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1. INTRODUÇÃO

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) trata-se de uma ferramenta 

urbanística preventiva aos impactos que a implantação de certo 

empreendimento possa vir a causar em equipamentos urbano e comunitários, 

sendo um instrumento de planejamento e gestão urbana, instituído pelo Estatuto 

da Cidade (Lei Federal n° 10.257, de 2001). No Município de Campinas o EIV foi 

instituído através da Lei Complementar n.º 208/2018, popularmente denominada 

de Lei de Uso e Ocupação do Solo no Município de Campinas, e regulamentado 

pelo Decreto Municipal n.º 20.633/2019 e alterado pelo n.º 20.864/2020, sendo 

seu conteúdo mínimo especificado para uso não residencial: 

Art. 23. Para edificações de uso não residencial o Estudo de 

Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança 

deverão contemplar o seguinte conteúdo específico mínimo: 

I - caracterização do imóvel contendo no mínimo a área 

ocupada pela atividade e regularidade da construção; 

II - os efeitos positivos e negativos da atividade 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 nos termos do art. 27 deste

Decreto; (nova redação de acordo com o Decreto nº 20.864, de

07/05/2020)

e) relação da atividade e intervenções propostas com a

vizinhança especialmente quanto à paisagem urbana, recursos

naturais, patrimônio histórico e cultural;

f) presença de risco à segurança pública;
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g) incomodidade decorrente de emissão de ruídos, vibração,

odores, resíduos sólidos e particulados.

III - avaliação do impacto da atividade no meio urbano,

considerando os efeitos diretos e indiretos, temporários ou

permanentes, na área de influência.
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2. OBJETIVO 

O presente Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV foi desenvolvido para 

concessão de licenças e autorizações da instituição de ensino Colégio Múltiplo 

Kids. Com a proposta de adequar a atividade à qualidade de vida da população 

residente da área ou nas proximidades, por meio da identificação e criação de 

medidas mitigadoras/compensatórias que visem minimizar o impacto gerado no 

meio ambiente urbano pela operação da atividade já implantada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

Cliente: COLÉGIO MÚLTIPLO KIDS LTDA 

Projeto/Obra: EIV/RIV 
Endereço: Rua Das Camélias, 881 - Chácara Primavera – Campinas-SP  

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

3.1. Descrição do Imóvel  

O imóvel objeto do presente estudo trata-se de uma Instituição de Ensino, 

Colégio Múltiplo Kids, instalada em lote de 2.000,00 metros quadrados, segue 

anexo planta aprovada pela municipalidade. 

3.2. Localização do Empreendimento 

O estabelecimento está localizado na Rua Das Camélias, 881 - Chácara 

Primavera – Campinas-SP, com as respectivas coordenadas centrais UTM: 

289680.46 m E, e, 7470992.63 m S, o mapa seguinte apresenta a localização 

geográfica no município: 
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Figura 1. Mapa de localização da área de estudo. 
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O bairro no qual está instalado pode ser acessado, para quem vem de 

São Paulo capital, principalmente pelas Rodovias Anhanguera e Bandeirantes, 

seguindo pela Rodovia Dom Pedro I. Está a cerca de 5,00 km do centro de 

Campinas, sendo de fácil acesso pela Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira 

de Barros. 

O ingresso ao estabelecimento alvo deste Estudo de Impacto de 

Vizinhança se dá por meio da Rua das Camélias, como mostram as Figuras 2 e 
3. 
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Figura 2. Mapa de acesso ao estabelecimento a partir da centralidade do 

município de São Paulo. 
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Figura 3. Mapa de acesso ao estabelecimento na região. 
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3.3. Caracterização da Atividade 

O estabelecimento corresponde a atividade de ordem educacional. Pode-

se citar as tipologias do empreendimento, conforme consta no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica: 

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal 

 85.12-1-00 - Educação infantil - pré-escola 

Código e Descrição da Atividade Econômica Secundárias 

85.13-9-00 - Ensino fundamental 

A instituição de ensino funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, 

e de acordo com o Decreto Municipal nº 21.575, de 22 de julho de 2021, que 

disciplina a retomada das atividades escolares presenciais das instituições 

públicas e privadas do Município de Campinas, com capacidade máxima para 

380 alunos, porém atualmente atende 100 alunos divididos em períodos de 

manhã e tarde. 
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4. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA  

4.1. Área Diretamente Afetada (ADA) 

A Área Diretamente Afetada (ADA) é caracterizada pelo espaço que 

recebe as intervenções diretas das atividades inerentes à operação do 

empreendimento. Sendo assim, ela foi definida pelo limite do lote, conforme a 

Figura 4. 

