
Instituição Paulista Adventista 
de Educ. e Ass. Social

Maio de 2017

Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV

V.01 - Fevereiro/2022

Construção Comercial – CSEI  
INSTITUCIONAL 

 Escola de Ensino Infantil e Médio  

Rua José Lins do Rego, Nº600 - Lote 03-SUB 
Quadra 16 - Quarteirão 00816

Fazenda Taquaral
Campinas /SP



EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança 
Construção Comercial – CSEI – Uso Institucional – Escola de Ensino Infantil e Médio 

Rua José Lins do Rego, N°600 - Lote 03 - SUB – Fazenda Taquaral 
Campinas – SP 

Pá
gi

na
2 

Sumário 
APRESENTAÇÃO ....................................................................................................... 7 

1. INFORMAÇÕES GERAIS ..................................................................................... 9 

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO ................................................. 10 

3. CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO ........................................................... 14 

3.1 LOCALIZAÇÃO DO TERRENO ...................................................................... 14 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIAS ............................... 15 

3.2.1. Área Diretamente Afetada - ADA ............................................................. 16 

3.2.2. Área de Influência Direta – AID ................................................................ 16 

3.2.3. Área de Influência Indireta – AII ............................................................... 17 

4. DIAGNÓSTICO, DELIMITAÇÃO DOS IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS

 18 

4.1. USO E OCUPAÇÃO DE SOLO ................................................................... 18 

4.1.1. Uso do Solo Praticado ............................................................................. 22 

4.2. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL .............................................................. 27 

4.3. FASE DE IMPLANTAÇÃO .......................................................................... 29 

4.3.1. Canteiro de Obras ................................................................................. 30 

4.3.2. Movimentação de Terra ........................................................................ 32 

4.3.3. Sistema de Drenagem .......................................................................... 35 

4.3.4. Tráfego ................................................................................................. 35 

4.3.5. Sinalização............................................................................................ 37 

4.3.6. Segurança ............................................................................................ 39 

4.3.7. Limpeza ................................................................................................ 39 

4.3.8. Monitoramento Contínuo ...................................................................... 40 

4.3.9. Resíduos Sólidos .................................................................................. 40 

4.3.10. Poluição Sonora ................................................................................ 52 

4.4. FASE DE OPERAÇÃO ................................................................................ 53 

4.4.1. Adensamento Populacional .................................................................. 54 

4.4.2. Infraestrutura Urbana ............................................................................ 54 

4.4.2.1 Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário ................................. 54 



EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança 
Construção Comercial – CSEI – Uso Institucional – Escola de Ensino Infantil e Médio 

Rua José Lins do Rego, N°600 - Lote 03 - SUB – Fazenda Taquaral 
Campinas – SP 

Pá
gi

na
3 

4.4.2.2 Energia Elétrica ...................................................................................... 56 

4.4.2.3 Iluminação Pública ................................................................................. 58 

4.4.2.4 Sistema de Drenagem Pluvial ................................................................ 60 

4.4.2.5 Condições das Calçadas e Vias............................................................. 60 

4.4.2.6 Coleta de Resíduos ................................................................................ 64 

4.4.2.7 Transporte Público ................................................................................. 66 

4.4.2.8 Geração de Tráfego ............................................................................... 70 

4.4.3. Equipamentos Públicos Urbanos .......................................................... 71 

4.4.3.1 Equipamentos de Saúde ........................................................................ 71 

4.4.3.2 Equipamentos de Educação .................................................................. 74 

4.4.3.3 Equipamentos de Lazer ......................................................................... 76 

4.4.4. Condições de Urbanização ................................................................... 79 

4.4.4.1 Insolação, Ventilação e Volumetria ........................................................ 79 

4.4.4.2 Paisagem Urbana .................................................................................. 80 

4.4.4.3 Patrimônio Natural e Cultural ................................................................. 82 

4.4.5. Condições Socioeconômicas ................................................................ 82 

4.4.5.1 Valorização ou Desvalorização Imobiliária ............................................. 82 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 84 

6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA ....................................................................... 86 

7. ANEXOS ............................................................................................................. 87 

1. MATRÍCULA DO TERRENO ......................................................................... 88 

2. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART ............................ 89 

3. PROJETO ARQUITETÔNICO SIMPLIFICADO ............................................. 90 

4. FICHA INFORMATIVA DO CADASTRO FÍSICO DO IMÓVEL ...................... 91 

5. INFORME TÉCNICO – SANASA ................................................................... 92 

6. PROTOCOLO – PROJETO DE DRENAGEM ............................................... 93 

7. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS ............ 94 

8. IMAGEM DA FACHADA – 3D ........................................................................ 95 

  



EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança 
Construção Comercial – CSEI – Uso Institucional – Escola de Ensino Infantil e Médio 

Rua José Lins do Rego, N°600 - Lote 03 - SUB – Fazenda Taquaral 
Campinas – SP 

Pá
gi

na
4 

Lista de Figuras 
Figura 1. Localização do empreendimento. ............................................................... 10 

Figura 2. Projeto Arquitetônico pretendido. ............................................................... 12 

Figura 3. Projeto Arquitetônico pretendido – Fachadas. ............................................ 12 

Figura 4. Acesso ao empreendimento – Rua José Lins do Rego .............................. 13 

Figura 5. Localização do empreendimento. ............................................................... 15 

Figura 6. Áreas de influências do empreendimento. ................................................. 18 

Figura 7. Macrozoneamento do empreendimento. .................................................... 20 

Figura 8. Zoneamento do empreendimento............................................................... 21 

Figura 9. Uso do solo praticado nas áreas de influência do projeto. ......................... 24 

Figura 10. Fotografias – Uso residencial. .................................................................. 25 

Figura 11. Fotografias – Uso comercial. .................................................................... 26 

Figura 12. Exemplo de umidificação de solo na obra. ............................................... 34 

Figura 13. Exemplos de “lonamento” em caçamba de entulho e caminhão. ............. 36 

Figura 14. Exemplos de placas de segurança no trabalho. ....................................... 38 

Figura 15. Exemplo de placas de avisos para higiene pessoal e controle de obras. . 38 

Figura 16. Modelo de acondicionamento de resíduos em caçambas ........................ 51 

Figura 17. Exemplo de lixeiras identificadas de acordo com o padrão de cores ....... 51 

Figura 18. Fotografias - Equipamentos medidores de energia elétrica. .................... 56 

Figura 19. Fotografias – Poste de energia elétrica do empreendimento. .................. 57 

Figura 20. Pedido de ligação à rede de energia elétrica. .......................................... 58 

Elaborado por Global Vias. ........................................................................................ 58 

Figura 21. Fotografias – Postes de iluminação pública ............................................. 59 

Figura 22. Fotografias - vias no entorno do empreendimento ................................... 61 

Figura 23. Fotografias - Calçadas ao redor do terreno. ............................................. 62 

Figura 24. Mapa de localização do ponto de ônibus - AID. ....................................... 67 

Figura 25. Fotografias - Condições do ponto de ônibus localizado. .......................... 68 

Figura 26. Localização dos equipamentos de saúde da região. ................................ 72 

Figura 27. Fotografias – Condições dos equipamentos de saúde da região. ............ 73 

Figura 28. Localização da unidade de educação da região ...................................... 75 

Figura 29. Localização do equipamento de lazer da região. ..................................... 77 

Figura 30. Fotografias – Equipamento de lazer na AII. ............................................. 78 



EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança 
Construção Comercial – CSEI – Uso Institucional – Escola de Ensino Infantil e Médio 

Rua José Lins do Rego, N°600 - Lote 03 - SUB – Fazenda Taquaral 
Campinas – SP 

Pá
gi

na
5 

Figura 31. Fachada Frontal do Empreendimento. ..................................................... 81 

  



EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança 
Construção Comercial – CSEI – Uso Institucional – Escola de Ensino Infantil e Médio 

Rua José Lins do Rego, N°600 - Lote 03 - SUB – Fazenda Taquaral 
Campinas – SP 

Pá
gi

na
6 

Lista de Tabelas 

Tabela 1. Quadro de áreas do projeto. ...................................................................... 11 

Tabela 2. Quadro de vagas do empreendimento. ..................................................... 13 

Tabela 3. Uso do solo no cenário atual para cada uma das áreas de influência. ...... 23 

Tabela 4. Cronograma de obras. ............................................................................... 31 

Tabela 5. Tabela de Corte e Aterro ........................................................................... 34 

Tabela 6. Classificação dos Resíduos de Construção Civil ....................................... 42 

Tabela 7. Resíduos que são esperados encontrar durante a obra e sua classe ....... 43 

Tabela 8. Estimativa de resíduos da obra ................................................................. 44 

Tabela 9. Possíveis processos de reutilização de material dentro da obra. .............. 47 

Tabela 10. Cores para identificação de diferentes tipos de resíduos. ....................... 49 

Tabela 11. Acondicionamento dos resíduos da construção civil. .............................. 50 

Tabela 12. Estimativa de resíduos sólidos gerados pelo empreendimento – Fase de 

operação.................................................................................................................... 65 

Tabela 13. Linhas de Ônibus ..................................................................................... 69 

  



EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança 
Construção Comercial – CSEI – Uso Institucional – Escola de Ensino Infantil e Médio 

Rua José Lins do Rego, N°600 - Lote 03 - SUB – Fazenda Taquaral 
Campinas – SP 

Pá
gi

na
7 

 APRESENTAÇÃO 

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

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

qual devem ser contemplados os efeitos positivos e negativos da implantação de um 

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

residente na área e proximidades do mesmo. 

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

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

sua elaboração.  

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

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

Estratégico do município e regulamentado pelo Decreto 20.633 de 16 de dezembro 

de 2019. O EIV é exigido para empreendimentos, atividades e intervenções 

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

culturais e de incomodidades à vizinhança.  

 O art. 105 da lei 189/2018 define que o EIV deve contemplar pelo menos os 

seguintes aspectos:  
I - o adensamento populacional; 

II - as demandas por serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas 

e comunitárias; 

III - as alterações no uso e ocupação do solo e seus efeitos na estrutura 

urbana; 

IV - os efeitos da valorização ou desvalorização imobiliária da 

vizinhança; 

V - a geração de tráfego e de demandas por melhorias e 

complementações nos sistemas de transporte coletivo; 

VI - os efeitos da volumetria do empreendimento e das intervenções 

urbanísticas propostas em sua relação com as vias e logradouros públicos, 

sobre a ventilação, iluminação, paisagem urbana, segurança, recursos 

naturais e patrimônios históricos e culturais da vizinhança; 

VII - presença de risco à segurança pública; 

VIII - incomodidade decorrente de emissão de ruídos, vibração, odores 

e particulados. 
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O presente estudo foi elaborado para uma construção comercial – CSEI de uso 

institucional – Escola de Ensino Infantil e Médio no município de Campinas, Estado 

de São Paulo. 

Para a avaliação de impactos deste Estudo de Impactos de Vizinhança, foram 

analisadas as características do empreendimento, assim como seus documentos 

legais e projetos, à fim de compreender seu porte, e suas necessidades de 

infraestrutura.  

Além disso, foi realizada uma visita em campo, com o objetivo de coletar 

informações sobre a infraestrutura urbana, meio ambiente, equipamentos públicos 

(saúde, educação, lazer, social, etc.), paisagem urbana e volumetria, das áreas de 

influência do empreendimento, juntamente com a elaboração do relatório fotográfico, 

com o objetivo de compreender se a vizinhança possui capacidade de receber o novo 

projeto, e quais seriam as medidas mitigadoras necessárias para não impactá-la 

significativamente nas fases de implantação e operação do mesmo. 

Os impactos foram classificados de acordo com suas características, que 

apresentadas a seguir: 

1. Consequências: indica se o impacto tem efeitos benéficos/positivos (P), 
adversos/negativos (N), e não aplicáveis (NA), quando não representa impacto; 

2. Abrangência: indica se o impacto é ocasionado na Área Diretamente Afetada 

(ADA), na Área de Influência Direta (AID) ou na Área de Influência Indireta (AII) do 

empreendimento; 

3. Intensidade: refere-se ao grau do impacto sobre o elemento estudado, podendo 

ser neutro, baixo, médio ou elevado, segundo a intensidade com que as 

características ambientais possam ser modificadas; 

4. Tempo: refere-se à duração do impacto, podendo ser permanente (P), temporário 

(T) ou cíclico (C). 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

DADOS DO PROPRIETÁRIO  

Proprietário: INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL  
CNPJ: 43.586.122/0156-50 
Endereço: Rua Júlio Ribeiro, Nº 188 – Bonfim 
CEP: 13.070-712 
Município: Campinas – SP  
Representante Legal: Jailton Borges Magalhaes 
 

DADOS DO EMPREENDIMENTO  

Tipo do Empreendimento: Construção Comercial – CSEI – INSTITUCIONAL - 
Escola de Ensino Infantil e Médio 
Nome Fantasia: Escola Adventista do Taquaral 
Orçamento estimado – CUB/janeiro 2022 – R$1.773,42. Sem desoneração: R$ 
11.004.036,00 (onze milhões, quatro mil, e trinta e seis reais); 
Endereço: Rua José Lins do Rego, Nº600 - Lote 03-SUB - Quadra 16 - Quarteirão 
00816 – Fazenda Taquaral 
CEP: 13087-221 
Município: Campinas- SP 
Responsável Técnico: Moacir Benvenutti Netto 
CREA-SP: 5061938899-SP  
Matrícula: 131.866 (anexo 1) 
 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO ESTUDO - EIV 

Nome: Global Ambiente Consultoria Ambiental Ltda.  
Endereço: Avenida Engº Carlos Stevenson, 379 - Nova Campinas 
CEP:13091-132 
Município: Campinas - SP 
Telefone: (19) 3201-5111 
CNPJ: 13.264.823/0001 – 76 
Responsável Técnico: Plínio Escher Júnior – plinio.escher@globalambiente.com.br 
ART: 28027230220181449 (anexo 2) 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

De acordo com o Projeto Arquitetônico (anexo 3), o empreendimento trata-se 

de uma de Construção Comercial – CSEI – INSTITUCIONAL - Escola de Ensino 

Infantil e Médio, no lote 03-SUB – Quadra 16, localizado entre a Rua José Lins do 

Rego e a Avenida Almeida Garret – Quarteirão 816, Fazenda Taquaral, no município 

de Campinas.  

Na figura a seguir demonstra-se a localização do empreendimento em questão. 

 

 
Figura 1. Localização do empreendimento. 
Elaborado por Global Vias 
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No empreendimento, será construída uma Escola de Ensino Infantil e Médio 

com 3 pavimentos, sendo um pavimento subsolo (estacionamento), térreo e o 1° 

pavimento, além do barrilete. 

O empreendimento contará com uma área total construída de 6.204,98 m², em 

um terreno de 3.830,55 m². 

A tabela 1 a seguir, apresenta o quadro de áreas do empreendimento. 
 

 
Tabela 1. Quadro de áreas do projeto. 
Fonte: Projeto Arquitetônico Simplificado. 

 

O Projeto Arquitetônico Simplificado do empreendimento foi inserido no final do 

EIV (anexo 3). A seguir, de forma ilustrativa, foram inseridas as figuras 2 e 3, para 

visualização inicial do projeto pretendido. 
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Figura 2. Projeto Arquitetônico pretendido. 
Fonte: Projeto Arquitetônico Simplificado 
 

 
Figura 3. Projeto Arquitetônico pretendido – Fachadas. 
Fonte: Projeto Arquitetônico Simplificado 
 

Estima-se que a obra terá um custo global de aproximadamente R$ 

11.004.036,00 (onze milhões, quatro mil, e trinta e seis reais), de acordo com o  

CUB/janeiro 2022 – Sem desoneração (R$1.773,42). 

Haverá dois acessos de veículos pela Rua José Lins do Rego, sendo o primeiro 

para as vagas localizadas no subsolo, através de acesso duplo com 5,50 metros de 

largura. O segundo acesso será na frente do colégio, para as vagas de embarque e 

desembarque, o acesso será de 5,50 metros, com 4 vagas de acumulação de 

embarque e desembarque.  
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A figura a seguir, apresenta os acessos propostos no projeto. 

 

 
Figura 4. Acesso ao empreendimento – Rua José Lins do Rego 
Fonte: Projeto Simplificado - Folha 01 
 

Em relação as vagas, segue o quadro das vagas do empreendimento. 
 

 
Tabela 2. Quadro de vagas do empreendimento. 
Fonte: Projeto Arquitetônico Simplificado  

 
Os detalhes do terreno podem ser vistos nas Ficha Informativa dos Cadastro 

Físico do Imóvel - FIC (anexo 4). 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO 

3.1 LOCALIZAÇÃO DO TERRENO 

O empreendimento em estudo localiza-se em Campinas, um município do 

Estado de São Paulo que dista cerca de 100 quilômetros da Capital. Situado a 680 

metros de altitude, o município encontra-se sob as coordenadas geográficas de 

latitude: 22º 53' 20" S e longitude: 47º 04' 40" W, e faz divisa com as cidades de 

Pedreira, Morungaba, Valinhos, Indaiatuba, Monte Mor, Hortolândia, Sumaré, 

Paulínia, Itupeva e Jaguariúna. 

De acordo com dados do IBGE, a cidade possui uma população estimada para 

o ano de 2020 de 1.213.792 habitantes, com uma área de unidade territorial cotada 

em aproximadamente 794,571 km², atingindo uma densidade demográfica estimada 

de 1.359,60 hab/km². 

