AEROPORTUÁRIA:

PORTARIA N°957/GC3-09/07/2015 DECEA/AGA DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO|SRPV - SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO AO VOO

OBSERVAÇÕES:

PLANTA LEVANTAMENTO SUBDIVISÃO ANEXAÇÃO MODIFICAÇÃO RETIFICAÇÃO QUARTEIRÃO CROANAFLEX
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Áreas Cadastradas no Estado de São Paulo 
CONDOMÍNIO JARDINS DO TAQUARAL (AMSTERDAN EMPR. IMOB. SPE LTDA.)
AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA 550   -  V. NOVA - CAMPINAS

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade

fuso 23 UTM_E 287.459,00UTM_N 7.468.335,00DATUM SAD69Coordenadas (m):

Classificação reabilitada para o uso declarado (AR)

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco

plano de intervenção

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento

reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora

solo superficial 

águas superficiais

águas subterrâneas

sedimentos

subsolo

biota

ar

Meio impactado 

combustíveis automotivos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação

armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

outrosvapores/gases
existência de fase livre

existência de POPs

TPH
 metano

isolamento da área (proibição de acesso à área)

ventilação/exaustão de espaços confinados

monitoramento do índice de explosividade

monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento

interdição edificações

proibição de consumo de alimento

uso água subterrânea

uso água superficial

consumo alimentos

uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

Medidas de controle de engenharia

pavimentaçãoimpermeabilização outrasadequação de projeto

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

desclorinação redutiva

oxidação química

barreiras reativas 

lavagem de solo

remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação

fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outras

sem medida de remediação

redução química

tratamento térmico in sito

Medidas de remediação

Página 582 de 6434
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Áreas Cadastradas no Estado de São Paulo 
DOM PEDRO PARKING POSTO LTDA.
ROD. DOM PEDRO I (SP-065) (PISTA SUL)  KM 144,5  -  APARECIDINHA - CAMPINAS

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade

fuso 23 UTM_E 287.910,00UTM_N 7.467.648,00DATUM WGS84Coordenadas (m):

Classificação contaminada com risco confirmado (ACRi)

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco

plano de intervenção

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento

reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora

solo superficial 

águas superficiais

águas subterrâneas

sedimentos

subsolo

biota

ar

Meio impactado 

combustíveis automotivos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação

armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

outrosvapores/gases
existência de fase livre

existência de POPs

TPH
 metano

isolamento da área (proibição de acesso à área)

ventilação/exaustão de espaços confinados

monitoramento do índice de explosividade

monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento

interdição edificações

proibição de consumo de alimento

uso água subterrânea

uso água superficial

consumo alimentos

uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

Medidas de controle de engenharia

pavimentaçãoimpermeabilização outrasadequação de projeto

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

desclorinação redutiva

oxidação química

barreiras reativas 

lavagem de solo

remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação

fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outras

sem medida de remediação

redução química

tratamento térmico in sito

Medidas de remediação

Página 594 de 6434
CETESB

Diretoria de Controle e  Licenciamento AmbientalDiretoria de Avaliação de Impacto Ambiental

dezembro/2020



Áreas Cadastradas no Estado de São Paulo 
POSTO BRASIL 2000 LTDA.
AV. BRASIL 1980    -  V. NOVA - CAMPINAS

indústria comércio posto de combustível resíduo acidentes agricultura desconhecidaAtividade

fuso 23 UTM_E 287.220,00UTM_N 7.468.358,00DATUM WGS84Coordenadas (m):

Classificação em processo de monitoramento para encerramento (AME)

avaliação preliminar

investigação confirmatória

investigação detalhada e plano de intervenção
avaliação de risco

plano de intervenção

projeto de remediação

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia

monitoramento para encerramento

avaliação da ocorrência

medidas para eliminação de vazamento

investigação detalhadainvestigação confirmatória

remediação com monitoramento da eficiência e eficácia 

monitoramento para encerramento

Etapas do gerenciamento

reutilização

Meios impactados

Propriedade

Dentro Fora

solo superficial 

águas superficiais

águas subterrâneas

sedimentos

subsolo

biota

ar

Meio impactado 

combustíveis automotivos

metais

outros inorgânicos

solventes halogenados

solventes aromáticos

solventes aromáticos halogenados

PAHs 

PCBs

fenóis 

biocidas

ftalatos

dioxinas e furanos

anilinas

radionuclídeos

microbiológicos

outros

Contaminantes

Fonte de contaminação

armazenagem

descarte disposição

produção

infiltração

manutenção

acidentes

emissões atmosféricas

desconhecida

tratamento de efluentes

outrosvapores/gases
existência de fase livre

existência de POPs

TPH
 metano

isolamento da área (proibição de acesso à área)

ventilação/exaustão de espaços confinados

monitoramento do índice de explosividade

monitoramento ambiental

remoção de materiais (produtos, resíduos, etc.)