 
Figura 4. Delimitação da Área Diretamente Afetada (ADA). 
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4.2. Área de Influência Direta (AID) 

A Área de Influência Direta (AID) é determinada pelas interferências que 

a operação do empreendimento proporciona ao espaço pincipalmente quanto 

aos aspectos antrópicos e físicos, caracterizada principalmente pelos lotes e 

quarteirões confrontantes ao imóvel objeto do Estudo de Impacto de Vizinhança. 

Neste Estudo, a AID contemplará a abrangência do entorno imediato, em 

que apresenta usos diversificados, como o de comércios, serviços, condomínios 

residenciais, residenciais multifamiliares e de residenciais unifamiliares. O mapa 

a seguir apresenta a delimitação da AID:  
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Figura 5. Delimitação da Área de Influência Direta (AID). 
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4.3. Área de Influência Indireta (AII) 

A Área de Influência Indireta (AII) é definida por meio das influências 

positivas e/ou negativas em que a operação do empreendimento provoca de 

forma indireta aos aspectos ligados ao meio físico e antrópico. 

Para a delimitação da AII gerada pelo estabelecimento, levou-se em 

consideração o tipo de empreendimento, entroncamentos viários e vias arteriais 

de grande influência para essa zona do munícipio as quais se dão os acessos.  

A Figura 6 elucida a Área de Influência Indireta. 
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Figura 6. Delimitação da Área de Influência Indireta (AII). 
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5. Os efeitos positivos e negativos da atividade quanto à qualidade 

de vida da população, contemplando os seguintes aspectos 

De acordo com os dados estatísticos do IBGE o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), que analisa capacidade do município de 

oferecer à sua população uma qualidade mínima em termos de educação, saúde 

e distribuição de renda. No censo de 2010, realizado pelo IBGE, o município de 

Campinas apresentava o índice de 0,805 e o estado de São Paulo 0,783, o que 

dentro de um parâmetro de 0,00 a 1,00 os classifica como regiões onde o 

desenvolvimento humano é relativamente alto, mas ainda como desafios a 

enfrentar, sobretudo a distribuição da renda em face da elevada produção 

econômica. 

O município de Campinas, ainda segundo os dados do IBGE do censo de 

2010, possuía uma população de 1.080.113 habitantes, sendo que a estimativa 

para 2019 era de 1.204.073 habitantes. Apresentando uma unidade territorial de 

640,72km², concluindo a densidade demográfica de 1.359,60 hab/km². 

Além dos dados analisados dos dados do IBGE, geralmente são 

realizadas pesquisas de campo de entrevistas com a população residente, 

visando maior entendimento dos efeitos positivos e negativos ligados a atividade 

exercida pela instituição, no entanto devido a pandemia do COVID-19 e as 

determinações de distanciamento social, não foram realizadas tais pesquisas. 
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5.1. Demanda por Serviços Públicos 

5.1.1. Equipamentos Comunitários 

Os equipamentos urbanos existentes dentro da área de influência indireta 

foram mapeados de acordo com os documentos disponíveis anexos ao Plano 

Diretor de 2018 e através de levantamento de campo. Na Figura 8 está 

localizado o estabelecimento em análise e seu entorno, os limites definidos para 

as áreas de influência direta e indireta, assim com os equipamentos de saúde, 

educação e segurança. 
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Figura 7. Mapeamento dos Equipamentos Urbanos. 
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Os equipamentos foram mapeados e numerados na Figura 8, de acordo 

com o serviço e abaixo listadas: 

Tabela 1. Equipamentos Urbanos presentes na Área de Influência Indireta (AII). 