No município, a área onde pretende-se construir o empreendimento de uso 

comercial, encontra-se na região central do município, no bairro Fazenda Taquaral, 

localizado entre à Rua José Lins do Rego e a Avenida Almeida Garret. A figura a 

seguir demonstra sua localização em relação ao município. 
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Figura 5. Localização do empreendimento. 
Elaborado por Global Vias 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIAS 

A influência dos impactos negativos ou positivos associados a um determinado 

empreendimento assumem diferentes áreas de abrangência delimitadas de acordo 

com as variáveis consideradas (meio físico, biótico ou socioeconômico) nas suas 

fases de implantação e operação, ora com relações causais diretas, ora indiretas, 

variando também em função das próprias características do empreendimento, tais 

como porte e natureza, e das características do local em que está sendo instalado. A 

delimitação das áreas de influência para avaliação de impactos ambientais constitui-

se em fator de grande importância para o direcionamento da coleta de dados voltada 

ao diagnóstico ambiental.  
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Para a delimitação das áreas de influência neste estudo, optou-se por dividir o 

entorno do local afetado pela instalação e funcionamento do empreendimento da 

seguinte maneira:  

Área Diretamente Afetada (ADA): aquela destinada para a implantação do 

empreendimento proposto; 

Área de Influência Direta (AID): aquela instalada nos lotes ou quadras 

adjacentes em que o empreendimento proposto se localiza; 

Área de Influência Indireta (AII): aquela situada próxima a área do projeto em 

que pode por ele ser atingida. 

3.2.1. Área Diretamente Afetada - ADA 

Considera-se a Área Diretamente Afetada a área necessária para a 

implantação do empreendimento, incluindo suas estruturas de apoio, vias privativas 

bem como todas as demais operações unitárias associadas exclusivamente à 

infraestrutura do projeto, ou seja, de uso privativo do empreendimento. Portanto a 

ADA foi delimitada como sendo o limite da propriedade em questão, ou seja, a área 

de 3.830,55 m². 

Os impactos que incidirão diretamente nas áreas do empreendimento ocorrerão 

principalmente na fase de obras do empreendimento, que são: formação de processos 

erosivos (movimentação de terra), geração de resíduos (efluentes sanitários, 

construção civil) e geração de ruídos. 

3.2.2. Área de Influência Direta – AID 

  A delimitação da AID se deu em função da área que sofrerá a maior influência 

dos impactos gerados pela instalação e operação do empreendimento, 

correspondendo às quadras adjacentes a ADA.  

Como Área de Influência Direta - AID foi proposto avaliar um raio de 500 metros 

medido a partir da área onde está sendo implantado o empreendimento, abrangendo 

então, os bairros Parque Taquaral e Vila Virgínia. 

Os aspectos considerados para a AID foram: Uso e Ocupação do Solo, 

Valorização Imobiliária, Equipamentos Urbanos, Paisagem Urbana e Patrimônio 
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Natural, Sistema de Circulação e Transportes, Impacto Socioeconômico.  Além destes 

aspectos, também serão considerados os impactos relacionados a movimentação de 

terra, geração de resíduos sólidos e ruídos. 

3.2.3. Área de Influência Indireta – AII 

 A AII corresponde ao espaço territorial ampliado da AID, delimitado a partir da 

abrangência dos impactos gerados pela instalação e operação do empreendimento 

no que se refere aos seguintes aspectos: Adensamento Populacional, Valorização 

Imobiliária, Equipamentos Comunitários, Sistema de Circulação de Transportes, 

Impacto Socioeconômico. 

Como Área de Influência Indireta - AII foi proposto avaliar as áreas do entorno, 

considerando um raio de 1.000 metros a partir da área do empreendimento, 

contemplando uma região já consolidada, e as principais vias de fluxo de tráfego da 

região do empreendimento, contemplando os bairros Parque Alto Taquaral, Chácara 

Primavera, Jardim Prof.ª Tarcília, Vila Virgínia, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, e 

Vila Miguel Vicente Cury. 
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Figura 6. Áreas de influências do empreendimento. 
Elaborado por Global Vias 

4. DIAGNÓSTICO, DELIMITAÇÃO DOS IMPACTOS E 
MEDIDAS MITIGADORAS 

4.1. USO E OCUPAÇÃO DE SOLO 

De acordo com a Lei Complementar N° 189/2018, que institui o Plano Diretor 

Estratégico do município de Campinas, o território da cidade é composto por quatro 

macrozonas: 



EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança 
Construção Comercial – CSEI – Uso Institucional – Escola de Ensino Infantil e Médio 

Rua José Lins do Rego, N°600 - Lote 03 - SUB – Fazenda Taquaral 
Campinas – SP 

Pá
gi

na
19

 

I – Macrozona Macrometropolitana; 

II – Macrozona de Estruturação Urbana; 

III – Macrozona de Desenvolvimento Ordenado; 

IV – Macrozona de Relevância Ambiental. 

Segundo o Mapa de Macrozoneamento do município e a Ficha Informativa Nº 

195.777 (anexo 4) emitida pela Prefeitura Municipal de Campinas, o empreendimento 

em questão fica localizado na II - Macrozona de Estruturação Urbana, que é descrita 

da seguinte maneira pela referida lei: 
II - Macrozona de Estruturação Urbana: abrange região situada 

integralmente no perímetro urbano, possui áreas reconhecidamente 

consolidadas e outras em fase de consolidação; 
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Figura 7. Macrozoneamento do empreendimento. 
Fonte: Plano Diretor de Campinas – Modificado por Global Vias. 

 

Em relação ao zoneamento, segundo a Lei Complementar 208/2018, que 

dispõe sobre o Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo do município de Campinas, e 

a Ficha Informativa, o empreendimento está localizado na Zona Mista 1 – ZM1, que é 

descrita da seguinte no artigo 65 da referida lei. 
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);  

 

A figura a seguir, apresenta a localização do empreendimento no Mapa de 

Zoneamento do município. 

 

 
Figura 8. Zoneamento do empreendimento. 
Fonte: Mapa de zoneamento do município – Modificado por Global Vias. 

 

Ainda segundo essa Lei, são permitidos para essa zona, empreendimentos 

com as seguintes classificações de ocupação do solo: 

II - para Zona Mista 1 - ZM1:  
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I - HU: habitação unifamiliar destinada a uma única habitação por lote e suas 

construções acessórias; 

a) HMH: habitação multifamiliar horizontal, edifi cações residenciais isoladas ou 

geminadas; 

b) HMV: habitação multifamiliar vertical, edificação com no mínimo uma residência 

sobreposta, sendo as residências agrupadas verticalmente, em um ou mais blocos; 

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

industrial;  

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

industrial. 

 

O projeto em estudo se encontra nos tipos de usos permitidos, sendo CSEI – 
Uso não habitacional. Portanto, considera-se que o projeto arquitetônico do 

empreendimento, respeitando os parâmetros urbanísticos definidos pelo zoneamento 

o qual está inserido, não contabilizará impactos para o município, no que se refere ao 

zoneamento e ocupação do solo. 

4.1.1. Uso do Solo Praticado 

Na tabela abaixo, foram divididas as configurações predominantes de uso do 

solo, e a partir disso, apresentou-se a situação praticada atualmente em cada uma 

das áreas de influência do projeto, juntamente com as zonas incidentes de acordo 

com a legislação municipal de Campinas. 

  



EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança 
Construção Comercial – CSEI – Uso Institucional – Escola de Ensino Infantil e Médio 

Rua José Lins do Rego, N°600 - Lote 03 - SUB – Fazenda Taquaral 
Campinas – SP 

Pá
gi

na
23

 

Área de 
Influência Tipo predominante de ocupação Zoneamento 

ADA Terreno do empreendimento Zona Mista 1 – ZM1 

AID 
Áreas mistas com usos 

residenciais e comerciais 
Zona Mista 1 – ZM1 
 

AII 
Áreas mistas com usos 

residenciais, comerciais, 

institucionais e de lazer 

Zona Mista 1 - ZM1  
 
Zona de Centralidade – ZC2 
 

Tabela 3. Uso do solo no cenário atual para cada uma das áreas de influência.  
Elaborado por Global Vias. 

 

Sobre a situação do uso e ocupação do solo existente na área estudada, segue 

abaixo a figura que ilustra essa atual configuração.  
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Figura 9. Uso do solo praticado nas áreas de influência do projeto.  
Fonte: Google Earth – Modificado por Global Vias. 
 

Pode-se observar na figura 10, que as áreas de influências do 

empreendimento, são compostas por áreas heterogêneas, com usos institucionais, 

residenciais e comerciais. 

De acordo com a apresentação dos usos praticados nas áreas de influências 

do projeto, verifica-se que a operação do empreendimento, não irá se destoar dos 
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usos encontrados atualmente na região, portanto, não contabilizará impactos neste 

aspecto. 

A seguir apresenta-se algumas fotografias da região, de forma a demonstrar o 

uso do solo praticado atualmente, localizado durante o trabalho de campo. 

 

 
Figura 10. Fotografias – Uso residencial. 
Elaborado por Global Vias. 
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Figura 11. Fotografias – Uso comercial. 
Elaborado por Global Vias. 

 

Tipo de impacto: O projeto em estudo se encontra nos tipos de usos 

permitidos, sendo CSEI – Uso não habitacional (destinado ao comércio, serviço, 

institucional e/ou industrial). Portanto, considera-se que o projeto arquitetônico do 

empreendimento, respeitando os parâmetros urbanísticos definidos pelo zoneamento 

o qual está inserido, não contabilizará impactos para o município, no que se refere ao 

zoneamento e ocupação do solo. De acordo com a apresentação dos usos praticados 

nas áreas de influências do projeto, verifica-se que a operação do empreendimento, 
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não irá se destoar dos usos de predominância mista da região, portanto, não 

contabilizará impactos neste aspecto. 

Sendo assim, os impactos possuem as seguintes características: 

1. Consequências: Não aplicável (NA); 
2. Abrangência: Área de Influência Indireta (AII); 
3. Intensidade: Neutro 

4. Tempo: Permanente (P); 
 

Medidas Mitigadoras: Considerando a intensidade neutra do impacto descrito 

acima, não será necessário o desenvolvimento de medidas mitigadoras para esse 

aspecto. 

4.2. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

O município de Campinas, situa-se na Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos 5, que abrange as bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí. A bacia conjunta destes rios estende-se por uma área de aproximadamente 

14.000 km², sendo a bacia do Rio Piracicaba a mais abrangente, alcançando 

aproximadamente 11.300 km². 

Segundo o Plano Municipal de Recursos Hídricos de Campinas (2016), a 

cidade é dividida pelas bacias hidrográficas do Rio Jaguari, Rio Atibaia, Ribeirão 

Quilombo, Rio Capivari e do Rio Capivari Mirim. A área onde pretende-se instalar o 

empreendimento fica localizada na Bacia do Anhumas, situado na microbacia 13, 

trecho do Córrego São Quirino/ Ribeirão das Anhumas. 

Ainda segundo o Plano Municipal de Recursos Hídricos de Campinas e o 

Levantamento Planialtimétrico, não existem nascentes ou cursos hídricos na área do 

empreendimento. O curso hídrico mais próximo, se encontra a aproximadamente 500 

metros do terreno do projeto, o Ribeirão das Pedras. 

Em relação a vegetação, segundo o Laudo de Caracterização de Vegetação, 

através de vistoria técnica foi possível constatar que a área do futuro empreendimento 

se encontra ocupada por construções residenciais, uma piscina sem uso. Em relação 

a vegetação, ocorre a presença de vegetação gramínea de origem exótica e invasora 
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tais como da espécie Brachiaria sp., além de indivíduos arbóreos isolados de espécies 

nativas e exóticas. 

Assim, foram identificados 78 (setenta e oito) indivíduos arbóreos isolados na 

área avaliada, sendo 28 (vinte e oito) de origem nativa e 50 (cinquenta) de espécies 

de origem exótica. Dentre as espécies de origem exótica, constatou-se a presença de 

3 (três) indivíduos da espécie Schefflera actinophylla (cheflera) e 1 (um) indivíduo da 

espécie Leucaena leucocephala (leucena), consideradas exóticas invasoras pela 

Resolução nº 12 de 22 de outubro de 2015, através do seu anexo único. 

Até o atual momento, para a viabilidade do empreendimento será necessária a 

supressão de todos os exemplares arbóreos levantados. Vale ressaltar que as árvores 

identificadas pelos números 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 

1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 e 1192, os quais correspondem as 

espécies Ceiba speciosa (paineira), Hibiscus sp. (hibisco), Dalbergia nigra (jacarandá-

da-Bahia), Schefflera actinophylla (cheflera), Senna multijuga (acácia), Eugenia 

uniflora (pitanga), Mangifera indica (mangueira), Handroanthus chrysotrichus (ipê-

amarelo), Tabebuia pentaphylla (ipê-de-el-salvador), Leucaena leucocephala 

(leuceuna), se encontram na calçada do futuro empreendimento, sendo que deverão 

ser suprimidas devido à necessidade de acesso ao terreno durante a realização das 

obras, que poderá ser comprometido caso as árvores mencionadas permaneçam no 

local. Já os indivíduos arbóreos dos números 1796 e 1809, Pinus sp. (pinheiro) e 

Cocos nucifera (coqueiro-da-Bahia), estavam mortas no momento do levantamento 

da vegetação, e também deverão ser suprimidas. Além disso, o porte atual e futuro 

das árvores também foi considerado para o pedido de supressão, já que os mesmos 

comprometem e/ou podem vir a comprometer uma eventual manutenção das redes 

elétricas aéreas. 

Portanto, para a supressão de 78 (setenta e oito) árvores isoladas, sendo 31 

(trinta e um) nativos, 47 (quarenta e sete) exóticos, dentre as quais 4 (quatro) são de 

origem exótica invasora, será necessária uma compensação através do plantio de 

1484 (mil quatrocentos e oitenta e quatro) mudas nativas da região do município de 

Campinas-SP, equivalente a uma área de compensação de 8.904,00 m2 

considerando um plantio com espaçamento entre mudas de 3,0 X 2,0 metros.  
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Com relação aos aspectos geológicos, a região de Campinas está inserida nos 

limites da borda da Bacia do Paraná. O município encontra-se dividido entre as rochas 

sedimentares desta Bacia, representado pelo Grupo Itararé e por sedimentos 

aluvionares recentes compostos por depósitos areno-argilosos intercalados, e as 

rochas cristalinas do embassamento, com suas intrusões ígneas formando unidades 

graníticas intercaladas com as rochas de embassamento.  

A área de estudo em questão a geologia, é localmente constituída de 

Hornblenda-biotita granitos 3b porfiríticos ou facoidais, foliados, cinza rosados a rosa 

acinzentados, com megacristais ovalados de feldspato potássico e matriz fina a 

média, leucocráticos (Entre 10 e 20% de máficos).  

Com relação à pedologia, a área estudada se encontra na região do solo LVdf1 

LATOSSSOLO VERMELHO Distroférrico e Distrófico típico, A proeminente e 

moderado, textura argilosa e muito argilosa. 

Em termos climáticos, a cidade de Campinas está próxima ao Trópico de 

Capricórnio, o que a aproxima de um clima tropical, porém, modificado pela altitude 

que varia entre 500 e 700 metros, a confere certo carácter sub-tropical. Segundo a 

classificação de Koppen, o clima da região campineira é classificado como Cwa (clima 

mesotérmico com verões quentes e estação seca de inverno), ou seja, o mês mais 

frio apresenta média mensal inferior à 18ºC e, no verão, o mês mais quente tem média 

superior à 22ºC; no mês mais seco recebe menos de 60 mm de chuva. 

4.3. FASE DE IMPLANTAÇÃO 

A seguir serão relacionados cada um dos possíveis impactos gerados, com a 

finalidade de caracterizar, propor medidas mitigadoras e uma gestão correta destes 

impactos. Destaca-se que o empreendimento em questão se trata da construção de 

uma escola, portanto, as obras já foram iniciadas, e estão utilizando de procedimentos 

e materiais convencionais da construção civil. 

As obras utilizaram materiais convencionais da construção civil que serão 

provenientes da região metropolitana de Campinas e serão armazenados no terreno 

do empreendimento. 
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4.3.1. Canteiro de Obras 

O canteiro será alocado dentro dos limites do terreno. 

Em relação ao número de funcionários presentes no canteiro, terá em média 

de 20 funcionários. 

Quanto a disponibilidade de água e coleta de esgoto e a destinação de resíduos 

sólidos durante a fase de implantação, segundo informações do empreendedor, 

deverão ser realizadas através de ligações provisórias com as concessionárias 

responsáveis.  