proibição de escavações

Medidas emergenciais Medidas de controle institucional
proposta na avaliação de risco 

ou no plano de intervenção
comunicada ao 

órgão 
responsável

implantadarestrição

fechamento/interdição de poços de abastecimento

interdição edificações

proibição de consumo de alimento

uso água subterrânea

uso água superficial

consumo alimentos

uso de edificações

uso de solo

trabalhadores de obras

Medidas de controle de engenharia

pavimentaçãoimpermeabilização outrasadequação de projeto

bombeamento e tratamento

extração de vapores do solo (SVE)

air sparging

biosparging

bioventing

extração multifásica

desclorinação redutiva

oxidação química

barreiras reativas 

lavagem de solo

remoção de solo/resíduo

recuperação fase livre

encapsulamento geotécnico

cobertura de resíduo/solo contaminado

barreira física

barreira hidráulica

biorremediação

fitorremediação

biopilha

atenuação natural monitorada

outras

sem medida de remediação

redução química

tratamento térmico in sito

Medidas de remediação
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Pular
para
o
conteúdo
principal

Itinerários, horários e paradas da linha
116 de ônibus (Atualizado)

A linha 116 de ônibus (Shopping D. Pedro)
tem 63 paradas partindo de Terminal Ouro
Verde e terminando em Shopping Dom
Pedro.
A grade horária da linha 116 de ônibus
para a próxima semana: Começa a operar
às 04:50 e termina às 23:16. Dias de
operação durante a semana: todos os dias.

Escolha qualquer uma das paradas da
linha 116 de ônibus, veja os horários em
tempo real e o mapa do itinerário da
linha.

Ver no mapa

Sentido: Shopping D. Pedro (63
pontos)
VER MAPA TROCAR SENTIDO

Mapa do itinerário da linha 116 de
ônibus - Shopping D. Pedro

Versão em PDF: Horários, paradas e mapa da
linha 116

Horários da linha 116 de ônibus
A rota 116 de ônibus opera
regularmente das 04:50 - 23:16
(todos os dias).

Dia Horário de
operação

Domingo 04:55 - 22:00

Segunda-
feira

04:50 - 23:16

Terminal Ouro Verde / Shopping Dom Pedro
VB Transportes e Turismo (VB1)

Linha 116

Terminal Ouro Verde
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Ruy Rodrigues - Rua
Itacuruçá
PRÓXIMAS CHEGADAS

 PT

Países/Regiões  
Brasil  
Campinas e Região  
VB Transportes e Turismo (VB1)  
rota 116

Pesquise uma linha

https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&customerId=4908
https://appassets.mvtdev.com/map/131/l/1002/514397.pdf
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-lines-Campinas-1002-852127
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=8875158&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618686&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/poi/pt-br
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-countries
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-Brazil
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-Campinas-1002
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-lines-Campinas-1002-852127
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-116-Campinas-1002-852127-514397-0


Dia Horário de
operação

Terça-feira 04:50 - 23:16

Quarta-feira 04:50 - 23:16

Quinta-feira 04:50 - 23:16

Sexta-feira 04:50 - 23:16

Sábado 04:54 - 22:00

Alertas de serviço | ônibus da
VB Transportes e Turismo (VB1)

Para ver os alertas de serviço de ônibus
da VB Transportes e Turismo (VB1),
acesse: Moovit App. Além disso,
obtenha informações em tempo real
sobre o status do seu ônibus - atrasos,
alterações de itinerário do ônibus ,
alterações de paradas e/ou quaisquer
alterações de serviço.

Tarifa da linha 116 de Ônibus

VB Transportes e Turismo (VB1) 116
(Shopping D. Pedro) os preços podem
mudar devido a diversos fatores. Para
mais informações sobre o valor da
passagem da VB Transportes e Turismo
(VB1), verifique o app Moovit ou o site
oficial da agência.

116 (VB Transportes e Turismo
(VB1))

A primeira parada da linha 116 de
ônibus é Terminal Ouro Verde e a última
Shopping Dom Pedro. A linha 116
(Shopping D. Pedro) opera durante
todos os dias. 
 