Equipamentos de Saúde 
1 CRI – Centro de Referência à Saúde do Idoso 
Equipamentos de Ensino Estadual 
1 Escola Estadual Carlos Araújo Pimentel 
Equipamentos de Ensino Particulares 
1  Colégio Múltiplo 
2 Escola Multi Saber 
3 COC Campinas – Unidade Taquaral 
4 Elite Colégio e Pré-Vestibular 
5 Faculdades Anhanguera – Campus Campinas Taquaral 
Equipamentos de Lazer e Cultura 
1 MUCA – Museu do Café de Campinas 
2 Parque Lago do Café 
3 Bosque da Pitaya 
Equipamento de Segurança Púbica 
1 4º Distrito Policial de Campinas 
2 Corpo de Bombeiro – 5º Pelotão Taquaral 
3 DEIC – Polícia Civil 

Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano e levantamento de campo. (2021). 
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Colégio Múltiplo                                           Escola Multi Saber 

 

 
COC Campinas – Unidade Taquaral     Elite Colégio e Pré-Vestibular 

 

 
Faculdades Anhanguera – Campus Taquaral           MUCA – Museu do Café de Campinas 
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Parque Lago do Café                                              Bosque da Pitaya 

 

 
Bosque da Pitaya                                                  4º Distrito Policial de Campinas 

 

 
Corpo de Bombeiro – 5º Pelotão Taquaral                DEIC – Polícia Civil 

 
Figura 8. Registos fotográficos dos Equipamentos Urbanos. 

O estabelecimento não acarreta o incremento por demanda de serviços 

como educação, saúde e lazer na região, por se tratar de uso não habitacional. 
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5.1.2. Infraestrutura Urbana 

5.1.2.1. Rede de Água e Esgoto 

De acordo com os dados do SEADE (2010) o município de Campinas tem 

98,89% dos seus domicílios atendidos com o abastecimento de água, já em 

relação ao esgoto sanitário, o nível de atendimento corresponde a 87,02% e 

quanto a coleta de lixo no município 99,76% da população é atendida. 

 SANASA atende com água potável encanada 99,58% da 

população urbana de Campinas através de suas estações de tratamento de água 

(ETAs), com capacidade de produção de 5.460 l/s. O volume médio anual de 

água potável produzido é da ordem de cem milhões de metros cúbicos 

transportados por mais de 4.676 km de adutoras e redes de distribuição e 

armazenado em 69 reservatórios (26 elevados e 43 semienterrados) instalados 

estrategicamente pela cidade com capacidade total de 134 milhões de litros. 

 Abaixo, são apresentadas as fontes de abastecimento, as ETAs, 

os processos de tratamento, as capacidades nominais das plantas e média anual 

de operação. 

Tabela 2. Estações de Tratamento de Água do Município de Campinas 

Descrição da ETA  
Manancial 

Capacidade Nominal 
da Planta (l/s) 

Capacidade Média 
Anual de Operação (l/s) 

ETA 1 Rio Atibaia 463 350 

ETA 2 Rio Atibaia 477 400 

ETA 3 Rio Atibaia 1.600 1.000 

ETA 4 Rio Atibaia 2.400 2.000 

Capivari Rio Capivari 300 254 

Fonte: SANASA Campinas. 

 O presente estudo visa a regularização da Instituição de ensino, 

atualmente já instalada e em operação, que conta com o abastecimento de água 

e coleta de esgoto realizados pela SANASA, portanto entende-se que não 

haverá um acréscimo na demanda por esses serviços. 
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5.1.2.2. Resíduos 

Campinas possui um Plano de Gestão de Resíduos promulgada pela lei 

nº 14.418, de 05 de outubro de 2012 onde se estabelece diretrizes e regramentos 

para as destinações corretas de cada tipo de resíduos. Elaborado a partir da 

Política Nacional de Resíduos, lei federal nº 12.305/2010, onde a inovação é a 

gestão compartilhada entre o poder público, as cooperativas de catadores e os 

fabricantes/indústrias através da logística reversa realizam a gestão dos 

resíduos dos municípios. 

No município as estruturas físicas existentes para o recebimento dos 

resíduos são compostas pelo Aterro Sanitário Delta A, para onde são destinados 

todos os resíduos domiciliares, porém já atingiu sua capacidade desde 2014 e a 

partir de então o transbordo é encaminhado ao aterro Ester Ambiental localizado 

em Paulínia, esse recebeu a nota de 8,3 quanto ao Índice de Qualidade de Aterro 

de Resíduos (IQR), segundo o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos 

Domiciliares – Ano 2017, elaborado pela CETESB. 