No que se refere ao cronograma segundo informações do empreendedor a 

execução da obra terá um total de 16 meses, com encerramento previsto para maio 

de 2023. O cronograma de obras é apresentado a seguir. 
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01 OBRA 
01.01 DESPESAS INDIRETAS
01.01.01 EQUIPE DE OBRA
01.01.01.01 Equipe Fixa de Administração/ Acompanhamento de Obra 2,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 6,00% 6,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
01.01.01.02 Mão-de-Obra de Apoio 2,00% 2,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
01.01.01.03 Vigilância Patrimonial 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00%
01.01.02 PROJETOS E ANÁLISES TÉCNICAS
01.01.02.01 Assessoria Técnica 50,00% 50,00%
01.01.02.02 Projeto do EIV e do RIT 50,00% 50,00%
01.01.02.03 Projeto de Terraplenagem 50,00% 50,00%
01.01.02.04 Projeto de instalações 30,00% 10,00% 5,00% 25,00% 20,00% 10,00%
01.01.02.05 Projeto de Rigging (Projeto de içamento) 50,00% 50,00%
01.01.02.06 Taxas 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
01.01.02.07 Sondagem 100,00%
01.01.03 SEGUROS E VIZINHANÇA
01.01.03.01 Seguro de RC e Risco de Engenharia 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
01.01.03.02 Reparos e reformas de vizinhança 25,00% 50,00% 25,00%
01.01.04 SERVIÇOS TÉCNICOS
01.01.04.01 Laudos e Registros Fotográficos - Entrega de Obra 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
01.01.05 PLACAS DE OBRA
01.01.05.01 Placas de Avanço Físico Externas 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
01.01.05.02 Placa de Obra 100,00%
01.01.06 SEGURANÇA DO TRABALHO, QUALIDADE E MEIO AMBIENTE
01.01.06.01 Segurança do Trabalho 10,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 6,00%
01.01.06.02 Assessoria Segurança do trabalho 8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
01.01.07 LEGALIZAÇÃO DA OBRA - FINAL
01.01.07.01 Assessoria para AVCB 50,00% 25,00% 25,00%
01.01.08 EQUIPAMENTOS
01.01.08.01 Ferramentas, Máquinas e Equipamentos de Pequeno Porte 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
01.01.08.02 Manipuladores e Equipamentos de Médio Porte 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
01.01.08.03 Equipamentos de Grande Porte 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
01.01.08.04 Equipamentos de Proteção Coletiva 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
01.01.09 CANTEIRO DE OBRAS

01.01.09.01
Despesas de Manutenção do Canteiro de Obras ( Plotagens, despensas mensais de 
telefone, internet, energia, água, caixinha de obra, materiais de limpeza ) 1,50% 1,50% 3,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

01.01.09.02 Implantação de Canteiro (Locação de containers, tapume, padrão de entrada de energia) 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
01.02 DESPESAS DIRETAS
01.02.02 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.02.02.02 TOPOGRAFIA 
01.02.02.02.01 Locação da Obra 20,00% 40,00% 40,00%
01.02.02.02.02 Acompanhamento Topográfico 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
01.02.02.03 TERRAPLENAGEM

Limpeza da camada vegetal esp.=20cm, com carga e descarga dentro da área, 
Escavação Mecânica de Material e carga e transporte de material escavado para bota-
fora licenciado 20,00% 40,00% 40,00%

01.02.02.03.02 Corte de árvore com destoca e bota-fora 50,00% 50,00%
01.02.02.03.03 Compactação manual do aterro 20,00% 40,00% 40,00%
01.02.02.04 SERVIÇOS GERAIS
01.02.02.04.01 Contrapartidas 100,00%

01.02.02.04.02 Locação de caçambas de entulho 5m³ gesso 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

01.02.02.04.03 Locação de caçamba para entulho cinza 5m³ 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00%
01.02.03 DESPESAS DIRETAS: SERVIÇOS CIVIS DA OBRA

01.02.03.01 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES
01.02.03.01.01 FUNDAÇÃO EM ESTACAS ESCAVADAS
01.02.03.01.01.01 Taxa de mobilização 100,00%
01.02.03.01.01.02 Estaca escavada mecanicamente ø30cm 50,00% 50,00%
01.02.03.01.01.03 Estaca escavada mecanicamente ø40cm 50,00% 50,00%
01.02.03.01.01.04 Estaca escavada mecanicamente ø50cm 50,00% 50,00%
01.02.03.01.01.05 Lançamento do aço e concretagem 50,00% 50,00%
01.02.03.01.01.06 Carga e bota-fora de material resultante da escavação 30,00% 30,00% 40,00%
01.02.03.01.02 CONTENÇÕES
01.02.03.01.02.01 Execução de contenção em alvenaria estrutural de 14cm e sapata corrida com h=2m (m) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
01.02.03.01.03 COLCHÃO DRENANTE
01.02.03.01.03.01 Execução de Colchão Drenante conforme projeto específico 50,00% 50,00%
01.02.03.01.04 BLOCOS E BALDRAMES

01.02.03.01.04.01
Escavação manual dos blocos e Baldrames 50,00% 50,00%

01.02.03.01.04.02 Execução de fundação rasa contra barranco 50,00% 50,00%
01.02.03.01.04.03 Apiloamento de fundo de valas 50,00% 50,00%
01.02.03.01.04.04 Lastro de concreto magro Fck 10MPa para blocos e baldrames e=5cm 50,00% 50,00%
01.02.03.01.04.05 Reaterro compactado de Radier 50,00% 50,00%
01.02.03.01.04.06 Carga e bota-fora de material resultante da escavação de blocos e baldrames 50,00% 50,00%

01.02.03.02 ÁREA EXTERNA
01.02.03.02.01 PISO
01.02.03.02.01.01 Execução de piso de concreto e=10cm, com preparo de base 40,00% 40,00% 20,00%

01.02.03.02.01.02 Guia padrão de concreto pré-moldada com sarjeta moldada "in loco" 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

01.02.03.02.01.03
Execução de camade de base, sub base + assentamento de piso intertravado
retangular, h=6cm (m²) 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

01.02.03.02.02 ELEMENTOS DE FERRO

01.02.03.02.02.01 GC 02 - Guarda Corpo de ferro com encabeçamento em tubo de 2", montantes a cada
1,5m e montantes transversais em metalon 20mm a cada 20cm 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

01.02.03.02.02.02 Corrimão de ferro 1.1/2", sem emendas e suporte parafusado com 3 pontos de fixação
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

01.02.03.02.02.03 Portão Metálico para acesso de veículos medindo 5,00x2,5m com moldura em metalon
de 2" com 2mm de espessura e montantes de 1" com 2mm de espessura

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

01.02.03.02.02.04 Pergolado metálico para área comum
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

01.02.03.02.02.05 Grelha metálica em ferro fundido  para captação de águas pluviais - 1,20x1,20 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

CONTRATO INICIAL



01.02.03.02.03 DIVERSOS
01.02.03.02.03.01 Paisagismo 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
01.02.03.02.03.02 Iluminação - Taschibra 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
01.02.03.02.03.03 Caixa de passagem em alvenaria com base de concreto - 1,50x1,20x2,20m 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
01.02.03.02.03.04 Bases de concreto para Bombas 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
01.02.03.02.03.05 Neo Prene para fixação das bombas 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
01.02.03.02.03.06 Comunicação Visual da Obra para Entrega 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

01.02.03.03 ESTRUTURA, ALVENARIA E IMPERMEABILIZAÇÕES
01.02.03.03.01 ESTRUTURA (Vigas, Pilares, Lajes e Escada)
01.02.03.03.01.01 Estrutura em Pré-moldado (incluso arrimo e cobertura metalica) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

01.02.03.03.01.02
Capeamento de concreto para estrutura pré moldada, e=5cm

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
01.02.03.03.01.03 Armação em tela de aço soldada 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
01.02.03.03.02 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
01.02.03.03.02.01 Alvenaria de bloco cerâmico tipo vedação e=14cm 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
01.02.03.03.02.02 Fechamento em Dry-wall branco, e=9cm 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
01.02.03.03.02.03 Assentamento de elemento vazado 50,00% 50,00%
01.02.03.03.03 IMPERMEABILIZAÇÃO
01.02.03.03.03.01 Impermeabilização das áreas molhadas com Cimento Polimérico 3kg/m² 40,00% 30,00% 30,00%

01.02.03.03.03.02
Impermeabilização de terrações com argamassa elastomérica estruturada com tela 
poliester, 3kg/m² 50,00% 50,00%

01.02.03.04 ESQUADRIAS
01.02.03.04.01 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

01.02.03.04.01.01 Pacote de Esquadrias de Alumínio 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
01.02.03.04.02 ESQUADRIAS DE MADEIRA
01.02.03.04.02.01 Fornecimento e Assentamento de Porta de Madeira com visor em vidro 0,80x2,10m 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
01.02.03.04.03 ESQUADRIAS DE FERRO
01.02.03.04.03.01 Olhais para manutenção de fachada 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
01.02.03.04.04 ESQUADRIAS ESPECIAIS
01.02.03.04.04.01 Guarda corpo metálico ( escadas ) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

01.02.03.05 REVESTIMENTOS
01.02.03.05.01 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
01.02.03.05.01.01 Chapisco interno nas paredes 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
01.02.03.05.01.02 Emboço para áreas azulejadas (argamassa pronta) esp. 3 cm 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
01.02.03.05.01.03 Revestimento em gesso liso taliscado, sem chapisco 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
01.02.03.05.01.04 Assentamento de revestimento em porcelanato, 60x60 de parede 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
01.02.03.05.02 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
01.02.03.05.02.01 Chapisco externo nas paredes 40,00% 40,00% 20,00%

01.02.03.05.02.02
Execução reboco em parede externa chapiscada, e=5cm (1m²) - Incluso o fornecimento 
de balancim 40,00% 40,00% 20,00%

01.02.03.05.03 FORROS
01.02.03.05.03.01 Forro em Gesso acartonado 35,00% 35,00% 20,00% 10,00%
01.02.03.05.04 PISO
01.02.03.05.04.01 Contrapiso para revestimento cerâmico (esp. 5cm) 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
01.02.03.05.04.02 Assentamento de revestimento em porcelanato, 60x90 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
01.02.03.05.04.03 Proteção de piso com papel kraft 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
01.02.03.05.05 RODAPÉS
01.02.03.05.05.01 Assentamento de rodapé cerâmico h=10cm 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
01.02.03.05.06 GRANITOS E PEDRAS NATURAIS
01.02.03.05.06.01 Soleiras de granito Preto São Gabriel 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
01.02.03.05.06.02 Peitoris de granito Preto São Gabriel 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
01.02.03.05.06.03 Bancada de granito para cozinha 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
01.02.03.05.06.04 Bancada de granito com lavatório duplo para banheiro 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
01.02.03.05.06.05 Divisória de Granito com porta em alumínio 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

01.02.03.06 TELHADO, RUFOS, CALHAS E COLETORES
01.02.03.06.01 TELHADO METÁLICO

01.02.03.06.01.01 Estrutura Metálica para Telhado com telha termoacústica com isolamento em EPS,
pintura eletrostática branca em 1 face, rufos, calhas e coletores 30,00% 50,00% 20,00%

01.02.03.07 INSTALAÇÕES E METAIS SANITARIOS
01.02.03.07.01 INSTALAÇÕES 
01.02.03.07.01.01 Instalações Elétricas 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
01.02.03.07.01.02 Instalações Hidráulicas 10,00% 30,00% 30,00% 15,00% 15,00%
01.02.03.07.01.03 Reservatório Superior em fibra de vidro - 5.000l 50,00% 50,00%
01.02.03.07.01.04 Instalação de Gás 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
01.02.03.07.01.05 Compartimentação Vertical 35,00% 35,00% 20,00% 10,00%
01.02.03.07.01.06 Instalação de reservatório metálico tipo torre, 60.000l, incluso fundações 35,00% 35,00% 30,00%
01.02.03.07.02 INSTALAÇÕES ESPECIAIS

01.02.03.07.02.01 Instalações de Combate à Incêndio 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
01.02.03.07.02.02 Elevador Social 5 paradas 50,00% 30,00% 20,00%
01.02.03.07.03 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
01.02.03.07.03.01 Louças

01.02.03.07.03.01 Bacia Sanitária com caixa acoplada, linha City Plus ou equivalente 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
01.02.03.07.03.01 Tanque de Louça 40L 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
01.02.03.07.03.01 Mictório Deca com sifão integrado 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
01.02.03.07.03.02 Metais

01.02.03.07.03.02 Bases para registros de Gaveta 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
01.02.03.07.03.02 Bases para registros de Pressão 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
01.02.03.07.03.02 Acabameno para registros 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
01.02.03.07.03.02 Barras de Apoio para PNE 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
01.02.03.07.03.02 Kit Metais level cromado 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
01.02.03.07.03.02 Torneira tipo jardim para limpeza 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

01.02.03.08 PINTURAS
01.02.03.08.01 PINTURA DE PAREDES INTERNAS

01.02.03.08.01.01 Pintura interna sobre gesso, considerando 1 demãos de massa corrida e 2 demãos de
tinta (m²) 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00%

01.02.03.08.02 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS
01.02.03.08.02.01 Textura Látex Acrílico sobre bloco 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
01.02.03.08.03 PINTURA DE TETOS
01.02.03.08.03.01 Pintura Látex PVA Branco Neve sobre laje 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

01.02.03.09 LIMPEZA
01.02.03.09.01 Limpeza geral do apartamento / área comum pós-obra 30,00% 30,00% 40,00%



EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança 
Construção Comercial – CSEI – Uso Institucional – Escola de Ensino Infantil e Médio 

Rua José Lins do Rego, N°600 - Lote 03 - SUB – Fazenda Taquaral 
Campinas – SP 

Pá
gi

na
32

 

Tipo de impacto: O canteiro de obras tem um potencial de gerar impactos, no 

que se refere a geração de resíduos sólidos (comuns e da construção civil), sólidos 

em suspensão e adensamento populacional temporário dos funcionários presentes na 

obra. Os impactos possuem as seguintes características: 

1. Consequências: Negativas (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Baixa 

4. Tempo: Temporário (T); 
 

Medidas Mitigadoras: O canteiro deve ser gerenciado corretamente de modo 

que a sua instalação e operação minimizem os impactos destacados acima na 

vizinhança.  

Em relação ao adensamento, ele não impacta significativamente a região e nem 

a demanda por seus equipamentos públicos, visto que o canteiro não conta com 

alojamentos, e, portanto, os funcionários estarão na região exclusivamente no período 

de trabalho, não ocorrendo alocação destes e suas famílias para o entorno do 

empreendimento. 

4.3.2. Movimentação de Terra 

A movimentação de terra tem o potencial de gerar impactos negativos, no que 

se refere a emissão de materiais particulados para a atmosfera, no transporte de 

sedimentos pelas águas pluviais, na alteração da configuração da drenagem 

superficial, e na geração de ruídos pela operação e movimentação de máquinas e 

equipamentos. Estes impactos possuem as seguintes características: 

1. Consequências: Negativas (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Baixa; 

4. Tempo: Temporário (T); 
 

Medidas Mitigadoras: Para a implantação do empreendimento deverão ser 

analisadas as melhores condições de movimentação de solo, buscando a mínima 



EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança 
Construção Comercial – CSEI – Uso Institucional – Escola de Ensino Infantil e Médio 

Rua José Lins do Rego, N°600 - Lote 03 - SUB – Fazenda Taquaral 
Campinas – SP 

Pá
gi

na
33

 

remoção de vegetação, a fim de evitar a exposição do mesmo, e mitigando sua 

suscetibilidade para processos erosivos.  

Além disso, a movimentação de terra deve ser realizada de tal maneira que 

abranja preferencialmente o período de seca para evitar a contaminação por sólidos 

suspensos dos cursos d’água próximos.  

Para minimizar estes impactos deverão ser adotadas medidas de controle, tais 

como: a aspersão de água nas áreas onde haverá transito de veículos e ainda não 

foram pavimentadas (Figura 12), a implantação de um sistema dinâmico de drenagem 

pluvial para controle de sedimentos durante as obras, a remoção de vegetação 

apenas se necessário, o programa de obras para execução da movimentação de 

terras em épocas de estiagem, sendo sucedidas imediatamente pelas obras de 

drenagem e pavimentação e a realização de manutenções preventivas em máquinas 

e equipamentos, com o objetivo de gerar menores quantidades de poluentes 

relacionados à queima de combustível em motores de combustão interna. Uma 

possibilidade para evitar a geração de poeira, sem que haja a necessidade do uso de 

grande quantidade de água, é a utilização de um liquido supressor de poeira.  
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Figura 12. Exemplo de umidificação de solo na obra.  
Fonte: Global Vias 

 

Caso na obra ocorram taludes instáveis em escavações com profundidade 

superior a 1,25m, estes devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas 

dimensionadas para este fim, e devem dispor de escadas e rampas alocadas 

próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída 

rápida dos trabalhadores. 

De acordo com o Projeto de Terraplanagem, foram apresentados os seguintes 

volumes de movimentação de terra: 

 

 
Tabela 5. Tabela de Corte e Aterro 
Fonte: Projeto de Terraplanagem 
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As medidas de prevenção à erosão do solo e ao assoreamento dos corpos 

d’água, deverão ser tomadas durante e posteriormente à execução das obras de 

movimentação de solo. 

4.3.3. Sistema de Drenagem 

A obra deve conter um sistema de drenagem provisório com elementos de 

retenção de sólidos e o correto direcionamento da água pluvial ao local de lançamento. 

Esse sistema deverá ter sido projetado de forma a não carrear sólidos para o corpo 

hídrico, evitando assim o assoreamento 

Não será permitido a permanência de entulhos ou solos lançados sem devida 

compactação em qualquer local da obra de modo a evitar a obstrução do sistema de 

drenagem natural do terreno, erosão ou assoreamento. 

Os impactos que poderão advindos da operação desse sistema de drenagem 

provisório, possuem as seguintes características: 

1. Consequências: Positivas (P); 
2. Abrangência: Área Diretamente Afetada (ADA); 
3. Intensidade: Baixa; 
4. Tempo: Temporário (T); 

4.3.4. Tráfego 

Tipo de impacto: A movimentação de máquinas e equipamentos de grande 

porte durante a realização das atividades de implantação da infraestrutura do 

empreendimento poderá apresentar como fontes potenciais de impactos: o aumento 

de poeiras nas áreas próximas ao empreendimento, a emissão de particulados 

durante a movimentação de terra, o incremento no tráfego nas ruas de acesso e a 

geração de ruídos pelas máquinas, caminhões e equipamentos utilizados nas obras. 

Os impactos possuem as seguintes características: 
1. Consequências: Negativas (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Média 
4. Tempo: Temporário (T); 
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Medidas Mitigadoras: Para minimizar estes impactos deveriam ser adotadas 

medidas de controle, como a aspersão de água em vias de acesso e no revolvimento 

do solo para diminuir a emissão de poeiras, devendo ser dada especial atenção na 

limpeza das rodas dos equipamentos, quando estes fossem circular em vias públicas. 