Av. Ruy Rodrigues - Rua
Celeste
PRÓXIMAS CHEGADAS

Atacadão - Av. Ruy
Rodrigues (Sentido
Centro)
Avenida Ruy Rodrigues,
Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Ruy Rodrigues - Rua
Zequinha De Abreu
Avenida Ruy Rodrigues,
Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Ruy Rodrigues -
Supermercados Jl
PRÓXIMAS CHEGADAS

Extra - Av. Ruy Rodrigues
Avenida Ruy Rodrigues,
Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Ruy Rodrigues - R.
José Martins Dias
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Carlos Lacerda - Rua
José Dobner
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Carlos Lacerda - R.
Américo Duarte Simas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Carlos Lacerda - R. O
Constucional
Rua O Constitucional, Campinas

https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=39937904&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618703&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618725&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618730&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618733&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618735&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618734&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618726&customerId=4908


A linha 116 tem 63 paradas e a duração
da viagem é de aproximadamente 54
minutos.

A caminho? Veja porque mais de 930
milhões de usuários consideram o
Moovit o melhor aplicativo de
mobilidade urbana: o Moovit sugere as
melhores rotas da VB Transportes e
Turismo (VB1), oferece chegadas de
ônibus em tempo real, direções passo a
passo, mapa do itinerário das linhas de
ônibus de Campinas e Região e ainda
te ajuda a encontrar as paradas de
ônibus da linha 116 mais perto de você.
Não tem internet? Então, baixe o mapa
offline, no formato PDF, com os horários
da linha 116 de ônibus e faça uma boa
viagem!

Linha 116 perto de mim

116 - Sentidos alternativos
116 - Term. Vila União / Term. Ouro
Verde

116 - Terminal Ouro Verde

Linhas da VB Transportes e
Turismo (VB1) em Campinas e
Região

134 - Terminal Barão Geraldo / Terminal
Ouro Verde

107 - Jardim Melina / Terminal Ouro
Verde

191.1 - Jardim Fernanda / Terminal
Central

162 - Jardim Pauliceia / Terminal
Central

164 - Teminal Vila União - Parque
Tropical / Terminal Central

110 - Adhemar de Barros / Terminal
Ouro Verde

PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Carlos Lacerda - R.
Giovani Rocela
PRÓXIMAS CHEGADAS

Terminal Vila União
101 Rua Dusolina Leone
Tourniex, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Carlos Lacerda - R.
Carlos Castelo Branco
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Carlos Lacerda - Rua
Cb Verde
Avenida Carlos Lacerda,
Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Carlos Lacerda - R.
Profa. Celeste Palandi De
Melo
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Carlos Lacerda - Av.
Pres. Juscelino (Sentido
Centro)
Avenida Presidente Juscelino,
Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Pres. Juscelino - R.
Célio Dos Santos Ferreira
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Pres. Juscelino - R.
Laudo Vieira Rocha
PRÓXIMAS CHEGADAS

https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&customerId=4908
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-116-Campinas-1002-852127-514397-1
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-116-Campinas-1002-852127-514397-2
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-134-Campinas-1002-852127-529443-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-107-Campinas-1002-852127-501604-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-191_1-Campinas-1002-852127-698098-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-162-Campinas-1002-852127-358987-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-164-Campinas-1002-852127-698092-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-110-Campinas-1002-852127-529439-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-188-Campinas-1002-852127-529448-0
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618722&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618704&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=8875160&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618697&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618698&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618690&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618688&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618699&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618702&customerId=4908


188 - Jardim Fernanda / Viracopos

150 - Vila União I / Terminal Vila União

114 - Jardim Melina / Corredor Central

187 - São Domingos / Viracopos

112 - Jardim Planalto I / Terminal Ouro
Verde

122 - Terminal Vida Nova / Campinas
Shopping

131 - Terminal Vida Nova / Corredor
Central

126.2 - Vida Nova I / Terminal Vida
Nova

125 - Terminal Ouro Verde / Shopping
Iguatemi

106 - COHAB II / Terminal Ouro Verde

123 - Terminal Ouro Verde / Terminal
Campo Grande

163 - Jardim Campos Elíseos / Terminal
Central

101 - Parque Universitário / Terminal
Ouro Verde

120 - Terminal Central / Terminal Ouro
Verde

Av. Pres. Juscelino - R.
Laércio Monzani
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Brasília - R. Niterói
Avenida Brasília, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Brasília - R. Francisco
Ferreira Pires
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Brasília - Av. Paulo
Provenza Sobrinho
Avenida Paulo Provenza
Sobrinho, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Brasília - R. Antonio
Silvio Cunha Bueno
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Brasília - R. Natalina
Guiroto Loro
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Brasília - R. Geraldo
Sussolini
Avenida Brasília, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. John Boyd Dunlop -
Av. Brasília
Avenida Brasília, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Shopping Da Utilidade
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Oswaldo Oscar

https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-188-Campinas-1002-852127-529448-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-150-Campinas-1002-852127-526668-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-114-Campinas-1002-852127-385456-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-187-Campinas-1002-852127-531003-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-112-Campinas-1002-852127-698084-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-122-Campinas-1002-852127-529441-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-131-Campinas-1002-852127-393119-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-126_2-Campinas-1002-852127-516534-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-125-Campinas-1002-852127-358985-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-106-Campinas-1002-852127-698081-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-123-Campinas-1002-852127-375494-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-163-Campinas-1002-852127-358988-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-101-Campinas-1002-852127-501602-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-120-Campinas-1002-852127-698088-0
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618810&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618715&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618716&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618719&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618718&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618717&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618708&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618714&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618738&customerId=4908