Segundo o mesmo relatório, para municípios com população superior a 

500.000 considera-se uma produção de resíduos per capita de 1,1kg/ habitante 

ao dia, como mostra a Tabela 3: 

Tabela 3. Índices estimativos de produção “per capta” de resíduos sólidos urbanos, 
adotados em função da população urbana. 

População (hab) Produção (kg/hab.dia) 

Até 25.000 0,7 

De 25.001 a 100.000 0,8 

De 100.001 a 500.000 0,9 

Maior que 500.000 1,1 

Fonte: Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares – Ano 2017. 

Os índices utilizados para apurar a quantidade de resíduos consideram 

os resíduos domiciliares, originários de atividades domésticas em residências 

urbanas, os resíduos de limpeza urbana, originários de varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e os resíduos provenientes de estabelecimentos 
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comerciais e prestadores de serviços, excetuando aqueles gerados por grandes 

geradores. Considerando que a população atraída para o empreendimento seja, 

em sua maioria, já residente do município, não haverá um aumento na geração 

de resíduos. 

Em Campinas, são coletadas em média 850 toneladas por dia de resíduos 

sólidos domiciliares (lixo no estado sólido). Isso representa uma geração média 

de aproximadamente 0,750 kg/dia para cada habitante da cidade. 

 A Coordenadoria de Limpeza Urbana é responsável pela 

programação da coleta de lixos domiciliares, constituídos principalmente de: 

sobras de alimentos, embalagens, vidros, papéis entre outros. A coleta é 

realizada em todos os estabelecimentos do município pela empresa 

CONSÓRCIO TECAM (Tecnologia Ambiental). A COLUR (Coordenadoria 

Setorial de Limpeza Urbana) também é responsável pelos serviços de Varrição 

Manual de Vias e Logradouros Públicos, Operação de Limpeza Especial de 

Calçadões, Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos de Saúde (RSS) em 

Grandes Geradores e Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos de Saúde (RSS) 

em Pequenos Geradores. 

 Segundo a prefeitura municipal, para o bairro em que está situado 

o estabelecimento do estudo, as coletas de lixo comum estão disponíveis 

diariamente de segunda a sábado no período noturno, a partir das 18 horas. 

A reciclagem é uma forma de tratamento em que o lixo se torna matéria 

prima a ser reaproveitada. Tendo em vista a disposição de resíduos passiveis de 

reciclagem a coleta seletiva porta a porta está disponível para a região nas 

terças-feiras no período diurno. 

 Além da coleta seletiva Campinas conta com 15 ecopontos, pontos 

de entrega voluntária de materiais, nos quais a população pode descartar 

pequenos volumes de recicláveis (papel, plástico, vidro e metal), resíduos da 

construção civil (entulho, madeiras, latas de tinta), pneus, resíduos de poda e 

jardinagem e objetos inservíveis, como sofás, armários, móveis, entre outros. 
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5.2. Alterações na dinâmica do uso e ocupação do solo e seus 
efeitos na estrutura urbana 

A instituição está inserida na Macrozona de Estruturação Urbana (Figura 
9) do município de Campinas e Zona Mista 1 - ZM1, (Figura 10) na qual são 

permitidos os usos residencial, misto e não residencial de baixa e média 

incomodidade como, comércio varejista de baixa incomodidade, entidade 

institucional de baixa incomodidade e serviços de baixa incomodidade.  

 
Figura 9. Localização da Instituição no Mapa de Macrozoneamento de 

Campinas. 
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Figura 10. Localização da Instituição no Mapa de Zoneamento de Campinas. 
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A área de estudo está localizada na Área de Planejamento e Gestão do 

Taquaral do município de Campinas, área urbana estabelecida, em sua maioria 

por empresas, indústrias, residenciais unifamiliares, residenciais multifamiliares 

vertical, áreas institucionais, áreas de lazer e pequenos comércios e serviços. 

A Figura 11 mostra o uso e ocupação do solo na área delimitada para 

AID. 