Da mesma forma, deve-se também: realizar trabalhos de educação ambiental aos 

usuários frequentes das vias de acesso no período pré-obras; execução do transporte 

de equipamentos pesados para a obra fora dos horários de pico de trânsito local, 

predominantemente durante o dia; sinalização adequada para orientação do tráfego, 

utilizando placas de advertência; não efetuar carregamento de caminhões em 

excesso, para evitar transbordamentos nas vias públicas, observando sempre o 

lonamento dos caminhões (Figura 13).  

As máquinas deverão ser mantidas sempre em bom estado, a fim de evitar 

possíveis vazamentos de óleos lubrificantes e combustíveis que possam contaminar 

a água e o solo e para diminuir os ruídos causados pelas mesmas. Para isto serão 

cumpridos os critérios de níveis sonoros, de acordo com a NBR 10.151 e a resolução 

do CONAMA nº 01/90, uma vez que a emissão de ruídos deteriora a qualidade de vida 

da população no entorno e dos trabalhadores. 

 

 
Figura 13. Exemplos de “lonamento” em caçamba de entulho e caminhão. 
Fonte: Global Vias. 
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4.3.5. Sinalização 

Tipo de impacto: Os canteiros de obra acumulam uma série de riscos para os 

trabalhadores presentes. Por conta desses riscos, é fundamental que todos os 

trabalhadores estejam devidamente informados sobre as diferentes ameaças 

presentes na obra e sobre a necessidade de utilizar os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) adequados. Os impactos possuem as seguintes características: 

1. Consequências: Negativas (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Baixa 

4. Tempo: Temporário (T); 
 

Medidas mitigadoras: Quanto às sinalizações nas obras, as escavações 

deverão possuir sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de 

isolamento em todo seu perímetro. Toda escavação deverá ser indicada por cavaletes 

ou cones sinalizadores.  

Para os acessos de trabalhadores, veículos e equipamento às áreas de 

escavação serão instaladas sinalizações de advertência permanentes. Da mesma 

forma, ainda se fazem necessárias sinalizações quanto à higiene pessoal e segurança 

do trabalho dos funcionários da obra, como exemplificado nas figuras 14 e 15. 
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      Figura 14. Exemplos de placas de segurança no trabalho. 
 

 
      Figura 15. Exemplo de placas de avisos para higiene pessoal e controle de obras. 
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4.3.6. Segurança 

Tipo de impacto: Durante as diferentes fases de qualquer obra, os 

trabalhadores presentes ficam expostos a diversos tipos de riscos. Alguns principais 

riscos dentro do canteiro de obras são: a movimentação de cargas, choques elétricos, 

falhas em maquinas ou equipamentos, ruídos excessivos, quedas de níveis, entre 

outros. Durante o período de obras os impactos possuem as seguintes características: 

1. Consequências: Negativas (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Baixa 

4. Tempo: Temporário (T); 
 

Medidas mitigadoras: Em relação à segurança, para as obras em questão 

deverá ser considerada a Norma ABNT NBR 9061/85, que fixa as condições exigíveis 

a serem observadas na elaboração do projeto e escavações de obras civis a céu 

aberto, em solos e rochas. Ainda deverão ser observadas todas as NRs (Normas 

Regulamentadoras) quanto a saúde e segurança no trabalho que sejam aplicáveis ao 

empreendimento em questão.  

De acordo com a NR 4, da Portaria nº 3.214/78, as empresas deverão manter, 

obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho, com finalidade de promover a saúde e proteger a integridade 

do trabalhador no local de trabalho. 

4.3.7. Limpeza 

Tipo de impacto: Durante as diferentes fases de qualquer obra, a limpeza, o 

controle de resíduos e de materiais particulados deverão ser controlados, de maneira 

a minimizar os possíveis impactos. Os impactos que poderão ser gerados neste 

aspecto possuem as seguintes características: 

1. Consequências: Negativa (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Média 

4. Tempo: Temporário (T); 
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Medidas mitigadoras: Durante as obras, deverão instaladas lixeiras de coletas 

seletivas com as cores diferenciadas conforme o tipo de resíduo, de acordo com a 

Resolução do CONAMA nº 275 de abril de 2001. 

Deverão ser adotadas como medidas de contenção do material particulado na 

obra a interdição e isolamento temporário de áreas, além da sua devida sinalização, 

orientação e treinamento dos colaboradores e uso de sistemas construtivos e de 

tecnologias que gerem o menor impacto possível.  

Após o término das obras o sistema de drenagem provisório deve ser 

desativado e todo o material excedente da escavação, limpeza ou sobras devem ser 

removidos das proximidades dos dispositivos de drenagem, evitando o seu 

entupimento.  

 

4.3.8. Monitoramento Contínuo 

Deverão ser realizadas na obra pelo empreendedor responsável, vistorias 

periódicas com o objetivo de identificar as possíveis inconformidades, com a 

elaboração de relatórios com registros fotográficos. Os possíveis impactos 

encontrados durante as vistorias, deverão ser sanados assim que identificados. 

Os impactos gerados pela realização do monitoramento contínuo durante a 

fase de implantação do empreendimento possuem as seguintes características: 

1. Consequências: Positiva (P); 
2. Abrangência: Área Diretamente Afetada (ADA); 
3. Intensidade: Média 

4. Tempo: Temporário (T); 

4.3.9. Resíduos Sólidos 

Tipo de impacto: A fase de obras tem um potencial grande de geração de 

resíduos da construção civil, e deverão ser analisados atentamente, durante todas as 

etapas da obra. A geração de resíduos causará impactos, que possuem as seguintes 

características: 
1. Consequências: Negativas (N); 
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2. Abrangência: Área Diretamente Afetada (ADA); 
3. Intensidade: Média; 

4. Tempo: Temporário (T); 
 

Medidas Mitigadoras: A princípio, o que deve orientar os processos de destinação 

dos Resíduos de Construção Civil (RCC) é o reconhecimento da natureza específica 

dos respectivos resíduos, considerando sua classificação em conformidade com o 

disposto na Resolução CONAMA n° 307/2002, que além de agrupar os resíduos em 

classe, também define qual deve ser a destinação destes (Tabela 6). Os principais 

resíduos sólidos encontrados em um empreendimento residencial/comercial e a 

classe dos mesmos são encontrados na Tabela 7. 
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CLASSE DESCRIÇÃO DESTINAÇÃO REQUERIDA 

A 

Resíduos reutilizáveis ou recicláveis 
como agregados, tais como concreto 
(incluindo blocos e peças pré-
moldadas), argamassas, 
componentes cerâmicos e solos 
provenientes de terraplenagem. 

Encaminhamento para áreas de 
reciclagem ou disposição final em 
aterros de RCC, visando a construção 
topográfica e/ou recuperação 
ambiental de áreas de mineração 
exauridas, considerando inclusive a 
possibilidade de uso futuro da área ou 
dos resíduos lá dispostos. 
 

B 

Recicláveis para outras destinações, 
como: madeiras, papel papelão, 
plásticos, metais, vidros, gessos etc. 

Reutilização/reciclagem ou 
encaminhamento às áreas de 
armazenamento temporário, sendo 
dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura. 
 

C 

Resíduos para os quais não foram 
desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis 
que permitam a sua reciclagem/ 
recuperação. 
 

Armazenamento, transporte e 
destinação final conforme normas 
técnicas específicas. 

D 

Resíduos perigosos oriundos do 
processo de construção, tais como 
tintas, solventes, óleos e outros, ou 
aqueles contaminados oriundos de 
demolições, reformas e reparos de 
clínicas radiológicas, instalações 
industriais e outros. 

Armazenamento, transporte, 
reutilização e destinação final 
conforme normas técnicas 
específicas. 

Tabela 6. Classificação dos Resíduos de Construção Civil 
Fonte: CONAMA 307/2002. 
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Resíduo Classe 
Cimento A 

Argamassa A 

Areia e brita A 

Solo A 

Papel/Papelão B 

Metal B 

Madeira B 

Plástico B 

Vidro B 

Gesso B 

Óleo lubrificante usado D 

Filtros D 

Materiais contaminados D 

Tintas e solventes D 
Tabela 7. Resíduos que são esperados encontrar durante a obra e sua classe  
Fonte: CONAMA 307/2002. 
 

Em uma obra, uma grande quantidade de resíduos sólidos é gerada, mesmo 

com todas as medidas de redução de resíduos sendo adotadas. Nas estimativas de 

geração de resíduos da construção e demolição dos municípios, frequentemente é 

desconsiderada a geração nas obras viárias e de infraestrutura (Pinto, 1999) 

provavelmente devido à falta de bibliografia a respeito deste tipo de obras. Com isto, 

a estimativa de resíduos que serão gerados nesta obra foi realizada com base de 

dados empíricos informados por empreiteiras que realizam este tipo de obra. Durante 

a obra não haverá o uso de materiais classe C e serão adotadas medidas citadas nos 

tópicos seguintes a fim de evitar a geração de resíduos classe C. 

De acordo com Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

elaborado para o empreendimento, a tabela a seguir apresenta a estimativa de dos 

resíduos gerados durante a obra. 
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Material Classe Quantidade Estimada 

Argamassa, concreto, blocos e 

cerâmica 
A 260 m³ 

Aço B 4583,0 kg 

Papel/Papelão B 28,00 m³ 

Plástico B 28,00 m³ 

Madeira B 79 m³ 
Tabela 8. Estimativa de resíduos da obra 
Fonte: Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

 

  Algumas medidas podem ser tomadas, a fim de reduzir a o desperdício de 

matéria prima. Os procedimentos a serem tomados variam para cada material, e estão 

descritos nos subitens a seguir:  

Resíduos classe A: 

Argamassa: Os resíduos de argamassa deverão ser gerados principalmente durante 

o trabalho de assentamento de tijolos, chapisco, reboco e emboço. Para reduzir a 

geração deste resíduo, a mão-de-obra que executará este serviço será treinada a fim 

de reduzir as perdas. 

Areia e brita: Os desperdícios de areia e brita, geralmente ocorrem durante o 

transporte e a armazenagem. Para evitar a perda destes materiais, os mesmos serão 

armazenados o mais próximo possível do local de utilização. Ao redor do local de 

armazenagem da areia serão feitas barreiras para evitar que durante a chuva, a areia 

seja levada pela água. 

Cimento: O cimento pode ser perdido antes mesmo de ser utilizado, caso seja 

armazenado de maneira inadequada, entrando em contato com água. Deve-se evitar 

ter estoque grande de cimento na obra, pois este material se deteriora com muita 

facilidade. O ideal é que o estoque não seja para um período maior que uma semana. 

Todo cimento presente na obra será armazenado em local coberto, seco e sobre 

"palets", para evitar a umidade transmitida pelo solo. Além disso, o empilhamento dos 
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sacos de cimento não deverá passar de 10 sacos, para evitar a compactação do 

material.  

Cerâmica: A perda de cerâmica geralmente ocorre na quebra do material durante o 

transporte e no mau acondicionamento do material. Outro fator que gera resíduo 

proveniente da cerâmica são os recortes nas peças durante a fase de acabamento. 

Para reduzir a geração deste resíduo, a mão de obra que irá executar este serviço 

será orientada a fazer o melhor proveito dos retalhos. Antes do uso, o material será 

armazenado em local com a menor circulação de pessoas possível, para evitar 

impactos acidentais que possam quebrar as peças. 

4.3.9.1. Resíduos classe B: 

Madeira: Após a utilização da madeira, ela poderá sofrer deterioração, se não houver 

o devido armazenamento. Para conservar a madeira e permitir que possa ser 

reutilizada na própria obra ou em obras futuras, esta será armazenada em um local 

seco e protegido de intempéries. 

Aço: A maior geração de resíduos de aço em uma obra é proveniente do corte das 

barras para a montagem das armaduras. Para reduzir a geração deste tipo de resíduo, 

a mão-de-obra que irá executar este serviço será orientada a fazer o melhor uso do 

material, de forma que seja possível render o máximo do material e que a sobra seja 

a menor possível. 

Papeis e plásticos: Os papeis e plásticos que devem ser gerados nesta obra, 

deverão ser oriundos principalmente de embalagens, não havendo, dessa forma, 

alternativas na redução destes. Também será utilizado plástico para proteger o piso 

durante a fase de acabamento. Neste caso, a lona plástica será reutilizada o máximo 

de vezes possível. 

Vidro: Os resíduos de vidro que devem ser gerados nesta obra, serão provenientes 

do trabalho instalação de esquadrias, não representando grandes quantidades, por se 

tratar de um resíduo gerado somente quando da quebra desse material. Para reduzir 
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a geração deste resíduo, a mão-de-obra que executará este serviço será 

especializada, com devido treinamento, a fim de reduzir as perdas.  

Gesso: Os resíduos de gessos que devem ser gerados nesta obra, serão 

provenientes do trabalho instalação do forro interno, não representando grandes 

quantidades, por se tratar de um resíduo gerado somente quando da sobra e/ou 

desperdício de material. Para reduzir a geração deste resíduo, a mão-de-obra que 

executará este serviço será especializada, com devido treinamento, a fim de reduzir 

as perdas. 

4.3.9.2.   Resíduos classe C: 

Nesta obra, não deverá ter a geração de resíduos Classe C. 

4.3.9.3. Resíduos classe D: 

O volume de tinta e solvente adquirida será somente o necessário para a obra. 

A mão-de-obra que irá executar este trabalho será orientada a tomar todos os 

cuidados informados pelo fabricante para que não ocorra a perda do produto 

decorrente do mau uso e acondicionamento. Os pincéis, rolos e bandejas serão limpos 

somente no final do dia para diminuir o uso de solventes. 

Os solventes utilizados na limpeza dos instrumentos de pintura serão para a 

diluição de outras tintas similares. Latas de solventes abertas poderão ser fechadas e 

reutilizadas em obras futuras. 

Estes tipos de resíduos devem ser acondicionados temporariamente em abrigo 

sinalizado, contido e ventilado. Deve possuir também um kit de mitigação com areia 

ou pó de serra para recolhimento dos resíduos contaminados e limpeza de superfícies, 

após derramamentos de combustíveis ou de outras substâncias químicas. 

O processo de destinação destes resíduos deve ser acompanhado pelo 

Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI) emitido 

pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), e o transportador a 

ser contratado deve possuir habilitação específica para transportar resíduos 

perigosos. 
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4.3.9.4. Reaproveitamento 

  Com relação às soluções consorciadas, o aproveitamento dos resíduos dentro 

do próprio canteiro de obra faz com que os materiais que seriam descartados com um 

custo financeiro e ambiental sejam novamente utilizados, assim, evitando o gasto com 

novos materiais e a retirada de novas matérias-primas do meio ambiente.  

A Tabela 9 indica medidas de reutilização de alguns materiais que serão feitas 

durante a obra. 

  Os seguintes cuidados serão realizados para possibilitar que o 

reaproveitamento seja feito com eficiência: 

- Segregação imediata para evitar contaminação e mistura de resíduos; 

- Acondicionamento adequado e sinalização para identificação dos resíduos 

reutilizáveis; 

- Acompanhamento sistemático da obra, visando localizar possíveis "sobras" de 

materiais com possibilidade de reuso (sacos de argamassa contendo apenas parte do 

conteúdo inicial, alguns blocos ou cortes de bloco inutilizados, etc.). 

  Devido à falta de espaços para a realização de reciclagem e formação de 

estoque de agregados, no canteiro da presente obra será realizada somente a 

reutilização do material e não a reciclagem deste. 

Resíduo Reutilização 

Resíduos classe B (recicláveis de 
outras indústrias) - embalagens 

Aproveitamento de embalagens para o 

acondicionamento de outros materiais, sempre 

que não houver riscos de contaminação ou 

alteração das características do novo material 

acondicionado. 

Resíduos classe B (recicláveis de 
outras indústrias) - metais 

Aproveitamento para confecção de sinalizações, 

construções provisórias para estoque de 

materiais e baias para resíduos, por exemplo, 

cercas e portões. 

Escoramento e andaimes 
metálicos 

Reaproveitados durante toda a obra. 

Tabela 9. Possíveis processos de reutilização de material dentro da obra. 
Elaborado por Global Vias 



EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança 
Construção Comercial – CSEI – Uso Institucional – Escola de Ensino Infantil e Médio 

Rua José Lins do Rego, N°600 - Lote 03 - SUB – Fazenda Taquaral 
Campinas – SP 

Pá
gi

na
48

 

 

Muitos materiais podem ser reutilizados e para que este aproveitamento seja 

possível os resíduos deverão ser armazenados separadamente e de forma que não 

se deteriorem. 

Com relação ao gerenciamento dos resíduos, a triagem do material será feita 

no local de origem dos resíduos. Os resíduos já segregados serão depositados em 

locais de armazenamento temporários e em seguida transportados para o local de 

acondicionamento. O acondicionamento temporário de resíduos será feito o mais 

próximo possível dos locais de geração e deverá dispor de forma compatível com seu 

volume e preservando a boa organização dos espaços. Em alguns casos, os resíduos 

poderão ser levados diretamente aos locais de acondicionamento final. 

Para a definição do tamanho, quantidade, localização e tipos de dispositivos a 

serem utilizados para o acondicionamento final dos resíduos serão considerados: 

- Volume e características físicas dos resíduos; 

- Facilidades para coleta; 

- Forma de controle da utilização dos dispositivos; 

- Segurança para os usuários; 

- Preservação. 

Os resíduos serão armazenados em caçambas estacionárias, bags, tambores 

de metal ou plástico ou em baias sinalizadas. No decorrer da obra, as soluções para 

o acondicionamento final poderão variar conforme as necessidades, porém, deverão 

priorizar o acondicionamento indicado pela tabela 11. O cuidado deve ser constante 

quanto ao estado de conservação dos recipientes de armazenagem e o volume a ser 

armazenado, nunca excedendo sua capacidade. Por exemplo, O volume nas 

caçambas não deve ultrapassar sua borda superior.  

O transporte interno horizontal será realizado por carriolas, jericas ou 

transporte. 