Barthelson, 459-611
Avenida John Boyd Dunlop,
Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Oswaldo Oscar
Barthelson, 293
PRÓXIMAS CHEGADAS

Avenida John Boyd
Dunlop, 775
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua José Maria Lisboa, 2-
92
Rua José Maria Lisboa,
Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Cadete João Teixeira,
525
Rua Cadete João Teixeira,
Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Barão De Monte
Alegre, 11
Rua Doutor Sales de Oliveira,
Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Joaquim Vilac, 155
Acesso, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Secretaria Da Fazenda Do
Estado De São Paulo
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Alberto Sarmento - R.
Santana Gomes
Rua Santana Gomes, Campinas

https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618740&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618742&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618746&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618748&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618749&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618751&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618753&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618755&customerId=4908


PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Alberto Sarmento - R.
Espanha
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Alberto Sarmento - R.
Prof. Jorge Hennings
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Alberto Sarmento -
Balão Do Castelo
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Francisco José De
Camargo Andrade -
Dahruj
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Francisco José De
Camargo Andrade - R. Dr.
Albano De Almeida Lima
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Francisco José De
Camargo Andrade - Av.
Brasil
Avenida Francisco José de
Camargo Andrade, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Educap - Av. Imperatriz
Leopoldina (Sentido
Bairro)
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Imperatriz Leopoldina,
145-193
PRÓXIMAS CHEGADAS

https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618757&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618759&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618761&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618762&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618764&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618766&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618767&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618770&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=7285994&customerId=4908


Rua Carolina Florence,
1202
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Carolina Florence,
1456
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Almeida Garret, 66
Rua Artur Paioli, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Avenida Almeida Garret
1911
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Almeida Garret, 500-
550
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Dr. Theodureto De
Almeida Camargo, 31-137
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Fernão Lopes, 1723
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Pascoal Notte, 80
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Pascoal Notte, 600
Rua Pascoal Notte, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Dos Guainumbis, 116
PRÓXIMAS CHEGADAS

https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618784&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618782&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618781&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=37374646&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618800&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618799&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=7956164&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3620091&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618794&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618795&customerId=4908


Versão em PDF: Horários, paradas e mapa da
linha 116

Perguntas frenquentes da linha 116

Rua Dos Guainumbis,
262-276
Rua dos Caiapós, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Dos Guainumbis,
446-460
PRÓXIMAS CHEGADAS

Paróquia São Benedito
Avenida Saldanha Gama, Barão
de Geraldo
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Dos Guatás, 201-247
Rua dos Guatás, Barão de
Geraldo
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Dos Guatás, 59-105
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Santa Genebra, 154-
200
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Santa Genebra, 332-
378
Rua José Ferreira Neto, Barão
de Geraldo
PRÓXIMAS CHEGADAS

Shopping Dom Pedro
Terminal Dom Pedro, Barão de
Geraldo
PRÓXIMAS CHEGADAS

https://appassets.mvtdev.com/map/131/l/1002/514397.pdf
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618789&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618786&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618779&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618775&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618772&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618776&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618783&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/116/514397/1933129/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=7235551&customerId=4908


Pular
para
o
conteúdo
principal

Itinerários, horários e paradas da linha
377 de ônibus (Atualizado)

A linha 377 de ônibus (Shopping Dom
Pedro) tem 52 paradas partindo de Rua
Piragibe, 201-225 e terminando em
Shopping Dom Pedro.
A grade horária da linha 377 de ônibus
para a próxima semana: Começa a operar
às 04:50 e termina às 23:10. Dias de
operação durante a semana: todos os dias.

Escolha qualquer uma das paradas da
linha 377 de ônibus, veja os horários em
tempo real e o mapa do itinerário da
linha.

Ver no mapa

Sentido: Shopping Dom Pedro
(52 pontos)
VER MAPA TROCAR SENTIDO

Mapa do itinerário da linha 377 de
ônibus - Shopping Dom Pedro

Versão em PDF: Horários, paradas e mapa da
linha 377

Horários da linha 377 de ônibus
A rota 377 de ônibus opera
regularmente das 04:50 - 23:10
(todos os dias).