 
Figura 11. Mapa do Uso e Ocupação do Solo. 
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Analisando o mapa, nota-se que o entorno do empreendimento o uso 

residencial é o que mais se destaca, com grande quantidade de residenciais 

unifamiliares e condomínios multifamiliares, com relevante presença de usos 

comerciais, serviços e instituições de ensino.  

Com a visita a campo, foi possível observar que o fluxo de pessoas no 

entorno se dá em grande parte pela relevante quantidade de estabelecimentos 

comerciais, serviços e instituições de ensino no entorno imediato. Foram 

registadas as principais características do entorno para ilustrar a dinâmica da 

região. 

 
Colégio Múltiplo kids                                              Estacionamento da Instituição 

 

 
  Acesso pela Rua Jasmin                                     Acesso pela Rua das Camélias 
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Academia próxima a instituição                            Lanchonete próximo à Instituição 

 
  Empresa localizada na AID                                 Instituição de Ensino Localizada na AID 
 

 
Condomínio Residencial Vertical                            Estacionamento próximo a instituição 
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Farmácia localizada na AID                                    Supermercado localizado na AID 
 

Figura 12. Registro fotográfico dos estabelecimentos na Área de Influência Direta 
(AID). 

Fonte: Pesquisa de campo – ENV (2021). 

5.3. Valorização ou Desvalorização da Vizinhança 

Para obtenção de uma visão mais detalhada das condições de vida das 

cidades do interior paulista, a Fundação SEADE criou o Índice de Vulnerabilidade 

Social – IPVS, que identifica as áreas que abrigam os segmentos populacionais 

mais vulneráveis à pobreza. O IPVS enquadra os municípios em sete diferentes 

grupos, sendo o Grupo 1 aquele que não apresenta vulnerabilidade, e o Grupo 

7 o índice com maior vulnerabilidade. A Figura 13 ilustra a divisão do município 

de Campinas quanto aos grupos de vulnerabilidade social, com destaque para o 

estabelecimento. 
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Figura 13. Localização da Instituição nos Grupos de Vulnerabilidade Social 

(IPVS). 
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Observa-se que a região do município onde está inserido, predomina a 

população classificada no Grupo 1 do IPVS, de baixíssima vulnerabilidade. 

Os setores censitários de baixíssima vulnerabilidade (Grupo 1) são 

caracterizados, segundo o SEADE (2010), como espaços ocupados por famílias 

com rendimento nominal médio de R$ 9.563,00 e em 1,8% deles a renda não 

ultrapassava meio salário-mínimo per capita. 

Como se trata de uma instituição já instalada e em operação, a análise do 

impacto causado ou aquele que pode vir a ocorrer, em relação a valorização 

imobiliária, foi observado com auxílio da ferramenta Google Earth as imagens 

aéreas da região em diferentes datas, com o intuito de evidenciar o crescimento 

do bairro durante os anos, como apresentado nas imagens a seguir. 

 
Figura 14. Imagem aérea – maio 2002 
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Figura 15. Imagem aérea – agosto 2005 

 
Figura 16. Imagem aérea – julho 2010 
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Figura 17. Imagem aérea – junho 2018 

Para Demonstrar as principais mudanças na região, em que se encontra 

a instituição, foram destacadas nas imagens acima as áreas que mais sofreram 

alterações durante os períodos analisados. Em 2002 destaca-se, em laranja, a 

presença de condomínios multifamiliares verticais, imóveis não residenciais de 

uso industrial, empresarial, comércio e serviços já instalados na Área de 

Influência Direta (AID) do estabelecimento. 

 Na imagem de 2005, é possível ver a expansão do bairro com a 

presença de novos condomínios residenciais vertical e horizontal. Já em 2010 

destaca-se a mudança de uso residencial para uso comercial em algumas casas 

próximas ao estabelecimento, principalmente imóveis localizados na Rua 

Jasmim. Na imagem de 2018 é possível confirmar o crescimento do bairro e do 

adensamento populacional, com novos condomínios residenciais vertical e 

horizontal, e novos imóveis comerciais instalados na Área de Influência Direta 

(AID) do estabelecimento. 
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Sendo assim, considera-se que a implantação do empreendimento 

analisado vem trazendo impactos socioeconômicos positivos, à medida que 

contribui para a geração de empregos diretos e indiretos em sua região, além de 

propiciar mais segurança e conforto para os frequentadores da instituição ou no 

entorno. 