Nas áreas administrativas, de descanso dos funcionários e refeitório, no 

canteiro de obras deverão possuir lixeiras exclusivas para os lixos recicláveis, estas 

deverão seguir o código de cores (Tabela 10). 
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AZUL papel/papelão; 

VERMELHO plástico; 

VERDE vidro; 

AMARELO metal; 

PRETO madeira; 

LARANJA resíduos perigosos; 

MARROM resíduos orgânicos; 

CINZA 
resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não 
passível de separação. 

Tabela 10. Cores para identificação de diferentes tipos de resíduos. 
Elaborado por Global Vias 
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Resíduo Acondicionamento adequado 

Solos - Caçamba estacionária devidamente identificada; 
- Caminhões basculantes; 

Alvenaria, Concreto, argamassa e 
Cerâmica 

- Pilhas próximas aos locais de geração; 
- Caçamba estacionária devidamente identificada; 

Gesso - Pilhas próximas aos locais de geração; 
- Caçamba estacionária devidamente identificada; 

Madeira - Caçamba estacionária devidamente identificada; 
- Baia sinalizada; 

Serragem - Caixa coletora de serragem; 
- Sacos de ráfia; 

Metais - Caçamba estacionária devidamente identificada; 
- Baia sinalizada; 

Plástico - Caçamba estacionária devidamente identificada; 
- Baia sinalizada; 

Papel/Papelão - Caçamba estacionária devidamente identificada; 
- Baia sinalizada; 

Manta asfáltica 
- Transporte imediato pelo usuário para o local de 
acondicionamento final; 
- Caçamba estacionária devidamente identificada; 

EPS (isopor) - Sacos de ráfia ou sacos de lixo; 
- Baia sinalizada; 

Instrumentos de aplicação (rolos, 
pincéis, folhas de lixa etc.) - Baia sinalizada; 

Tabela 11. Acondicionamento dos resíduos da construção civil. 
Elaborado por Global Vias 
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        Figura 16. Modelo de acondicionamento de resíduos em caçambas 
 

 
Figura 17. Exemplo de lixeiras identificadas de acordo com o padrão de cores  
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Com relação ao manejo externo, os destinos dos resíduos devem ser locais 

que cumpram todas as exigências da Resolução CONAMA n° 307 de 2002 e suas 

alterações, que estejam com licença de funcionamento aprovada pela CETESB e com 

suas obrigações em dia. 

Na ocasião da coleta do resíduo, deverá ser aberto um Controle de Transporte 

de Resíduos (CTR) em três vias: uma para o gerador, outra para o transportador e a 

terceira para o destinatário. Caso ocorra a necessidade de alterar as empresas 

responsáveis pelo transporte dos resíduos, as novas empresas deverão ser 

licenciadas a fazer este tipo de transporte e apresentar o destino final dos resíduos. 

Sobre a educação ambiental, no início e durante a obra serão feitos 

treinamentos aos funcionários sobre as questões ambientais da obra, com o objetivo 

de instruir sobre quais são os tipos de materiais que serão separados, os destinos de 

cada um deles e quais os cuidados a serem tomados para que os materiais 

mantenham qualidade que possibilitem o reuso ou a reciclagem. Da mesma forma, as 

vantagens do reuso e da reciclagem também serão ensinados, bem como os 

problemas causados pelo mau gerenciamento dos resíduos. Este treinamento será 

fornecido a todos os envolvidos diretamente com a obra.  

4.3.10. Poluição Sonora 

Tipo de impacto: No que concerne ao impacto ambiental de poluição sonora 

destaca-se a ocorrência de geração de ruídos, principalmente, durante a fase de 

implantação do empreendimento. 

O ruído de obras da construção civil é uma das principais fontes de 

reclamações da comunidade e um dos principais causadores de doenças 

ocupacionais enfrentados pelos trabalhadores do setor, que, além de propiciar 

sensação sonora desagradável ou indesejável, pode causar mal-estar e/ou afetar a 

saúde humana. A perda de audição acontece se a exposição ocorrer a níveis acima 

de 80 dB (A), dependendo do tempo de exposição e da suscetibilidade individual. 

O canteiro de obras gera múltiplos ruídos do mais alto nível, que afetam 

significativamente a comunidade. É normal que ocorram ruídos contínuos e impulsivos 

com amplitudes muito variadas, devido às características da atividade construtiva. 
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O ruído impulsivo é característico na construção civil, presente em atividades 

tais como: bate-estacas, impacto devido alascamentos, processos de perfuração e 

retiradas de entulhos, entre outras. O ruído impulsivo geralmente é aquele que emite 

os níveis mais altos de ruídos, e consequentemente o mais passível de causar 

incômodos a vizinhança. Os impactos que afetam o nível sonoro, possuem as 

seguintes características: 

1. Consequências: Negativas (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Média; 

4. Tempo: Temporário (T); 
 

Medidas Mitigadoras: Ainda que seja possível prever algumas das máquinas 

e equipamentos que serão utilizados na implantação do empreendimento, como estes 

ainda não foram definidos, não é possível estimar com precisão qual será a geração 

de ruídos do canteiro de obras, uma vez que existem variáveis como o local de 

utilização de cada um dos equipamentos, a marca deles, as condições de 

manutenção, etc. 

De qualquer maneira, o empreendimento deverá obedecer ao disposto pela 

Resolução CONAMA 01/90, que estabelece que a emissão de ruídos deverá obedecer 

aos níveis considerados aceitáveis pela norma ABNT NBR 10.152 – Avaliação de 

Ruído em Áreas Habitadas, visando o conforto da comunidade.  

4.4. FASE DE OPERAÇÃO 

Corresponde ao processo de funcionamento do empreendimento. Caberá, 

todavia, analisar nesta fase as implicações decorrentes do funcionamento, tendo em 

vista as inter-relações ambientais e o bem-estar dos futuros funcionários. Adequações 

ao planejamento municipal de prestação de serviços públicos deverão ser priorizados, 

considerando a inserção do respectivo empreendimento ao contexto urbano 

municipal. 

Os impactos identificados para esta fase são: 
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4.4.1. Adensamento Populacional 

O adensamento populacional é fator importante a ser considerado nos estudos 

de vizinhança, quando o empreendimento em estudo provocar adensamento 

geográfico em uma determinada área. 

Por se tratar de um empreendimento comercial, com uso educacional, devemos 

considerar o adensamento causado pelo número de funcionários, que serão de 20 

pessoas e o número de alunos que estima-se ser de 900 pessoas, totalizando 920 

pessoas, distribuídos ao longo do horário total de funcionamento da escola, que será 

das 07h00 às 19h00. 

Tipo de impacto: Portanto, considerando a população total, teríamos um 

adensamento máximo de 920 pessoas, distribuídos ao longo dos horários do dia. 

Apesar da legislação municipal permitir este tipo de uso, e, portanto o 

adensamento populacional causado por ele nesta zona, o fluxo do empreendimento 

ao longo do dia, causará impactos em relação ao adensamento populacional da 

região, e que representarão as seguintes características: 

1. Consequências: Negativas (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Média; 

4. Tempo: Permanente (P); 
Medidas Mitigadoras: Este adensamento se trata de um impacto inevitável 

quando consideramos a inclusão de um novo empreendimento em uma área que 

atualmente se encontra desocupada, e, portanto, qualquer outro empreendimento que 

se localizar neste terreno, causaria este impacto, variando somente o número de 

pessoas, de acordo com o tipo de uso, e porte do projeto 

4.4.2. Infraestrutura Urbana  

4.4.2.1 Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

Tipo de impacto: O terreno e a região onde pretende se instalar a escola, já é 

atendida pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, como 

pôde ser observado durante o trabalho de análise de campo.  
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Considerando o acréscimo na concentração populacional da região, 

proveniente da instalação, não prevista antes do empreendimento, porém atendendo 

as condicionantes existentes na Carta da concessionária, para os sistemas de água e 

esgoto, os impactos nas redes possuem as seguintes características: 

1. Consequências: Negativas (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Baixo; 

4. Tempo: Permanente (P); 
 

Medidas Mitigadoras: De acordo com o Informe Técnico nº 0005/2022 (anexo 

5), emitido pela SANASA, o abastecimento do empreendimento será através ligação 

de água em  ¾” a partir da execução de rede de distribuição de água interligando a 

Rede de Distribuição de água existente em CA  100mm localizada no terço da Av. 

Almeida Garret.  

Considerando que o empreendimento em questão é de categoria não singular, 

com uma concentração populacional equivalente de 150 habitantes, acarretará um 

Acréscimo de Demanda no consumo de água não previsto, razão pela qual, a 

SANASA terá despesas adicionais para implantar obras de reforço no sentido de 

garantir o regular funcionamento do Sistema de Abastecimento na região. 

O esgotamento do empreendimento poderá ser através de rede coletora a 

executar interligando em rede coletora de esgoto existente em CRM- 150mm, 

localizada no passeio da Rua José Lins do Rego. 

Sistema de Afastamento e Tratamento em Operação: 

Para atender a Lei Municipal nº 8.838, de 15 de maio de 1996 e a Resolução 

de Diretoria - SAN.T.IN.RD 20 de 03/07/2009, deverá ter seus esgotos tratados na 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Anhumas, e participar financeiramente 

com valor equivalente a população a ser esgotada, nas obras de ampliação do 

sistema. 

Além disso já foi solicitado pelo empreendedor o Estudo de Viabilidade com a 

apresentação do devido Memorial de Caracterização do Empreendimento, que se 

encontra em análise pela concessionária responsável. 
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4.4.2.2 Energia Elétrica 

A região onde pretende-se instalar o empreendimento já é atendida pelo 

fornecimento de energia elétrica. A imagem a seguir apresenta algumas fotografias 

dos equipamentos medidores do sistema, e atendimento da empresa, encontrados 

nas áreas de influência do projeto. 

 

 
Figura 18. Fotografias - Equipamentos medidores de energia elétrica. 
Elaborado por Global Vias. 
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Tipo de Impacto: Com a instalação do empreendimento e o aumento na 

demanda de distribuição de energia elétrica, os impactos neste aspecto possuem as 

seguintes características: 

1. Consequências: Negativas (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Baixo; 

4. Tempo: Permanente (P); 
Medidas Mitigadoras: Conforme citado, a região onde o empreendimento será 

instalado já é atendida pelo serviço de abastecimento de energia elétrica.  

Além disso, conforme apresenta-se na figura 19 a seguir, já foi instalado o poste 

para fornecimento de energia elétrica, e o pedido de ligação com a rede já foi solicitado 

à concessionária responsável (figura 20). 

 

 
Figura 19. Fotografias – Poste de energia elétrica do empreendimento. 
Elaborado por Global Vias. 
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Figura 20. Pedido de ligação à rede de energia elétrica. 
Elaborado por Global Vias. 
 

4.4.2.3 Iluminação Pública 

A região onde pretende-se instalar o empreendimento já é atendida pelo serviço 

de iluminação pública. A figura 21 apresenta algumas fotografias das condições dos 

postes de iluminação, encontrados nas áreas de influência direta do projeto. 
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Figura 21. Fotografias – Postes de iluminação pública 
Fonte: Google Earth – Modificado por Global Vias 

 

Os impactos quanto a iluminação pública possui as seguintes características: 

1. Consequências: Não aplicável (NA); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Neutro; 

4. Tempo: Permanente (P); 
 
Medidas Mitigadoras: Conforme citado, a região onde pretende-se instalar o 

empreendimento em estudo, já é atendida pelo serviço de iluminação pública, sendo 

assim não será necessário o desenvolvimento de medidas mitigadoras para esse 

serviço. 
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4.4.2.4 Sistema de Drenagem Pluvial 

Tipo de impacto: A impermeabilização do solo acarreta em perdas ambientais 

no sentido de impossibilitar a drenagem profunda da água pluvial no solo, impedindo 

que essa porção de água recarregue os aquíferos e consequentemente aumente a 

possibilidade de ocorrência de inundações pela sobrecarga do curso hídrico receptor, 

alterando o balanço hídrico local. 

A região que abrange a Área de Influência Direta (AID) do empreendimento em 

estudo, possui sistema de drenagem pluvial, sendo possível encontrar canaletas que 

direcionam os caminhos das águas e poços de visitas, porém não foram encontradas 

bocas de lobo na Área de Influência Direta devido ao terreno se situar em um ponto 

alto do município. 

Com a impermeabilização de parte do terreno onde o empreendimento está 

sendo implantado, os impactos neste aspecto seguirão as seguintes características: 

1. Consequências: Negativas (N);
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID);
3. Intensidade: Baixa;

4. Tempo: Permanente (P);

Medidas Mitigadoras: Segundo o Projeto Urbanístico serão mantidos 

676,18m² de áreas permeáveis, além do reservatório de retardo com Volume de V= 
30,00m³ 

O projeto de drenagem já se encontra em análise da secretaria 

responsável através do protocolo PMC.2022.00013123-51 (anexo 6). 

4.4.2.5 Condições das Calçadas e Vias 

A região que abrange a Área de Influência Direta do empreendimento se trata 

de uma região consolidada em meio urbano, portanto no entorno do terreno apresenta 

comumente boas estruturas de vias, guias, sarjetas e calçamento para passeio 

público. A seguir, são apresentados detalhes das condições localizadas no trabalho 
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de campo, assim como as fotografias que exemplificam a realidade encontrada. Na 

figura 22, a seguir, apresentam-se algumas fotografias das condições atuais das vias. 

 

 
Figura 22. Fotografias - vias no entorno do empreendimento 
Elaborado por Global Via 
 

Em relação a caminhabilidade a região circunvizinha possui comumente boas 

condições, com passeio público com estrutura adequada (concretos, pisos ou pedras), 

e em grande parte com boas condições de limpeza, porém as calçadas presentes a 

frente do terreno não está em boas condições de limpeza. 
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A figura a seguir, apresentam algumas fotografias dos passeios do 

empreendimento. 

 

 
Figura 23. Fotografias - Calçadas ao redor do terreno. 
Elaborado por Global Vias 

 

As calçadas do entorno do terreno, possuem atualmente uma largura variável 

entre 2,96 metros e 3,00 metros.  
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No que se refere a acessibilidade do pedestre, a região não apresenta muitas 

áreas com dispositivos compatíveis, como rampas de acesso, apenas algumas 

sinalizações e faixa de pedestres, localizadas no entorno do empreendimento. 

De acordo com o que se apresentou ao longo deste subtítulo, e como 

complementação ao constante nas figuras e fotografias elencadas durante este tópico, 

observou-se que no entorno do projeto existe variação ao longo dos percursos 

descritos. No entanto, no entorno imediato do empreendimento, não foram localizadas 

travessias que continham dispositivos de caminhabilidade adequados aos pedestres, 

já na AID do projeto possui algumas áreas que apresentam passeio público adequado 

à caminhabilidade. 

 

Tipo de impacto: Diante destas condições detalhadas, o aumento da demanda 

atual de pedestres, causado pelo incremento do futuro empreendimento, poderá 

representar um impacto negativo às atuais travessias e passeios públicos do entorno 

imediato do empreendimento que não possuem dispositivos de caminhabilidade 

adequados. Assim sendo, os impactos possuem as seguintes características: 

1. Consequências: Negativa (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Média; 

4. Tempo: Permanente (P); 
 

Medidas Mitigadoras: Buscando dar condições adequadas de 

caminhabilidade aos pedestres e futuros usuários do empreendimento, a escola 

contará com calçadas amplas, à fim de atender o que exige a legislação quanto a 

priorização e segurança ao pedestre. 

Quanto as vias do entorno, conforme descrito anteriormente, a região onde se 

pretende instalar o empreendimento é consolidada em meio urbano, e já possui vias 

com pavimentação asfáltica, leito carroçável em bom estado, sinalizações adequadas, 

portanto, são consideradas como vias de boas condições, não sendo contabilizados 

nesse momento, impactos referentes as alterações das condições físicas das vias.  
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4.4.2.6 Coleta de Resíduos 

Em um empreendimento de grande porte como um empreendimento 

institucional, uma grande quantidade de resíduos sólidos é gerada, mesmo com todas 

as medidas de redução de resíduos sendo adotadas. Segundo o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS (anexo 7), a Tabela 12 apresenta uma 

estimativa de quanto será produzido de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) na operação 

do empreendimento, identificando a classificação indicada pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei nº12.305/2010). 

Para demonstração da quantificação de RSU que serão gerados pelo 

empreendimento por parte dos moradores após sua finalização, foi utilizado o 

Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2015 da Abrelpe (Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), em que faz referência a região 

Sudeste (onde se encontra o município de Campinas), com um índice de 1,40 quilo 

por pessoa/dia de resíduos comuns (orgânicos e rejeitos). Além disso, segundo a 

geração de resíduos recicláveis (incluindo aço, alumínio, papel, papelão, tetrapak, 

plástico, vidro e outros) é de em média 0,5 kg/pessoa/dia. 

Com relação a ocupação institucional, estima-se que a população fixa será de 

100 funcionários. Além da população fixa, estima-se uma capacidade de receber em 

média 1.173 pessoas por dia correspondente aos alunos. Com isso, se estima um 

adensamento de pessoas nesse empreendimento de 1.183 pessoas por dia divididos 

em turnos.  

Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente 

(2020) e considerando a porcentagem média de orgânicos e recicláveis (incluindo aço, 

alumínio, papel, papelão, tetrapak, plástico, vidro e outros) descritas abaixo, a Tabela 

6 demonstra uma estimativa na quantificação na geração de RSU pelo 

empreendimento. A partir dos cálculos realizados, a quantidade estimada de Resíduos 

Sólidos Urbanos no empreendimento será de aproximadamente 15.734 kg/semana. 
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Tipo de 

resíduo 

Quantidade 

gerada per 

capita 

(kg/pessoa/dia) 

Quantidade 

média de 

funcionários 

(pessoas) 

Quantidade 

média de 

alunos 

(pessoas) 

Geração 

total de 

resíduos 

por dia 

(kg) 

Geração total 

de resíduos 

por semana 

(kg) 

Comum 1,40 
100 

 

1.173 

1656,2 11.593,4 

Recicláveis 0,5 591,5 4.140,5 

TOTAL ESTIMADO DA GERAÇÃO  2.247,7 15.733,9 
Tabela 12. Estimativa de resíduos sólidos gerados pelo empreendimento – Fase de operação. 
Fonte: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS 

 
Para essa geração de resíduos estimada inicialmente para o empreendimento, 

será necessária pelo menos a utilização de três contêineres no depósito de lixo, 

divididas em recicláveis, orgânicos e rejeitos. Com isso será possível a separação 

desde a fonte geradora, no acondicionamento e na destinação final. 

Lembrando que essa estimativa inicial só será comprovada e alterada após a 

operação do empreendimento, podendo sofrer alterações ao longo da operação. 

Para descarte desses resíduos em local adequado, é necessário que o 

empreendimento realize a coleta segregada pela coleta municipal e que haja o contato 

com ela para que os resíduos sejam coletados também de forma separada. 

Para controle do local de destino e quantidade, deverá haver um Controle de 

Transporte de Resíduos.  

Pelo aumento da demanda na coleta de resíduos existentes atualmente na 

região, o condomínio representará impactos com as seguintes características: 

1. Consequências: Negativa (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Baixa 

4. Tempo: Permanente (P); 
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Medidas Mitigadoras: Em relação ao aumento de demanda, se trata de um 

impacto inevitável quando consideramos a inclusão de um novo empreendimento em 

uma área que atualmente encontra-se desocupada, e, portanto, qualquer outro 

empreendimento que se localizar neste terreno, causaria este impacto. Além disso, 

este aumento deverá ser considerado pela municipalidade, quando da emissão de 

licença de operação e alvará de uso do mesmo, de forma a planejar e estruturar a 

coleta com essa nova capacidade. 

O Departamento de Limpeza Urbana, da Secretaria Municipal de Serviços 

Públicos de Campinas deverá considerar o aumento da demanda, de forma a planejar 

e estruturar a coleta com essa nova capacidade. A taxa de coleta de resíduos já é 

cobrada atualmente, em conjunto com o IPTU do terreno. 

4.4.2.7 Transporte Público 

Com relação ao transporte público, Campinas tem como operadora no sistema 

de transporte público a Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de 

Campinas (Transurc), que é a entidade que reúne as cinco concessionárias que 

operam o transporte na cidade, a VB Transportes e Turismo, Itajaí Transportes 

Coletivos, Onicamp Transporte Coletivo, Expresso Campibus e Coletivos Pádova. 

O sistema de transporte público da cidade é composto por 11 Terminais 

Urbanos, dispersos em várias regiões do município, a fim de atender as diferentes 

áreas e seus usuários. O terminal mais próximo a região do empreendimento, é o 

Terminal do Shopping Dom Pedro, que fica localizado a aproximadamente 10 metros 

de distância, do terreno do projeto. 

Foram localizados diversos pontos de ônibus na Área de Influência Direta do 

projeto. Buscando pontuar os pontos que melhor atenderiam ao empreendimento, 

localizaram-se 2 pontos de ônibus mais próximos da futura unidade, que dista-se 

cerca de 10 metros de distância.  

A figura 24, a seguir, apresenta o mapa de localização destes dois pontos, a 

figura 25 as condições atuais dos mesmos, e a tabela 13, apresenta as linhas que 

atendem a estes pontos. 
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Figura 24. Mapa de localização do ponto de ônibus - AID. 
Fonte: Google Earth – Modificado por Global Vias 
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Figura 25. Fotografias - Condições do ponto de ônibus localizado. 
Elaborado por Global Vias 
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Tabela 13. Linhas de Ônibus 
Elaborado por Global Vias  

 

Tipo de Impacto: Conforme citado, foram apontados os 2 pontos de parada de 

ônibus mais próximos ao empreendimento, e em bom estado de conservação.  

O empreendimento poderá representar um adensamento populacional na 

região, podendo acarretar um acréscimo para a atual demanda do transporte público. 

No entanto, acredita-se que não haverá impactos significativos, por se tratar de uma 

unidade de ensino particular, que devido a faixa etária e faixa de renda da maior parte 

dos alunos, não farão uso do transporte público. Portanto, neste aspecto, os impactos 

possuem as seguintes características: 

1. Consequências: Negativas (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Baixa; 

4. Tempo: Permanente (P); 
 

Medidas Mitigadoras: De acordo com a análise do presente estudo, e 

identificação do possível impacto de aumento de demanda no transporte público na 

região, serão discutidas as medidas mitigadoras proporcionais aos impactos da escola 

entre o empreendedor e a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas – 

EMDEC, buscando minimizar estes impactos. 

LINHAS DE ÔNIBUS - PONTO 1 
329.1 Terminal Barão Geraldo / Cidade Judiciária     

LINHAS DE ÔNIBUS - PONTO 2 
230 Jd. Ipaussurama/ PQ. Dos Resedás      
350 Gargantilha/ Estação Cidade Judiciária      

352 Terminal Mercado III / Bairro Bananal      

353 Estação Expedicionários / Alphaville      

356 Cidade Judiciária / Parque dos Alecrins      

358 Cidade Judiciária / Rec. Dos Dourados      

375 Estação Expedicionários / Alphaville D. Pedro      
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4.4.2.8 Geração de Tráfego 

Para estimar o volume de viagens geradas pelo edifício comercial, foi utilizada 

a taxa de viagens sugerida pelo ITE (Institute of Transportation Engineers) no Trip 

Generation Manual, Vol. 2, 10th Edition, que é de (2,48 x Área Bruta de Pavimento) / 

1.000 pés quadrados, para escolas, durante dias de semana na hora-pico da manhã 

do gerador (Código 850). 

Portanto, 

Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐵𝐵𝑟𝑟𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝐵𝐵𝑃𝑃 (𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) = 6.204,98 𝑃𝑃2  − 2.377,42 𝑃𝑃2𝑃𝑃 =  3827,56 𝑃𝑃2

=  41199,5 𝑝𝑝é𝑠𝑠 𝑞𝑞𝐵𝐵𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑃𝑃𝑠𝑠 

𝑉𝑉𝑃𝑃ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜 = 2,48 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺/1.000 = (2,48 ∗ 41199,5)/1.000 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉−𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉𝒑𝒑 ≈  𝟏𝟏𝟏𝟏𝒑𝒑  𝑽𝑽𝒑𝒑𝒉𝒉𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗/𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 − 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒉𝒉 

Ainda conforme a metodologia, estima-se que do total de viagens na hora-pico, 

50% das viagens chegará ao empreendimento enquanto 50% sairá. O que significa 

que das viagens geradas na hora-pico pelo edifício, 51 estarão entrando e 51 saindo 

do empreendimento. 

 

Tipo de Impacto: Segundo o Relatório de Impacto no Tráfego – RIT, conclui-

se que, por meio das análises dos Níveis de Serviço e graus de saturação nos pontos 

mais críticos da área de influência direta, percebeu-se que com o aumento do tráfego 

no decorrer de 10 anos, as intersecções 1 e 4 sofreram uma mudança em seu Nível 

de Serviço de “D” para “F” e “C” para “D” respectivamente, alcançando um nível de 

serviço insatisfatório apenas na intersecção 1, já no cenário sem a instalação do 

empreendimento, portanto esse decréscimo atingido se deu por conta do aumento da 

frota veicular e não pela instalação do empreendimento.  

Dessa forma, os impactos neste sentido seguirão as seguintes características: 

 

1. Consequências: Negativa (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Baixa; 
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4. Tempo: Permanente (P); 
 

Medidas Mitigadoras: Com base nas análises acima, se apresenta como 

necessária a elaboração de um plano de ação a longo prazo, a fim de mitigar o impacto 

causado pelo aumento da frota veicular. 

4.4.3. Equipamentos Públicos Urbanos 

4.4.3.1 Equipamentos de Saúde 

Segundo dados fornecidos pelo site da Secretaria de Saúde, em relação ao 

atendimento à Saúde Pública, o município conta com a seguinte estrutura:  

• 63 Unidades Básicas de Saúde, que oferecem os serviços essenciais de 

atendimento médico;  

• 20 Unidades de Referência, com atendimento especializado, sendo 03 delas 

unidades de Policlínicas, que são unidades de saúde secundárias que concentram 

ambulatórios de aproximadamente 30 especialidades médicas; 

• 05 Unidades de Pronto Socorro;  

• 04 Unidades de Pronto Atendimento; 

Além de outras unidades com serviços de saúde, como ambulatórios e 

laboratórios de assistência médica. 

Dentro das Áreas de Influência do empreendimento em estudo, não foram 

localizadas unidades de atendimento da rede pública de saúde. 

Por se tratar de um empreendimento comercial, com uma população fixa 

(funcionários) de 20 pessoas, acredita-se que a escola não impactará de forma 

significativa a rede de saúde do entorno, visto que, os funcionários se localizarão no 

local somente em horário de trabalho, quando houver boas condições de saúde, 

aumentando a demanda somente em casos de acidentes ou incidentes pontuais, 

como também ocorrerá com os alunos. Além disso, a região possui apenas uma 

unidade pública de atendimento à saúde. 
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Figura 26. Localização dos equipamentos de saúde da região. 
Elaborado por Global Vias 
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Figura 27. Fotografias – Condições dos equipamentos de saúde da região. 
Elaborado por Global Vias 
 

1. Consequências: Não Aplicável (NA); 
2. Abrangência: Área de Influência Indireta (AII); 
3. Intensidade: Neutra; 

4. Tempo: Permanente (P); 
 

Medidas Mitigadoras: Por se tratar de um impacto considerado neutro, não 

foram elencadas medidas mitigadoras para es aspecto. 
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4.4.3.2 Equipamentos de Educação  

No que concerne à rede de ensino de Campinas, conforme dados 

disponibilizados pelo Censo Escolar/INEP2018, o município é composto por 658 

escolas, sendo que destas, 392 são de da rede pública e 266 da rede privada de 

ensino. Em relação ao número de matrículas, foram realizadas 232.660 matrículas em 

toda rede de ensino, dessas, 56.882 foram realizadas para o ensino infantil, 123.678 

para o ensino fundamental e 37.686 para o ensino médio. 

Em relação as unidades de ensino próximas ao empreendimento, foi localizado 

2 unidades de ensino dentro das áreas de influência do projeto, sendo a unidade mais 

próxima localizada a 390 metros do empreendimento. 

A localização da unidade de ensino identificada na região, pode ser observada 

na figura a seguir. 
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Figura 28. Localização da unidade de educação da região 
Fonte: Google Earth – Modificado por Global Vias 
 

Por se tratar de um empreendimento comercial, com uma população fixa 

(funcionários) de 20 pessoas, acredita-se que a escola não impactará de forma 

significativa a rede de educação do entorno, visto que, os funcionários se localizarão 

no local somente em horário de trabalho, e não se enquadram em idades escolares, 

portanto, o impacto na rede do entorno, é considerado neutro. 
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1. Consequências: Não Aplicável (NA); 
2. Abrangência: Área de Influência Indireta (AII); 
3. Intensidade: Neutra; 

4. Tempo: Permanente (P); 
 

Medidas Mitigadoras: Por se tratar de um impacto considerado neutro, não 

foram elencadas medidas mitigadoras para es aspecto. 

4.4.3.3 Equipamentos de Lazer 

Com relação aos equipamentos públicos de lazer, foi localizado 7 

equipamentos nas áreas de influência do empreendimento. Suas localizações são 

apresentadas no mapa a abaixo.  
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Figura 29. Localização do equipamento de lazer da região. 
Fonte: Google Earth – Modificado por Global Vias 
 

A figura 30 apresenta algumas fotografias de alguns dos equipamentos de lazer 

identificados. 



EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança 
Construção Comercial – CSEI – Uso Institucional – Escola de Ensino Infantil e Médio 

Rua José Lins do Rego, N°600 - Lote 03 - SUB – Fazenda Taquaral 
Campinas – SP 

Pá
gi

na
78

 
 

Figura 30. Fotografias – Equipamento de lazer na AII. 
 

Por se tratar de um empreendimento comercial, com uma população baixa de 

funcionários, acredita-se que a escola não impactará de forma significativa o 

equipamento de lazer do entorno, visto que, os funcionários se localizarão no local 

somente em horário de trabalho, e, portanto, o impacto na rede do entorno, é 

considerado neutro. 

Por se tratar de um empreendimento comercial, não serão contabilizados 

impactos neste aspecto.  
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1. Consequências: Não Aplicável (NA); 
2. Abrangência: Área de Influência Indireta (AII); 
3. Intensidade: Neutra; 

4. Tempo: Permanente (P); 
 

Medidas Mitigadoras: Por se tratar de um impacto considerado neutro, não 

foram elencadas medidas mitigadoras para es aspecto.  

4.4.4. Condições de Urbanização 

4.4.4.1 Insolação, Ventilação e Volumetria 

Trata-se das condições de insolação, ventilação e volumetria preexistentes no 

local e das possíveis interferências causadas pelo empreendimento no microclima da 

vizinhança, extrapolando o espaço privado do empreendimento e sua respectiva 

construção.  

  O bloqueio da radiação solar direta e da ventilação natural por parte de um 

empreendimento depende da topografia, do gabarito das obras e da proximidade com 

as estruturas vizinhas. Normalmente, os empreendimentos de grande gabarito, como 

edifícios altos, formam uma barreira artificial de ventos e iluminação com potencial de 

causar incômodos significativos a população residente em seu entorno, acarretando 

em um aumento da temperatura do microclima local e consequente desconforto 

térmico, além de outros impactos envolvidos.  

 Com relação ao microclima local, é inevitável que a operação do 

empreendimento proporcione um aumento na temperatura atmosférica, uma vez que 

uma parcela do solo vegetado será substituída por piso e concreto, alterando o 

potencial de absorção e refletância (albedo) da radiação solar.  

 A aplicação do cálculo que mensura o aumento da temperatura regional 

depende das características construtivas de cada residência (volumetrias, materiais 

utilizados e cores da faixada), não sendo possível aplicá-lo nesta fase do 

empreendimento. Contudo, a melhor forma de mitigar o aumento da temperatura por 

estruturas da construção civil, é manter o máximo possível de cobertura vegetal no 

terreno do empreendimento, uma vez que a vegetação é um importante componente 
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regulador da temperatura urbana absorvendo com muito mais facilidade a radiação 

solar utilizada nos seus processos biológicos de fotossíntese, e mantendo a umidade 

do ar pela transpiração. Assim, as áreas mais arborizadas tendem a apresentar 

temperaturas mais amenas. 

No empreendimento, será construído uma escola de ensino fundamental e 

médio com 2 pavimentos acima do solo. A torre terá variações, mas contará altura 

máxima de 12,50 metros de altura, considerando o pavimento com barrilete e caixa 

d’água.  

Considerando a altura do prédio da futura escola, acredita-se que não haverá 

impactos significativos quanto a insolação e sombreamento e volumetria no entorno e 

na malha urbana adjacente, sendo classificado como um impacto de baixa 

intensidade. 

1. Consequências: Negativas (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Baixa; 

4. Tempo: Permanente (P); 
 

Não existem medidas que possam mitigar esses impactos, considerando o 

gabarito do projeto, no entanto, na região existem alguns empreendimentos com 

portes parecidos ou maiores, do que o objeto deste estudo, e, portanto, a escola não 

representaria um impacto inicial para o local a ser inserido. 

4.4.4.2 Paisagem Urbana 

Com relação à paisagem urbana, como descrito anteriormente, na área em 

estudo não foi constatado qualquer formação vegetal primária ou secundária em 

quaisquer estágios sucessionais de regeneração, sendo encontrados somente 

vegetação gramínea de origem exótica e invasora tais como da espécie Brachiaria 

sp., além de indivíduos arbóreos isolados de espécies nativas e exóticas., conforme 

descrito no “Laudo de Caracterização de Vegetação”.  

Ainda segundo o Laudo de Caracterização de Vegetação para a supressão de 

78 (setenta e oito) árvores isoladas, sendo 31 (trinta e um) nativos, 47 (quarenta e 
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sete) exóticos, dentre as quais 4 (quatro) são de origem exótica invasora, será 

necessária uma compensação através do plantio de 1484 (mil quatrocentos e oitenta 

e quatro) mudas nativas da região do município de Campinas-SP, equivalente a uma 

área de compensação de 8.904,00 m2 considerando um plantio com espaçamento 

entre mudas de 3,0 X 2,0 metros.  

Além disso, o empreendimento não trará alterações para a região que pretende 

se instalar em relação a tipologia, pois a região já apresenta atualmente 

características mistas, com usos residenciais e comerciais, mesma tipologia 

pretendida para o projeto.   

Quanto aos materiais construtivos, utilizados nas infraestruturas, construção e 

acabamentos, serão os de uso convencional da construção civil, e comumente 

encontrados nos empreendimentos da região. 

Para maiores informações sobre o empreendimento, apresenta-se a imagem a 

seguir com a fachada do projeto em estudo, a imagem desta fachada também foi 

acrescentada como anexo 8, no presente estudo. 

 

 
Figura 31. Fachada Frontal do Empreendimento. 
Fonte: Empreendedor  
 

Diante dessas considerações, pode-se concluir que o empreendimento em 

estudo não trará grandes alterações locais e regionais em relação a paisagem urbana, 

e, portanto, não existem impactos negativos quanto a estes aspectos. 
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4.4.4.3 Patrimônio Natural e Cultural 

Conforme FICHA INFORMATIVA CSPC/CONDEPACC - SEI Nº: 

PMC.2021.00078242-14, o imóvel em questão não tem restrições do Condepacc, ou 

seja, não é tombado, e não está em estudo de tombamento e não está em área 

envoltória de bem tombado. Também não será necessária a prévia aprovação de 

projeto de intervenção no CONDEPACC. 