Dia Horário de
operação

Domingo 04:50 - 23:10

Segunda-
feira

04:50 - 23:10

Vila Marieta / Shopping Dom Pedro
Consórcio Urbcamp (VB Transportes e Turismo - VB3)

Linha 377

Rua Piragibe, 201-225
Rua Coiode, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Piragibe, 13-121
PRÓXIMAS CHEGADAS

 PT
…

Países/Regiões  
Brasil  
Campinas e Região  
Consórcio Urbcamp (VB Transpo
rota 377

Pesquise uma linha

https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&customerId=4908
https://appassets.mvtdev.com/map/131/l/1002/519785.pdf
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-lines-Campinas-1002-852129
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3621893&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3621885&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/poi/pt-br
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-countries
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-Brazil
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-Campinas-1002
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-lines-Campinas-1002-852129
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-377-Campinas-1002-852129-519785-0


Dia Horário de
operação

Terça-feira 04:50 - 23:10

Quarta-feira 04:50 - 23:10

Quinta-feira 04:50 - 23:10

Sexta-feira 04:50 - 23:10

Sábado 04:50 - 23:10

Alertas de serviço | ônibus da
Consórcio Urbcamp (VB
Transportes e Turismo - VB3)

Para ver os alertas de serviço de ônibus
da Consórcio Urbcamp (VB Transportes
e Turismo - VB3), acesse: Moovit App.
Além disso, obtenha informações em
tempo real sobre o status do seu ônibus
- atrasos, alterações de itinerário do
ônibus , alterações de paradas e/ou
quaisquer alterações de serviço.

Tarifa da linha 377 de Ônibus

Consórcio Urbcamp (VB Transportes e
Turismo - VB3) 377 (Shopping Dom
Pedro) os preços podem mudar devido
a diversos fatores. Para mais
informações sobre o valor da passagem
da Consórcio Urbcamp (VB Transportes
e Turismo - VB3), verifique o app Moovit
ou o site oficial da agência.

377 (Consórcio Urbcamp (VB
Transportes e Turismo - VB3))

A primeira parada da linha 377 de
ônibus é Rua Piragibe, 201-225 e a
última Shopping Dom Pedro. A linha
377 (Shopping Dom Pedro) opera

Rua Clara Camarão, 319-
377
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Clara Camarão, 197-
257
Rua Pindaguaçu, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Felipe Camarão, 21
Rua Felipe Camarão, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Estação De Transferência
Vila Georgina
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Edmundo Plácido
Chiavegatto, 11
Rua Synira de Arruda Valente,
Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Mário Augusto Muniz
De Aragão - 483-569 -
Jardim Das Oliveiras
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Luís Mariano Bueno -
272-378 - Jardim Das
Oliveiras
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Paulo Virgínio, 1010
PRÓXIMAS CHEGADAS

Estação De Transferência
Parque Prado
Avenida Washington Luis,
Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3621879&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3621880&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3621888&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=8875398&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622037&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622588&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622584&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622029&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=8875155&customerId=4908


durante todos os dias. 
 
A linha 377 tem 52 paradas e a duração
da viagem é de aproximadamente 41
minutos.

A caminho? Veja porque mais de 930
milhões de usuários consideram o
Moovit o melhor aplicativo de
mobilidade urbana: o Moovit sugere as
melhores rotas da Consórcio Urbcamp
(VB Transportes e Turismo - VB3),
oferece chegadas de ônibus em tempo
real, direções passo a passo, mapa do
itinerário das linhas de ônibus de
Campinas e Região e ainda te ajuda a
encontrar as paradas de ônibus da linha
377 mais perto de você. Não tem
internet? Então, baixe o mapa offline,
no formato PDF, com os horários da
linha 377 de ônibus e faça uma boa
viagem!

Linha 377 perto de mim

377 - Sentidos alternativos
377 - Vila Marieta

Linhas da Consórcio Urbcamp
(VB Transportes e Turismo -
VB3) em Campinas e Região

360 - Proença / Castelo

338 - Terminal Barão Geraldo /
Shopping Iguatemi

357 - PUCC I / Rodoviária

345 - Jardim Carlos Lourenço / Cidade
Judiciária

332 - Hospital de Clínicas / Terminal
Metropolitano

344 - Estação Parque Prado / Circular
Centro

321.1 - Centro Médico / Terminal Barão

Avenida Washington Luís
- 2067-2249 - Núcleo
Residencial 28 De
Fevereiro
PRÓXIMAS CHEGADAS