5.4. Quantificação da geração de tráfego e identificação de 
demandas por melhorias e complementações nos sistemas 
viários e de transporte coletivo nos termos do art. 30 deste 
Decreto: 

A via de acesso ao empreendimento é a Rua das Camélias (Figura 18), 
via coletora que em toda sua extensão é uma via de mão dupla, portanto a 

característica funcional da via com leito carroçável de 8,00m de largura, sendo 

4,00m para cada sentido. Considerando a destinação de 2,00m junto ao passeio 

público para estacionamento, em cada sentido, restam 2,00m de largura para 

cada faixa. Para avaliar a capacidade das vias de acesso ao empreendimento 

foi utilizada a equação de Weber: 

 

C= L x 525 

C= Capacidade da via por hora/faixa 

L= Largura da Via = 2,00 

C = 2,00 x 525 

C ≈ 1.050 veículos hora/faixa 

 

Portanto, de acordo com os cálculos acima a capacidade das vias de 

acesso ao empreendimento é de 1.050 veículos hora/faixa. Considerando o nível 

de serviços destas características geométricas da via, existência de 

cruzamentos semaforizados, interferências operacionais de entrada e saída em 

garagens, manobras de estacionamento, travessia de pedestres, dentre outros, 

situando-se em média entre 430 e 600 veículos/hora. 
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Figura 18. Foto da rua de acesso ao empreendimento. 

O transporte público na região é considerado satisfatório, a Empresa 

Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) - Setransp é responsável 

por gerenciar a rede de transporte público na cidade de Campinas e as linhas 

que cobrem a região do estabelecimento são: 

Tabela 4. Linhas de Ônibus 
Linhas de Ônibus – Sentido Bairro 

351 Primavera / Pucc 
332 Hospital das Clínicas 

 
Linhas de Ônibus - Sentido Centro 

351 Corredor Central 

332 Terminal Metropolitano 

               Fonte: Endec. 2021. 

5.5. Relação da atividade e intervenções propostas com a 
vizinhança especialmente quanto à paisagem urbana, recursos 
naturais, patrimônio histórico e cultural: 

As Unidades de Conservação (UC) são espaços territoriais, incluindo seus 

recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm a função 

de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente 
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viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional 

e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. 

O estabelecimento de Unidades de Conservação é considerado uma das 

melhores estratégias para a conservação e preservação da Biodiversidade, 

motivo pelo qual Campinas possui seis Unidades de Conservação municipais. O 

município de Campinas possui também duas UC estaduais e uma UC federal, 

contando assim, com nove Unidades de Conservação e ainda possui território 

inserido na zona de amortecimentos de Unidades de Conservação do município 

de Valinhos, conforme indica a tabela abaixo: 

Tabela 5. Unidades de Conservação Existentes em Campinas. 
Unidades de 
Conservação 

Instrumento 
Normativo 

Categoria 
do SNUC* 

Zona de 
Amortecimento 

Órgão Gestor 

Federal 
ARIE Mata de Santa 

Genebra 
Decreto nº 
91.885/85 

Uso 
sustentável 

Portaria Conjunta nº 
1/2012 

Fundação José 
Pedro de Oliveira 

Estadual 
Floresta Serra 

d'água 
Decreto nº 
56.617/10 

Uso 
sustentável 

Aguardando 
aprovação 

Instituto Florestal 

APA Piracicaba/ Lei 7438/91 
Decreto 

26882/87 

Uso 
sustentável 

Não se aplica Fundação 
Florestal Juqueri-Mirim -Área 

II 
Municipal 

APA Campinas Lei 10850/01 Uso 
sustentável 

Não se aplica SVDS 

APA Campo Grande Decreto 17357/11 Uso 
sustentável 

Não se aplica SVDS 

PNM Jatobás Decreto 17355/11 Proteção 
Integral 

30 metros SVDS 

PNM Campo Grande Decreto 17356/11 Proteção 
Integral 

30 metros SVDS 

PNM da Mata Lei 
Complementar 

76/2014 

Proteção 
Integral 

30 metros SVDS 

   Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas. 
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Figura 19. Mapa de Unidades de Conservação de Campinas. 
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Por toda a extensão da Macrorregião Leste de Campinas estão 

distribuídas Áreas de Proteção Permanente (APPs). Joaquim Egídio e Sousas 

comportam a maior parte dessas APPs. Todo o Distrito de Joaquim Egídio é 

considerado Área de Proteção Ambiental (APA). Esse distrito é uma região de 

muitas características diferenciadas, com um ar interiorano, grande roteiro 

gastronômico e um local excelente para caminhadas e passeios de bicicleta. 