Diante disso, não serão contabilizados impactos neste aspecto.  

 

1. Consequências: Não Aplicável (NA); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Neutra; 

4. Tempo: Permanente (P); 

4.4.5. Condições Socioeconômicas 

4.4.5.1 Valorização ou Desvalorização Imobiliária 

Por se tratar de um empreendimento comercial, em consonância com toda a 

legislação vigente, é notável o processo de valorização imobiliária da região.  

Além disso, a atração de empreendimentos, sendo de natureza residencial, 

comercial ou mista, é responsável pela geração de renda para o município. Uma das 

principais fontes de receita resultantes da instalação dos estabelecimentos está 

relacionada à arrecadação de impostos como o Imposto Predial e Territorial Urbana 

(IPTU), o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), entre outras taxas, 

as de iluminação pública e de limpeza urbanas normalmente constantes nas faturas 

de luz e água, pelas respectivas concessionárias. Dessa forma, pode-se dizer que, de 

maneira geral, o empreendimento contribui a receita do município, consistindo assim, 

um impacto positivo. 

Sendo assim, conclui-se que a implantação do empreendimento trará uma 

valorização nos imóveis de entorno, e investimentos ao município, e representará um 

impacto com a seguintes características: 

1. Consequências: Positivas (P); 
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2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Baixa; 

4. Tempo: Permanente (P); 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao verificarmos as questões que devem ser analisadas em um Estudo de 

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

municipal, observou-se que a área prevista para construção e operação do 

empreendimento apresenta condições socioeconômicas, ambientais e urbanísticas 

para receber a escola. 

Conforme apresentado, para a implantação do empreendimento, medidas 

mitigadoras deverão ser realizadas pelo empreendedor, visando à minimização dos 

possíveis impactos durante a fase de obra.  

Quanto aos impactos na fase de operação, o empreendimento objeto deste 

estudo, possui impactos predominantemente de baixa intensidade, variando para 

intensidade média, somente nos aspectos relacionados ao adensamento 

populacional, que podem alterar as demandas de tráfego, e no passeio público.  

Quanto às condições de tráfego e aumento de demanda a ser ocasionado na 

região, por meio das análises dos Níveis de Serviço e graus de saturação nos pontos 

mais críticos da área de influência direta, percebeu-se que com o aumento do tráfego 

no decorrer de 10 anos, as intersecções 1 e 4 sofreram uma mudança em seu Nível 

de Serviço de “D” para “F” e “C” para “D” respectivamente, alcançando um nível de 

serviço insatisfatório apenas na intersecção 1, já no cenário sem a instalação do 

empreendimento, portanto esse decréscimo atingido se deu por conta do aumento da 

frota veicular e não pela instalação do empreendimento.  

Com base nas análises acima, se apresenta como necessária a elaboração de 

um plano de ação a longo prazo, a fim de mitigar o impacto causado pelo aumento da 

frota veicular. 

Quanto ao passeio público, buscando dar condições adequadas de 

caminhabilidade aos pedestres e futuros usuários do empreendimento, a escola com 

novas calçadas, à fim de atender o que exige a legislação quanto a priorização e 

segurança ao pedestre.  

Diante dos apontamentos destacados nas considerações finais, além dos 

demais itens considerados ao longo do referente estudo, considera-se que, ao serem 

implementadas as medidas mitigadoras discutidas, a construção e operação do 
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empreendimento passa a ser considerado de baixo impacto ambiental e não 

apresenta potencial incômodo a população de suas áreas de influência.  
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6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

_____________________________    _____________________________  
Plinio Escher Jr.            Keryman Ramos da Costa 
Engenheiro Civil. Dr.            Engenheira Ambiental e Sanitarista 
CREA/SP  0600650580 

____________________________  ____________________________ 
Ana Paula Manso           Kaynã Monteiro dos Santos 
Estagiária – Engenharia Ambiental     Engenheiro Ambiental 
e Sanitária  
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7. ANEXOS



EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança 
Construção Comercial – CSEI – Uso Institucional – Escola de Ensino Infantil e Médio 

Rua José Lins do Rego, N°600 - Lote 03 - SUB – Fazenda Taquaral 
Campinas – SP 

Pá
gi

na
88

 

1. MATRÍCULA DO TERRENO
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2.  ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART 
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3. PROJETO ARQUITETÔNICO SIMPLIFICADO 
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4. FICHA INFORMATIVA DO CADASTRO FÍSICO DO IMÓVEL 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

FICHA INFORMATIVA DO CADASTRO FÍSICO DO IMÓVEL

195777

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
02/12/2021

Nome do Requerente

MARCIO BENVENUTTI
Telefone
(19) 99772-8089

Endereço Número

Loteamento

FAZENDA TAQUARAL
Lote/Gleba

003-SUB
Quarteirão/Quadra

00816-16
Área(M²)

Tipo 1 M² Tipo 2

Responsável Técnico P r o p r i e t á r i o 

Protocolo Req Aprovação Preenchido por

VICENTE GOMES CARNEIRO RAMALHO

Cód. Cartográfico

3263.42.65.0001.01001
Faixa Embratel Faixa Telefônica Existe anotações de aprovação anterior com o nº

Sem Escala

Zoneamento

Macrozona
de Estruturação Urbana; (APG): Taquaral

Matrícula

1241770

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 04-quatro.
Deverá ser verificado o disposto no decreto de aprovação de loteamento: 116/06-03-1946 e atualizações posteriores.

M²

RUA JOSÉ LINS DO REGO 600

Responsável  ZoneamentoMatrícula
288373 ROSSIMARI IZIDIA OLIVEIRA LIMA

VIDE OBSERVAÇÃO NO VERSO

      3 8 3 0 . 5 5

ESTA FICHA SUBSTITUI A FICHA Nº 195448



LEGISLAÇÃO AERONÁUTICA Nº Requerimento:

195777
Data Emissão:

02/12/2021

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
811,50 m. Cap.VII - Art.109.VII.(superfície horizontal externa SBKP)
- 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. Cap.VII - Art.109.VI.(superfície de proteção ao voo visual SDAM PISTA (16-34))

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: 110.50 m
- Altitude no solo: 701,77 m (coordenada 289095.00,7469707.00 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. Portanto, no caso de grandes terrenos ou de situações onde a altitude do objeto projetado for parecida com a “altitude máxima”
da superfície mais restritiva, assim como em caso de movimentos de terra, deve-se considerar uma outra análise pormenorizada ou,
em alguns casos, o desenvolvimento de um levantamento planialtimétrico mais recente.

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:

SUBDIVISÃO DE LOTES CONFORME PROT. 34521/82, PLANTA Nº 3263.42.65-03.

PLANTA LEVANTAMENTO SUBDIVISÃO ANEXAÇÃO MODIFICAÇÃO RETIFICAÇÃO QUARTEIRÃO CROANAFLEX
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5. INFORME TÉCNICO – SANASA 

  



 

DsanaAsA-—— SANTINEMO 1
 

  
 
 

CAMPINAS INFORME TECNICO

Número: 0005-2022
Protocolo: _61.750/2021

Data: 11/01/2022

Folha: 1/3

o OBJETIVO .

ES Diretriz para Estudo de Viabilidade O Aprovação de Projeto Básico OD Aprovação de Projeto Executivo

 

 

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   
 

  

REQUERENTE: Instituto Paulista Adventista de Educação e Ass. Social

NOME: Colégio Adventista

LOCALIZAÇÃO: RuaJoséLins do Rego, 600 Lote 24 - Quadra 003 sub — Quarteirão 816 - Fazenda Taquaral

TIPO: Escola

J Total: Resid. Construida: Com. Construida:
AREAS, 6.204,98 Não tem Nãoinformado
(m?) Ind. Construida: Institucional: Lazer:

Nãotem Não tem Não tem

Nº UNIDADES: Residenciais: Comerciais: Industriais:
: o. Não tem, 01 Escola Nao tem

POPULAÇÃO PREVISTA Fixa: Flutuante:
(hab.) Não tem Nº funcionários= 20

VAZÕES PREVISTAS Demandade Água: Esgotos Sanitários: Efluentes Ind.Pré - Tratados:
(Us) QDist.= 1,500 Qmax horaria= 1,200 Nao tem

SETOR DE ABASTECIMENTO Zona Alta Taquaral - 42

SETOR DE ESGOTAMENTO Anhumas
 

  OBSERVAÇÕES GERAIS

| j
1.A Viabilidade Técnica, no âmbito de competência da SANASA, é exclusivamente de abastecimento e esgotamento, não desobri-
gando interessado de aprovações pertinentes em outros órgãos.

|2. Antes da aprovação dos Projetos Hidráulicos Sanitários, o empreendedor deverá formalizar contrato para implantação das obras previstas
| para atendimento.

Deverá apresentar Projeto Hidráulico Sanitário - phs o empreendimento que se enquadrarno item 4.7 da SAN.T.IN.NT 30.

3. A validade deste Informe Técnico é de 06 (seis) meses. Caso o contrato não tenha sido formalizado até esse prazo, o empreendedor
deverá solicitar nova consulta de viabilidade para atendimento.

4. Os projetos a serem apresentados para aprovação SANASA, deverão seguir as normas técnicas da ABNT e SANASA. De acordo com o
Decreto nº 12.342 de 27 de Setembro de 1978,artigo 12 — Ill - e Resolução ARES-PCJ nº 145 de 19 de Julho 2016 - artigo 52 e Lei nº 11445
de 05 de Janeiro de 2007 — Art. 45, não será permitida a interconexão de tubulações ligadas diretamente a sistemas públicos com tubulações
que contenham água proveniente de outras fontes de abastecimento.

|5. O prazo para aprovaçãodos projetos será estipulado após avaliação do porte das obrasprevistas.

|6. através daLei Municipal Complementarnº 13 de 04 de Maio de 2006, será obrigatório a instalação de hidrômetros por unidade, proporcio-
nando a medição individualizada, em condomínios, devendo ser consultada as Normas SANASA- SAN.T.IN.IT 103; SAN.T.IN.IT 105.

16.1. De acordo com SAN.P.IN.NP 43 — SMR -— Sistema de Medição Remota: “Os sistemas de medição remota devem serutilizados, nas
|ligações de água da SANASA, priorizando os grandes consumidores, condomínios com ligações individualizadas, clientes com contrato de
| fidelidade, clientes com medição de efluentes, consumidores em locais de difícil acesso e demaislocais deinteresse da Sanasa”.

7. Conforme NBR 12.218 — Projeto de Rede de Distribuição de Água para abastecimento público, deve-se garantir uma pressão dinâmica
mínima de 10 mca, assim, para a elaboração do projeto hidráulico sanitário deve ser considerada a pressão de 1Omca no hidrômetro. Con-
forme Resolução ARES-PCJ nº 145 de 19 de Julho 2016,as edificações com 3 ou mais pavimentos e onde a entrada do Reservatório Eleva-
do for superior a 10 metros de altura em relação ao passeio onde está posicionado o hidrômetro, deverão possuir Reservatório Inferior e

| Instalação Elevatória Conjugados.

8. Conforme Resolução ARES-PCJ nº 145 de 19 de Julho 2016 Art. 115: A SANASA não estará obrigada a proceder a ligação de esgoto
quandoa profundidade do ramal predial, medida a partir da soleira do meio fio até a geratriz interna inferior da tubulação do ramal predial, for
superior a 80cm, devendo também o ramal predialinterno estar aparente.

  

 

   

 

9. - O empreendedordeverá se responsabilizar pelas aprovações, e/ou autorizações e/ou licenciamentos junto aos órgãos ambie
pais, Estaduais ou Federais ou em outras concessionárias, se for o caso,para a realização das obras internas e/ou externas,b

sanitário para atendimento exclusivo ao empreendimento.
- Havendointerferênciasde travessias subterrâneas ou aéreas de redes coletoras ou coletores de esgotos em cursos d’

a definição final do perfil-topográfico das tubulações deverá se dar após a aprovação dos estudos hidrotógicos e a consegui
das outorgas pelo Departamento de Água e Energia Elétrica - DAEE. sich

a ee a Bia a N/

Informe Técnico 0005-2022 - TP - LLM.
Emitido em vias ~ 1,p/ protocolo , 1 para o cliente e 1 arquivo TPD

 

 
 

 



 

SAN.T.IN.FM 046
INFORME TÉCNICO  

 

  

Numero: 0005-2022
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Folha: 2/3

 

y-- Após a aprovação junto ao GRAPROHAB, o empreendedor deverá enviar à SANASA,o certificado GRAPROHASB,o parecer daCETESB!
le o Termo de Compromisso do GRAPROHAB,juntamente com projeto executivo (hidráulico, elétrico de automação e estrutural), para apro-|

| vacdo, fiscalização e arquivo.
- O início de ocupação do empreendimento deve ser precedido da obtenção da devida Licença de Operação da CETESB, o que nãoisenta

o licenciamento ambiental, caso legalmente exigível, de empreendimentos que venham a ser implantados nos lotes. (Fonte: certificado GRA-;
PROHAB - CETESB)

- O Termo de Recebimento Definitivo de obras assinado pela SANASA somente se dará com a entrega da Licença de Operação do
empreendimento emitida pela CETESB.

10. Este Informe Técnico é válido para fins de Licenciamentos - LP (Licença Prévia) e LI (Licença de Instalação), na Prefeitura Muni-.
cipal de Campinas (PMC), sendo que para a LO (Licença de Operação) deverá atender as exigências que constam neste documento.

11. O abastecimento do empreendimento poderá ser através de ligação em 2 3/4” a partir da execução de rede de distribuição de água
interligando a Rede de Distribuição de água existente em CA @ 100mm localizada no terço da Av. Almeida Garret.

12. Considerando que o empreendimento em questão é de categoria não singular, com uma concentração populacional equivalente de 150)
habitantes, acarretará um Acréscimo de Demanda no consumo de água não previsto, descrito na folha 03, razão pela qual, a SANASA terá
despesas adicionais para implantar obrasde reforço no sentido de garantir o regular funcionamento do Sistema de Abastecimento na região.

13. O esgotamento do empreendimento poderá ser através de rede coletora a executarinterligando em rede coletora de esgoto existente em
CRM-g150mm, localizada no passeio da Rua José Lins do Rego.

14. Estação de Tratamento de Esgoto:
14.1- Sistema de Afastamento e Tratamento em Operação:

Para atender a Lei Municipal nº 8.838, de 15 de Maio de 1996 e a Resolução de Diretoria - SAN.T.IN.RD 20 de 03/07/2009, deverá ter
seus esgotos tratados na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Anhumas, e participar financeiramente com valor equivalente a popu-
lação a ser esgotada, nas obras de ampliação do sistema.

14.2- Salienta-se que fica impossibilitado a utilização de infiltração no solo.

14.3- SALIENTA-SE QUE a ocupação do empreendimento não poderá se dar enquanto a rede de esgotos do empreendimento em questão
não estiver conectada a Estação de Tratamento de Esgotos Anhumas em funcionamento, podendo ser o empreendedor responsabilizado por
perdas e danos por adquirentes do imóvel que se virem impedidos de habitar construções em razão de impasse a esse respeito, ainda que

essa responsabilização decorra de mera culpa na eleição de alternativa sujeita a percalços e imprevistos que lhe escapam ao domínio.

15. Segue anexo planta, com o Sistema de Abastecimento e Esgotamento, de acordo com as Diretrizes nº 5.642.
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[ACRÉSCIMO DE DEMANDA(I/s) — I 1,483 O

PARTICIPAÇÃO DO EMPREENDEDOR NAS OBRAS PREVISTAS PERCENTAGEM
Descrição das Obras

| 1- Abastecimento de Água

(Vide itens 6,7,9,10,11e 12 das Observações Gerais)
1.1- RededeDistribuição de Água — à Executar

Trecho A-B - 75mm x 26,00m 100,00

1

| 2- Esgotamento e Tratamento
| (Vide itens 8,9, 10, 13 14 das Observações Gerais)

|

2.1- Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) - Anhumas

2.2» Rede Coletora de Esgoto — à executar
Trecho 1-2 - 150mm x 35,00m

 

 

Pop. Equivalente= 150 habitantes

100,00

 

 

 
ELABORAÇÃO:

  
 

  

e  
 

Informe Técnico 0005-2022 - TP - LLM.
Emitido em3 vias - 1,p/ protocolo , 1 parao cliente e 1 arquivo TPD

  



| | LEGENDA |
| AESA
| K é LOCAL EM ESTUDO

=Rede de Distribuição de Água- existente — Rede Coletora de Esgoto - existente

CA 100mm- tergo - Av. Almeida Garret CRM 150mm- passeio - R. José Lins de Rego

mm Rede de Distribuição de Água - a executar ss [Rede Coletora de Esgoto - a executar

Trecho A-B 275 mm 26m Trecho 1-2 @ 150 mm 35m

      r ip — = ot
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6. PROTOCOLO – PROJETO DE DRENAGEM 
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7. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - 
PGRS 
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Resumo 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é um documento elaborado com a 

finalidade de viabilizar o gerenciamento e destinação final adequada dos resíduos sólidos 

gerados por um empreendimento. As principais vantagens com a implantação do PGRS 

são organização, Redução do Impacto Ambiental, Adequação a Legislação, Marketing 

Verde e Redução de custos. 

Este projeto foi elaborado após análise de documentação fornecidos pela 

interessada Instituição Paulista Adventista de Educ e Ass Social. e diagnóstico do local de 

implantação. O presente Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos demonstra pontos 

a serem utilizados durante a fase de operação da Construção Comercial – CSEI – 

Institucional – Escola de Ensino Infantil e Médio, denominada Escola Adventista do 
Taquaral, localizada na Rua José Lins do Rego, nº600 (LT 03-SUB, QD 16, QT 00816) - 

Bairro Fazenda Taquaral, no município de Campinas - SP. O objetivo deste documento é 

orientar na diminuição da geração, na melhor segregação e na destinação correta dos 

resíduos sólidos gerados no local. 