Avenida Washington Luís
- 1793-1815 - Vila Carlito
1800 Avenida Washington Luis,
Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Avenida Washington Luís
- 1501-1577 - Vila Marieta
1466 Avenida Washington Luis,
Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Avenida Washington Luís
- 1067-1123 - Vila Marieta
PRÓXIMAS CHEGADAS

Avenida Washington Luís
- 767-851 - Jardim Leonor
Rua Adelina Faria Tavares,
Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Avenida Washington Luís
- 475-667 - Jardim Leonor
PRÓXIMAS CHEGADAS

Avenida Washington Luís,
301
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Gal Carneiro -
Associação De Cabos E
Soldados
Avenida General Garneiro,
Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&customerId=4908
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-377-Campinas-1002-852129-519785-1
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-360-Campinas-1002-852129-529515-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-338-Campinas-1002-852129-529499-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-357-Campinas-1002-852129-529512-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-345-Campinas-1002-852129-529502-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-332-Campinas-1002-852129-529495-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-344-Campinas-1002-852129-529501-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-321_1-Campinas-1002-852129-529522-0
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622574&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622570&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622567&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622013&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622007&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622011&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622010&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622006&customerId=4908


Geraldo

358 - Recanto dos Dourados / Estação
Cidade Judiciária

349 - Vila Formosa

380 - Terminal Central / Cambuí

361 - Jardim Chapadão / Circular
Centro

322 - Village Campinas / Terminal Barão
Geraldo

328 - Terminal Barão Geraldo / Cidade
Judiciária

342 - Jardim Aliança / Rodoviária

321 - Centro Médico / Terminal Barão
Geraldo

371 - Estação Parque Prado / Shopping
Dom Pedro

337 - Terminal Barão Geraldo /
UNICAMP

312 - Vila Esperança / Terminal
Mercado III

333 - Terminal Barão Geraldo /
Corredor Central

313 - CDHU Amarais / Corredor Central

Av. General Carneiro, 434-
524
PRÓXIMAS CHEGADAS

Estação Brt João Jorge -
Sentido Centro
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua José Paulino -
Pernambucanas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Esamc
1345 Rua José Paulino,
Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Praça Napoleão Laureano
Rua Delfino Cintra, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Delfino Cintra, 642-
666
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Delfino Cintra - 23 -
Botafogo
Rua Delfino Cintra, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Andrade Neves - Rua
Itália
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Andrade Neves -
Laboratório Samuel
Pessoa
PRÓXIMAS CHEGADAS

https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-321_1-Campinas-1002-852129-529522-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-358-Campinas-1002-852129-529513-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-349-Campinas-1002-852129-529505-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-380-Campinas-1002-852129-529519-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-361-Campinas-1002-852129-11547338-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-322-Campinas-1002-852129-529489-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-328-Campinas-1002-852129-529492-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-342-Campinas-1002-852129-529500-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-321-Campinas-1002-852129-529488-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-371-Campinas-1002-852129-529517-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-337-Campinas-1002-852129-529498-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-312-Campinas-1002-852129-398603-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-333-Campinas-1002-852129-529496-0
https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-line-313-Campinas-1002-852129-529482-0
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622004&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=43543837&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=10534029&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3619162&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3619607&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3619604&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3621364&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3620477&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3620476&customerId=4908


Andrade Neves - Colégio
Novo Anglo
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Francisco José De
Camargo Andrade -
Dahruj
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Francisco José De
Camargo Andrade - R. Dr.
Albano De Almeida Lima
PRÓXIMAS CHEGADAS

Av. Francisco José De
Camargo Andrade - Av.
Brasil
Avenida Francisco José de
Camargo Andrade, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Educap - Av. Imperatriz
Leopoldina (Sentido
Bairro)
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Dom Pedro I - 645 -
Vila Nova
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Frei Manoel Da
Ressurreição - 1638-1716
- Jardim Brasil
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua João Batista Signori -
34 - Vila Nova
Avenida Imperatriz Leopoldina,
Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3621363&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618764&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618766&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618767&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3618770&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622522&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622526&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622525&customerId=4908


Emei Mario Gatti
Rua Padre Inácio Teixeira
Andrade, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Praça Charles Chaplim
Praça Charles Chapplin,
Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Buarque De Macedo,
1674
Rua Apiaí, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Unisal / Etec
Avenida Doutor Theodureto de
Almeida Camargo, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Avenida Padre Almeida
Garret - Rua Padre
Antonio Vieira
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Padre Domingos
Giovanini - 162-546 -
Parque Taquaral
PRÓXIMAS CHEGADAS