Na região de Sousas, encontram-se, além de grandes áreas verdes, 

alguns córregos preservados: Córrego do Jardim Santa Cândida, Córrego do 

Anhumas, no bairro Vila Nogueira, e Córrego do Jardim Santa Genebra. 

Segundo o CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, no município existem 75 bens 

tombados pela IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Figura 20), localizados em sua maioria nas regiões do centro histórico de 

Campinas, do Distrito de Sousas e Joaquim Egídio, bem como as sedes das 

principais fazendas de região. 
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Figura 20. Mapa de Bens Tombados. 
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Como pode ser observado nos mapas acima, a instituição não está 

inserida em área de proteção ambiental e de patrimônio histórico. Sendo assim 

não será um impacto a ser considerado no presente estudo. 

5.6. Incomodidade decorrente de emissão de ruídos: 

Geralmente os maiores incômodos, decorrentes de emissão de ruídos, 

gerados por novos empreendimentos são relacionados a fase de implantação 

deste, no entanto estamos tratando de uma instituição já estabelecida e em 

operação, portanto a análise dos impactos será somente referente a atividade 

atual. 

A Instituição em estudo apresenta características que a qualificam como 

baixo potencial de incômodo devido a circulação de pessoas e trânsito de 

veículos durante os horários de entrada e saída dos alunos da escola. 
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6. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA ATIVIDADE NO MEIO URBANO, 

CONSIDERANDO OS EFEITOS DIRETOS E INDIRETOS, 

TEMPORÁRIOS OU PERMANENTES, NA ÁREA DE INFLUÊNCIA: 

 
 
 
 
 
 
 

NEUTRO BAIXO MÉDIO ELEVADO

Nº de Habitações x
Não se aplica, estabelecimento 

de uso não habitacional Não se aplica Não se aplica

População Prevista x Adensamento flutuante Não se aplica Não se aplica

Projeção de Incremento x

Aumento do número de 
funcionários, alunos e pais de 

alunos, nos horários de entrada 
e saída das aulas.

Não se aplica Não se aplica

Qualidade de Vida dos 
moradores atual e futura x

Já influencia positivamente o 
seu entorno, por gerar melhorias 
como o aumento da segurança 
no entorno e qualidade de vida 

através de atividades de 
educação e esporte.

Não se aplica Não se aplica

Acessibilidade e 
Caminhabilidade

x
A Instituição já conta com 

calçada e rampa de acesso para 
cadeirantes.

Não se aplica Não se aplica

Segurança dos 
Pedestres

x 

A Instituição conta com 
estacionamento já implantado e 

local de embarque e 
desembarque, evitando que os 

frequentadores tenham precisem 
atravessar a via.

Não se aplica Não se aplica

Aumento do Tráfego x Não se aplica Não se aplica

Capacidade das vias de 
acesso

x Não se aplica Não se aplica

Demanda do sistema de 
transporte público

x Não se aplica. Não se aplica Não se aplica

Relação com o sistema 
de circulção instalado x Não se aplica Não se aplica

Geração e a 
intensificação x Não se aplica Não se aplica

Salienta-se que a Instituição já 
em funcionamento apresenta as 
viagens atraídas já acomodadas 
ao sistema viário em questão, 

portanto, não se aplica 
impactos.

Adensamento 
Populacional

Condições de 
deslocamento, 
acessibilidade

Demanda por 
sistema viário e 

transportes 
coletivos

Salienta-se que a instituição já 
em funcionamento apresenta as 
viagens atraídas já acomodadas 
ao sistema viário em questão e 
não implicará em aumento de 
viagens em horário de pico, 

portanto não se aplica impactos.