A Lei nº 12.305/2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes 

relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os 

perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis. 

Deverão ser tomadas medidas de destinação desses resíduos a partir do 

treinamento socioambiental de funcionários, segregação desses resíduos conforme sua 

tipologia e emprego de técnicas mais viáveis economicamente. Além disso, todo material 

que será descartado deverá passar por um processo de triagem, na qual o resíduo ficará 

separado de acordo com sua tipologia. Todos os locais de armazenamento de resíduos 

deverão ser sinalizados, seguindo a Lei Nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos 

Sólidos) e a Lei Estadual Nº 13.103/2001 (Política Estadual dos Resíduos Sólidos). 

O transporte externo do material deverá ser controlado, sendo feito exclusivamente 

por empresas cadastradas na prefeitura, com as licenças e autorizações válidas e o 

material terá seu destino de acordo com o disposto nas legislações vigentes. 
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1. Informações Gerais 
 

DADOS DO EMPREENDEDOR  
Proprietário: INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUC E ASS SOCIAL  
CNPJ: 43.586.122/0156-50 
Endereço: Rua Júlio Ribeiro, Nº 188 – Bonfim 
CEP: 13.070-712 
Município: Campinas – SP  
 

 

DADOS DO ESTABELECIMENTO  
Tipo do Empreendimento: Construção Comercial – CSEI – INSTITUCIONAL - Escola de 
Ensino Infantil e Médio 
Nome Fantasia: Escola Adventista do Taquaral 
Endereço: Rua José Lins do Rego, Nº600 - Lote 03-SUB - Quadra 16 - Quarteirão 00816; 
Bairro: Fazenda Taquaral 
CEP: 13087-221 
Município: Campinas- SP 
 

 

DADOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO 
Nome: Global Ambiente Consultoria Ambiental Ltda.  
Endereço: Avenida Engenheiro Carlos Stevenson, n° 379. 
CEP: 13.092-132 
Município: Campinas-SP 
Telefone: 19 3201-5111 
CNPJ: 13.264.823/0001 – 76 
Contato (Coordenador): Plínio Escher Júnior  
(plinio.escher@globalambiente.com.br) 
Responsável Técnico: Plínio Escher Júnior  
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): em anexo. 
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2. Objetivos 

 
O objetivo geral deste documento é orientar funcionários diretos e terceiros do 

empreendimento institucional Escola Adventista do Taquaral alguns pontos a serem 

seguidos para cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, dentre 

eles: 

• Diminuir a geração de resíduos misturados; 

• Segregar os resíduos corretamente, de acordo com sua tipologia; 

• Diminuir a geração dos classificados como rejeitos por conta da não 

separação; 

• Valorar esses resíduos para o empreendimento; 

• Aumentar a rentabilidade desses resíduos gerados; 

• Reduzir custos; 

• Adequar o empreendimento quanto as normas e legislações; 

• Destinar esses resíduos corretamente; 

• Diminuir a destinação de resíduos para aterros sanitários; 

• Aumentar a consciência ambiental nos funcionários; 

• Fazer parte do marketing verde da empresa; 

• Organizar o espaço e local do empreendimento; 

• Reduzir o impacto ambiental. 
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3. Descrição do estabelecimento e diagnóstico dos resíduos gerados 
 

3.1. Descrição do Local Gerenciado 

 O terreno objeto de estudo possui área de 3.830,55 m², cuja propriedade é da 

empresa Instituição Paulista Adventista de Educ e Ass Social. e localiza-se em uma 

região urbana do município de Campinas – SP. Possui as coordenadas centrais (UTM – 

WGS1984) da zona 23 K, latitude 22°52'2.04"S e longitude 47° 3'20.48"O. O local 

avaliado se trata de uma Construção Comercial – CSEI – INSTITUCIONAL - Escola de 

Ensino Infantil e Médio, no lote 03-SUB – Quadra 16, localizado entre a Rua José Lins do 

Rego e a Avenida Almeida Garret – Quarteirão 816, bairro Fazenda Taquaral, no 

município de Campinas - SP.  (Figura 1). 

 

Figura 1. Área do terreno do empreendimento destacada em vermelho. 
Fonte: Google Earth, 2022 (Modificado pelo autor). 
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No que diz respeito ao empreendimento a ser implantado no terreno em questão, 

de acordo com o projeto arquitetônico de autoria do Arquiteto Marco Antonio Losano 

(CAU: A17463-7 / RRT: SI11058403100) e responsabilidade técnica do Engenheiro 

Moacir Benvenutti Netto (CREA: 5061938899-SP / ART: 28027230211323588), trata-se 

da implantação de uma Escola de Ensino Infantil e Médio com 3 pavimentos, sendo um 

pavimento subsolo (estacionamento), térreo e o 1° pavimento, além do barrilete.  

O empreendimento contará com uma área total a construir de 6.204,98 m², em um 

terreno de 3.830,55 m². Cada um dos pavimentos possui as respectivas áreas de 

subsolo/estacionamento (2.377,49 m2), térreo (2,004,87 m2), 1º pavimento (1.721,82 m2), 

barrilete (46,04 m2), caixa d’água (54,76 m2) e área livre de 1.825,68 m2. A Tabela 1 a 

seguir apresenta o Quadro de Áreas do Projeto Arquitetônico descrito acima.  

Tabela 1. Área do terreno do empreendimento destacada em vermelho. 

 

Fonte: Projeto Arquiteônico. 
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3.2. Estimativa da quantificação dos resíduos sólidos  
Em um empreendimento de grande porte como um empreendimento institucional, 

uma grande quantidade de resíduos sólidos é gerada, mesmo com todas as medidas de 

redução de resíduos sendo adotadas. A Tabela 4 apresenta uma estimativa de quanto 

será produzido de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) na operação do empreendimento, 

identificando a classificação indicada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

nº12.305/2010). 

Para demonstração da quantificação de RSU que serão gerados pelo 

empreendimento por parte dos moradores após sua finalização, foi utilizado o Panorama 

dos Resíduos Sólidos no Brasil 2015 da Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais), em que faz referência a região Sudeste (onde se 

encontra o município de Campinas), com um índice de 1,40 quilo por pessoa/dia de 

resíduos comuns (orgânicos e rejeitos). Além disso, segundo a geração de resíduos 

recicláveis (incluindo aço, alumínio, papel, papelão, tetrapak, plástico, vidro e outros) é de 

em média 0,5 kg/pessoa/dia. 

Com relação a ocupação institucional, estima-se que a população fixa será de 100 

funcionários. Além da população fixa, estima-se uma capacidade de receber em média 

1.173 pessoas por dia correspondente aos alunos. Com isso, se estima um adensamento 

de pessoas nesse empreendimento de 1.183 pessoas por dia divididos em turnos.  

Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente 

(2020) e considerando a porcentagem média de orgânicos e recicláveis (incluindo aço, 

alumínio, papel, papelão, tetrapak, plástico, vidro e outros) descritas abaixo, a Tabela 6 

demonstra uma estimativa na quantificação na geração de RSU pelo empreendimento. A 

partir dos cálculos realizados, a quantidade estimada de Resíduos Sólidos Urbanos no 

empreendimento será de aproximadamente 15.734 kg/semana. 
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Tabela 2. Quantificação de resíduos sólidos gerados pelo empreendimento. 

Tipo de 
resíduo 

Quantidade 
gerada per 

capita 
(kg/pessoa/dia) 

Quantidade 
média de 

funcionários 
(pessoas) 

Quantidade 
média de 

alunos 
(pessoas) 

Geração 
total de 
resíduos 
por dia 

(kg) 

Geração 
total de 
resíduos 

por 
semana 

(kg) 

Comum 1,40 
100 

 
1.173 

1656,2 11.593,4 

Recicláveis 0,5 591,5 4.140,5 

TOTAL ESTIMADO DA GERAÇÃO  2.247,7 15.733,9 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para essa geração de resíduos estimada inicialmente para o empreendimento 

Atacado Destro Campinas, será necessária pelo menos a utilização de três contêineres 

no depósito de lixo, divididas em recicláveis, orgânicos e rejeitos. Com isso será possível 

a separação desde a fonte geradora, no acondicionamento e na destinação final. 

Lembrando que essa estimativa inicial só será comprovada e alterada após a 

operação do empreendimento, podendo sofrer alterações ao longo da operação. 

3.3. Diagnóstico de efluentes líquidos 
Os efluentes líquidos gerados no local do empreendimento institucional Escola 

Adventista do Taquaral serão direcionados na sua totalidade para as redes coletoras de 

esgoto pública, não havendo risco de misturar-se com as águas pluviais que serão 

encaminhadas pela rede de drenagem. Nesse caso, a concessionária que realiza a coleta 

e tratamento do esgoto é a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento 

(SANASA). 

 

4. Gerenciamento dos resíduos sólidos 

4.1. Manejo interno 
A segregação do material será feita no local de origem dos resíduos, ou seja, no 

interior do empreendimento institucional. Os resíduos já segregados serão depositados 

nos locais de acondicionamento temporários (depósito de lixo) e serão coletados nesse 
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local e transportados pela empresa terceirizada. O acondicionamento temporário de 

resíduos deverá dispor de forma compatível com seu volume e preservando a boa 

organização dos espaços.  

Os resíduos serão na área de destinação final conforme está especificada 

atualmente, dividida em orgânicos, recicláveis e rejeitos. O cuidado deve ser constante 

quanto ao estado de conservação dos recipientes de armazenamento e o volume a ser 

armazenado, nunca excedendo sua capacidade. 

Nas áreas administrativas, de descanso dos funcionários, refeitório e por todo 

empreendimento, as lixeiras existentes devem possuir a identificação seguindo o código 

de cores conforme exemplificado na Tabela 3 e Figura 2 para os lixos recicláveis e 

orgânicos. 

Tabela 3. Código de cores para diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de 
coletores e transportadores, de acordo com a Resolução CONAMA nº 275 de 2001. 

AZUL Papel/papelão; 

VERMELHO Plástico; 

VERDE Vidro; 

AMARELO Metal; 

LARANJA Resíduos perigosos; 

MARROM Resíduos orgânicos; 

CINZA Resíduo geral não reciclável ou misturado, 
ou contaminado não passível de separação. 
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Figura 2. Exemplo de lixeiras identificadas de acordo com o padrão de cores exigido pela 
Resolução CONAMA n° 275 de 2001. 
 

Todos os resíduos gerados no empreendimento deverão ser segregados na fonte 

geradora e destinados separadamente conforme identificação já existente, para que haja 

a efetividade do processo e isso seja revertido para o shopping, atendendo o item 2 de 

objetivos presente nesse Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

4.2. Manejo externo 
Para descarte desses resíduos em local adequado, é necessário que o 

empreendimento realize a coleta segregada pela coleta municipal e que haja o contato 

com ela para que os resíduos sejam coletados também de forma separada. 

Para controle do local de destino e quantidade, deverá haver um Controle de 

Transporte de Resíduos (CTR vide o exemplo no Anexo 1). Caso ocorra a necessidade 

de alterar as empresas responsáveis pelo transporte dos resíduos, as novas empresas 

deverão ser licenciadas a fazer este tipo de transporte e apresentar o destino final dos 

resíduos. 

4.3. Medidas de implantação do PGRS 
O empreendimento em questão se trata de um empreendimento institucional e em 

cada área haverá lixeiras especificas para a segregação desses resíduos e cumprimento 

das legislações após o treinamento dos funcionários. 

É recomendado que os funcionários, colaboradores e lojistas façam a separação 

dos resíduos no interior de seus locais de trabalho e, no caso da geração de resíduos em 

locais nos quais não haja a lixeira destinada para tal resíduo, deverá ser orientado em que 

o funcionário se dirija a lixeira mais próxima afim de manter o correto gerenciamento dos 

resíduos.  

Todo resíduo de vidro gerado no interior da loja deverá ser acondicionado e 

destinado separadamente com proteção, para que não haja cortes ou acidentes com as 

pessoas que manuseiam no resíduo.  

Para que haja a separação dos resíduos de forma efetiva e ao longo de todo trajeto 

até a destinação final, se recomenda a utilização de sacos com cores diferentes para que 

seja possível a visualização do que está descartando, sendo de suma importância a 
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identificação de lixeiras respeitando o esquema de cores conforma exemplificado nesse 

PGRS.   

5. Educação ambiental 
No início e durante o funcionamento do empreendimento são necessárias a 

orientação dos funcionários sobre as questões ambientais do empreendimento 

institucional e do descarte dos resíduos do empreendimento, com o objetivo de instruir 

sobre quais são os tipos de materiais que serão separados, os destinos de cada um deles 

e quais os cuidados a serem tomados para que os materiais mantenham qualidade e 

possibilitem o reuso ou a reciclagem. Caso necessário, pode ser orientado a realização de 

treinamentos com esses públicos para exemplificar as vantagens do reuso e da 

reciclagem, bem como os problemas causados pelo mau gerenciamento dos resíduos. 

 

 
6. Responsabilidade Técnica 

O presente Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos foi elaborado sob 

responsabilidade técnica do Engenheiro, Plínio Escher Júnior (CREA 0600650580). 

 

Campinas, 04 de fevereiro de 2022. 
 
 

  

Plínio Escher Júnior 
Engenheiro  

CREA nº 0600650580 
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ANEXO 1 – EXEMPLO PARA CONTROLE DE TRANSPORTE DE 
RESÍDUOS (CTR) 
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Unidade

Tipo do Veículo: Poliguindaste
Basculante
Roll on
Outro ________________

Gerador Transportador Destinatário

Assinaturas / Carimbos

Informações do Destinatário
Nome ou razão social

Endereço

CPF ou CNPJ

Licença CETESB n°

Informações do Gerador
CTR - CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS

TERMO DE RESPONSABILIDADE - RETIRADA DE BAGS
Assumo a responsabilidade pela devolução dos _________________ (quantidade retirada) bags ora 
retirados da 

Nome por extenso e/ou carimbo do resposável pela
retirada e devolução Assinatura

Peso ou volume
1° vai - gerador   2° via - transportador    3° via - destinatário

Nome ou razão social

Endereço de retirada

CPF ou CNPJ

Obra                                                 Data

Solo
Plástico

Material asfáltico
Volumosos (incluindo poda)

Metal

CPF ou CNPJ

Inscrição municipal

Placa

Tipo de resíduo
Alvenaria, argamassa e concreto
Gesso
Madeira
Papel

Informações do Transportador
Nome ou razão social

Telefone

Outros (especificar)
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8. IMAGEM DA FACHADA – 3D 
 
 



PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DA FACHADA DO COLÉGIO ADVENTISTA – UNIDADE TAQUARAL



COMUNICAÇÃO VISUAL - LUMINOSO EM LETRA CAIXA (DIM. 
4,00X3,62M / ESP= 10CM), COM FACE FRONTAL EM ACRÍLICO 
TRANSLÚCIDO ADESIVADO NA COR AZUL ESCURO (CONFORME 
PADRÃO INSTITUCIONAL) ILUMINADA INTERNAMENTE 
ATRAVÉS DE MÓDULOS DE LED NA COR BRANCO, 
TEMPERATURA DE COR 4.000K). PREVER PONTO DE ELÉTRICA. 

REVESTIMENTO COM TELHA 
ONDULADA COM ACABAMENTO EM 
PINTURA, COR AMARELO (CONFORME 
PADRÃO INSTITUCIONAL)

REQUADRO METÁLICO (PERFIL 4x4cm), 
PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO ACENTINADO 
''SUVINIL'' NA COR "SEGREDO DE INFÂNCIA" 
REF.: A 665, COM FECHAMENTO EM BRISE 
METÁLICO "PERMETAL", REF. BRP06, COM 36% 
DE ÁREA VAZADA. BRISE ARTICULADO

REQUADRO METÁLICO (PERFIL 4x4cm), PINTADO 
EM ESMALTE SINTÉTICO ACENTINADO ''SUVINIL'' 
NA COR AZUL REF.: P 078, COM FECHAMENTO 
EM BRISE METÁLICO "PERMETAL", REF. BRP06, 
COM 36% DE ÁREA VAZADA. BRISE ARTICULADO

MARQUISE METÁLICA REVESTIDA EM 
ACM NA COR AZUL (CONFORME 
PADRÃO INSTITUCIONAL)

MATERIAIS:



PAREDES MASSEADAS E COM 
ACABAMENTO EM PINTURA EM 
TINTA 100% ACRÍLICA ACETINADA 
OU LATEX PVA NA COR BRANCO

REQUADRO METÁLICO (PERFIL 4x4cm), PINTADO 
EM ESMALTE SINTÉTICO ACENTINADO ''SUVINIL'' 
NA COR AZUL REF.: P 078, COM FECHAMENTO EM 
BRISE METÁLICO "PERMETAL", REF. BRP06, COM 
36% DE ÁREA VAZADA. 

LUMINOSO EXECUTADO EM CAIXA 
METÁLICA (ESP=10cm) COM FRENTE 
EM ACRÍLICO BRANCO TRANSLÚCIDO 

LUMINOSO EXECUTADO EM CAIXA 
METÁLICA (ESP=10cm) COM FRENTE 
EM ACRÍLICO BRANCO TRANSLÚCIDO 

MATERIAIS:

FECHAMENTO EXTERNO COM PERFIS 
METÁLICOS (8x8cm) COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACENTINADO 
''SUVINIL'' NA COR AZUL REF.: P 078, COM 
FECHAMENTO EM VIDROINCOLOR E 
LAMINADO DE 10MM. PREVER PELÍCULA 
JATEADA COM A LOGOMARCA DO COLÉGIO
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