Caps III Ad Reviver
Rua Padre Domingos Giovanini,
Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua João Chati, 1-95
Rua João Chatti, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Dos Tupinas, 351-
429
PRÓXIMAS CHEGADAS

https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622523&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622520&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=7285980&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3620090&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3620455&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622113&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=3622109&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=8274170&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=8274169&customerId=4908


Versão em PDF: Horários, paradas e mapa da
linha 377

Perguntas frenquentes da linha 377

Rua Dos Tupinas, 21-137
Rua dos Tamboios, Campinas
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Dos Tupinas, 242-
300
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Nicolau Cerone, 162-
224
Rua Nicolau Cerone, Barão de
Geraldo
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Nicolau Cerone, 398-
440
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Domingos Borges De
Barros, 102
Rua Domingos Borges de
Barros, Barão de Geraldo
PRÓXIMAS CHEGADAS

Rua Marquês De Abrantes
1428
PRÓXIMAS CHEGADAS

Shopping Dom Pedro
Avenida Wagner Samara, Barão
de Geraldo
PRÓXIMAS CHEGADAS

https://appassets.mvtdev.com/map/131/l/1002/519785.pdf
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=8274167&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=7285990&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=7285991&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=7285988&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=7285989&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=43176001&customerId=4908
https://moovitapp.com/campinas-1002/lines/377/519785/1959953/pt-br?ref=2&poiType=line&sid=8875399&customerId=4908


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br 

Paço Municipal

PMC/PMC-SECULT-GAB/PMC-SECULT-CDPC

OFÍCIO

Campinas, 25 de janeiro de 2022.

FICHA INFORMATIVA CSPC/CONDEPACC

SEI Nº: 2022.00005306-49

Requerente: MREIS PARTICIPACOES LTDA

Código Cartográfico: 3412.24.81.0188.01001

Finalidade da consulta: ---

 

SITUAÇÃO ATUAL DO IMÓVEL CONFORME LEGISLAÇÃO DO CONDEPACC:
Situação do Imóvel: Área Envoltória - 
Processo: Nº 04/03- Conjunto de áreas verdes naturais - fragmentos de matas remanescentes, incluídos os
parques e bosques, que contém áreas de vegetação nativa, de floresta estacional semidecidual, de floresta
paludosa e cerrado, no município de Campinas. Item 12- Bosque dos Italianos. 
Resolução: N° 157/18 
Informações: O gabarito de altura para novas construções deverá ser calculado de acordo com a expressão: H =
(0,839 * D) + 2, onde, H= gabarito de altura em metros, 0,839 é tangente de 40º e D= distância em metros do
limite do fragmento de mata até a projeção no solo do ponto mais alto da edificação, em linha horizontal,
acrescido em 2 metros.
Para o Lote em questão, H=25m

 

É necessária a prévia aprovação de projeto de intervenção no CONDEPACC?                ( ) SIM        ( X ) NÃO

 

Documento assinado eletronicamente por HELCIO DE ABREU JUNIOR, Engenheiro(a) Agronomia, em
27/01/2022, às 15:48, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MOACIR JOSE MENEGALDO MARTINS, Coordenador(a)
Departamental, em 28/01/2022, às 10:15, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica informando o
código verificador 5013465 e o código CRC 4B5F11E7.

PMC.2022.00005306-49 5013465v4



Timbre
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SECULT-GAB/PMC-SECULT-CDPC

OFÍCIO

Campinas, 25 de janeiro de 2022.

FICHA INFORMATIVA CSPC/CONDEPACC

SEI Nº: 2022.00005314-59

Requerente: MREIS PARTICIPACOES LTDA

Código Cartográfico:3412.24.81.0454.01001

Finalidade da consulta: ---

 

SITUAÇÃO ATUAL DO IMÓVEL CONFORME LEGISLAÇÃO DO CONDEPACC:
Situação do Imóvel: Área Envoltória -

 Processo: Nº 04/03- Conjunto de áreas verdes naturais - fragmentos de matas remanescentes, incluídos os
parques e bosques, que contém áreas de vegetação nativa, de floresta estacional semidecidual, de floresta
paludosa e cerrado, no município de Campinas. Item 12- Bosque dos Italianos.

 Resolução: N° 157/18
 Informações: O gabarito de altura para novas construções deverá ser calculado de acordo com a expressão: H =

(0,839 * D) + 2, onde, H= gabarito de altura em metros, 0,839 é tangente de 40º e D= distância em metros do
limite do fragmento de mata até a projeção no solo do ponto mais alto da edificação, em linha horizontal,
acrescido em 2 metros.
Para o lote em questão, H=75m

 

É necessária a prévia aprovação de projeto de intervenção no CONDEPACC?                ( ) SIM        ( X ) NÃO

 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por HELCIO DE ABREU JUNIOR, Engenheiro(a) Agronomia, em 31/01/2022,
às 10:40, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

logotipo
Documento assinado eletronicamente por MOACIR JOSE MENEGALDO MARTINS, Coordenador(a)
Departamental, em 31/01/2022, às 15:42, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

QRCode
Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica informando o
código verificador 5013264 e o código CRC CFB235EE.