Polos geradores 
de tráfego

MATRIZ DE IMPACTO GERAL - COLÉGIO MÚLTIPLO KIDS
IMPACTO

ITENS
ASPECTOS 

ANALISADOS JUSTIFICATIVA MEDIDAS 
MITIGADORAS

FORMA DE MONITORAMENTO 
(CONFORME ART.36 DO
DECRETO 20.633/2019)
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Tabela 6 – Matriz de Impacto Geral 

 

 

 

Valorização Imobiliária x

Salienta-se que o 
estabelecimento já em 

funcionamento apresenta 
valorização imobiliária pelo 

aumento aumento da circulação 
de pessoas, melhorando a 
viabilidade de provisão de 
insfraestrutura no local. 

Não se aplica Não se aplica

Expulsão devido à 
valorização x Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Desvalorização x Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Expulsão devido a 
desvalorização

x Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Projeção do valor 
imobiliário a partir da 

definição do 
estabelecimento

x Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Ruídos x

As atividades escolares 
realizadas dentro das salas de 
aula do estabelecimento não 

apresentam risco de incômodos 
por ruídos, porém há um 

reduzido risco de geração de 
ruídos durante as atividades de 

educação física.

Não se aplica Não se aplica

Vibrações x Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Odores (gases, fumaças) x Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Particulados x Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Resíduos Sólidos x

Resíduos são devidamente 
destinados de acordo com as 
recomendações dos órgãos 

competentes.

Não se aplica Não se aplica

Saúde x Não se aplica Não se aplica Não se aplica
Educação x Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Assistência Social x Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Segurança x
Aumento da sensação de 

segurança. Não se aplica Não se aplica

Lazer x Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Abastecimento de água 
e esgotamento e 

tratamento
x

Salienta-se que a instituição, já 
em funcionamento, apresenta o 
abastecimento e esgotamento e 

tratamento adaptados, não 
sofrendo alteração, portanto, 

não se aplica impactos. 

Não se aplica Não se aplica

Sistema de drenagem/ 
demanda por área de 
contenção de chuvas 

x

A instituição em questão não 
prevê realização de obras no 
lote, não havendo impactos 

referentes ao assoreamento da 
galeria pluvial, tão pouco do 

corpo hídrico. 

Não se aplica Não se aplica

Destinação de resíduos 
sólidos 

x

A Instituição em questão já 
realiza a separação de resíduos 

dentro de suas instalações e 
destinação correta de acordo 
com os órgão competentes.

Não se aplica Não se aplica

Bens Notáveis nas 
Paisagens x Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Patrimônios Culturais, 
Históricos e Naturais x

Não foram encontrados bens 
tombados próximos ao local de 

implantação do 
estabelecimento, estando todos 
os bens levantados no município 

fora de sua Área de Influência 
Indireta (AII).

Não se aplica Não se aplica

Ventilação e Iluminação x Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Volumetria x Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Sombreamento x Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Potencialidades 
de incômodos

Equipamentos 
Comunitários

Equipamentos 
Urbanos

Paisagem Urbana, 
Natural e Cultural

Valorização ou 
desvalorização 

Imobiliária 
decorrente da 

atividade
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Ao verificar as questões que devem ser analisadas em um Estudo 

de Impacto de Vizinhança (conforme Estatuto da Cidade) e os aspectos do Plano 

Diretor Participativo do Município de Campinas, os estudos realizados para este 

EIV demonstram que a área onde se localiza o empreendimento apresenta 

condições socioeconômicas, ambientais e urbanísticas para manutenção da 

instituição de ensino que já se encontra em atividade em conformidade com as 

legislações vigentes. 

Conforme apresentado, para a regularização do estabelecimento, 

medidas mitigadoras e compensatórias serão realizadas pelo empreendedor, 

visando à minimização dos impactos diagnosticados. A maioria dos impactos 

negativos decorrentes de sua operação será minimizada pelas medidas 

identificadas. 

Além disso, o estudo demonstra que o estabelecimento não influencia 

negativamente a região e vem trazendo ainda uma melhoria quanto à sensação 

de segurança do entorno. Desta forma entende-se que este EIV trouxe 

argumentos suficientes que demonstram a viabilidade do empreendimento a ser 

regularizado. 
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