PMC.2022.00005314-59 5013264v3

https://www.google.com/url?q=http://www.campinas.sp.gov.br&source=gmail-html&ust=1644061956133000&usg=AOvVaw1PgW7BRutc-hKLiOyv-EGc
https://www.google.com/url?q=https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica&source=gmail-html&ust=1644061956133000&usg=AOvVaw2toI6_VgpRkm2iSmu7BmjU
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SECULT-GAB/PMC-SECULT-CDPC

OFÍCIO

Campinas, 25 de janeiro de 2022.

FICHA INFORMATIVA CSPC/CONDEPACC

SEI Nº: 2022.00005311-14

Requerente: MREIS PARTICIPACOES LTDA

Código Cartográfico:3412.24.81.0198.01001

Finalidade da consulta:  --

 

SITUAÇÃO ATUAL DO IMÓVEL CONFORME LEGISLAÇÃO DO CONDEPACC:
Situação do Imóvel: Área Envoltória -

 Processo: Nº 04/03- Conjunto de áreas verdes naturais - fragmentos de matas remanescentes, incluídos os
parques e bosques, que contém áreas de vegetação nativa, de floresta estacional semidecidual, de floresta
paludosa e cerrado, no município de Campinas. Item 12- Bosque dos Italianos.

 Resolução: N° 157/18
 Informações: O gabarito de altura para novas construções deverá ser calculado de acordo com a expressão: H =

(0,839 * D) + 2, onde, H= gabarito de altura em metros, 0,839 é tangente de 40º e D= distância em metros do
limite do fragmento de mata até a projeção no solo do ponto mais alto da edificação, em linha horizontal,
acrescido em 2 metros.
Para o Lote em questão, H=25m

 

É necessária a prévia aprovação de projeto de intervenção no CONDEPACC?                ( ) SIM        ( X ) NÃO

 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por HELCIO DE ABREU JUNIOR, Engenheiro(a) Agronomia, em 27/01/2022,
às 15:51, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

logotipo
Documento assinado eletronicamente por MOACIR JOSE MENEGALDO MARTINS, Coordenador(a)
Departamental, em 28/01/2022, às 10:13, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

QRCode
Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica informando o
código verificador 5013418 e o código CRC 1372B1B1.
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SERVIÇOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SERVIÇOS PRELIMINARES
Serviços topográficos

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

Terraplenagem

EDIFICAÇÕES

Construção

Instalação hidráulica

Instalação elétrica

Cabeamento de telecomunicação

SERVIÇOS DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO

Rede coletora PVC

Rede de distribuição de água

PAVIMENTAÇÃO

Regularização e compactação

Pavimentação Asfáltica

SINALIZAÇÃO

Sinalização horizontal

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Maquinas

Móveis

Eletrônicos

PAISAGISMO

Jardinagem

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

DURAÇÃO DA OBRA EM MESES:



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP
ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230220147723

1. Responsável Técnico

SILVIA BASTOS RITTNER
Título Profissional: Engenheira Sanitarista RNP:

Registro: 0682354562-SP

2605297551

Contratante: MREIS PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ:27.402.921/0001-37

Avenida FRANCISCO JOSÉ DE CAMARGO ANDRADE N°: 594
Complemento:

Cidade: Campinas UF:

Bairro: JARDIM CHAPADÃO

SP CEP: 13070-055
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Estudo Estudo Ambiental 1,00000 unidade

Estudo Tráfego 1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 15/01/2022
Valor: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida FRANCISCO JOSÉ DE CAMARGO ANDRADE N°: 594

Complemento: lote 10 UNI; quadra 42; quart. 484 Bairro: JARDIM CHAPADÃO

Cidade: Campinas UF: SP CEP: 13070-055

Data de Início: 15/01/2022

Previsão de Término: 15/01/2023

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

Responsabilidade técnica pela elaboração dos seguintes estudos para construção comercial a ser realizada em endereço supramencionado: Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV) e Relatório de Impacto de Trânsito (RIT).

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 01/02/2022 88,78 28027230220147723 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

MREIS PARTICIPACOES LTDA - CPF/CNPJ: 27.402.921/0001-37

SILVIA BASTOS RITTNER - CPF: 068.574.928-24

ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE CAMPINAS

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 03/02/2022 08:40:40
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