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Nº HABITAÇÕES: X Empreendimento Comercial Não haverá medidas mitigadoras

POPULAÇÃO PREVISTA: X População  prevista de 1742  entre clientes e funcionários Atender a demanda de equipamentos públicos, sistema viário, 
caminhabilidade e acessibilidade

PROJEÇÃO DE INCREMENTO: X População  prevista de 1742  entre clientes e funcionários Atender a demanda de equipamentos públicos, sistema viário, 
caminhabilidade e acessibilidade

QUALIDADE DE VIDA DOS 
MORADORES ATUAL E FUTURA: X Não represenará impacto representativo Não haverá medidas mitigadoras

CAMINHABILIDADE: X Em relação a caminhabilidade, a região ainda não possui condições adequadas para passeio público 
(concretos, pisos ou pedras), apesar disso, o entorno se encontra em boas condições de limpeza. 

ACESSIBILIDADE: X Aumento de demanda de usuários - Calçadas e travessias com pucos pontos de acessibilidae   em 
algumas partes da AID

SEGURANÇA DOS PEDESTRES: X Aumento de demanda de usuários - travessias com sinalização insuficiente em grande parte da AID

QUALIDADE URBANÍSTICA 
E AMBIENTAL E SUAS
ALTERAÇÕES

X

A área não possui fragmentos de vegetação gramínea de origem exótica e invasora tais como da 
espécie Brachiaria sp., além de indivíduos arbóreos isolados de espécies nativas e exóticas, não foi 
localizada  APP, e localiza-se em uma região urbanizada, não sendo alterada pelo projeto. Caso seja 
necessário a supressão arbórea de indivíduos isolados, deverão ser elaborados os estudos técnicos 
pertinentes ao tema, e devida compensação ambiental.
O empreendimento não trará alterações em relação a tipologia, pois a região já apresenta atualmente 
características mistas. 
Os materiais construtivos,  serão de uso convencional da construção civil, e comumente encontrados 
nos empreendimentos da região. 

Elaboração de Laudo técnico referente à supressão de árvores 
isoladas, pedido de autorização de corte, e correta compensação 
ambiental.

AUMENTO DO TRÁFEGO: X

Aumento no tráfego de veículos e pedestres de acordo com o número de novos clientes e funcionários, 
após elaboração do RIT que se encontra anexado ao EIV, percebeu-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 no cenário atual a intersecção 1 sofreu uma alteração no seu nível de serviço de “A” para “B” e 
as intersecções 2 e 4 sofreram uma alteração de “B” para “C”, porém mantendo um nível satisfatório de 
serviço em todas intersecções analisadas.
Percebe-se também 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 “A” para “B” e “B” para “C” respectivamente, no 
cenário sem a instalação do empreendimento, porém mantendo uma condição satisfatória de serviço, 
já no cenário com a instalação do empreendimento, a intersecção 4 alcança um nível de serviço “F” o 
que é considerado uma condição insatisfatória de serviço, porém essa condição se deu após 10 anos à 
instalação do empreendimento, portanto esse decréscimo atingido se deu por conta do aumento da 
frota veicular do município e não pela instalação do empreendimento.

CAPACIDADE DAS VIAS DE ACESSO: X

Aumento no tráfego de veículos e pedestres de acordo com o número de novos clientes e funcionários, 
após elaboração do RIT que se encontra anexado ao EIV, percebeu-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 no cenário atual a intersecção 1 sofreu uma alteração no seu nível de serviço de “A” para “B” e 
as intersecções 2 e 4 sofreram uma alteração de “B” para “C”, porém mantendo um nível satisfatório de 
serviço em todas intersecções analisadas.
Percebe-se também 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 “A” para “B” e “B” para “C” respectivamente, no 
cenário sem a instalação do empreendimento, porém mantendo uma condição satisfatória de serviço, 
já no cenário com a instalação do empreendimento, a intersecção 4 alcança um nível de serviço “F” o 
que é considerado uma condição insatisfatória de serviço, porém essa condição se deu após 10 anos à 
instalação do empreendimento, portanto esse decréscimo atingido se deu por conta do aumento da 
frota veicular do município e não pela instalação do empreendimento.

DEMANDA DO SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO: X Aumento de demanda de acordo com o número de novos clientes e funcinários

RELAÇÃO COM O SISTEMA DE CIRCULAÇÃO 
INSTALADO: X Aumento de demanda de acordo com o número de novos clientes e funcinários

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ANEXO III  

ADENSAMENTO 
POPULACIONAL

CONDIÇÕES DE 
DESLOCAMENTO, 
ACESSIBILIDADE

  MATRIZ DE IMPACTO GERAL

ITENS ASPECTOS ANALISADOS
IMPACTO

JUSTIFICATIVA MEDIDAS MITIGADORAS
FORMA DE 
MONITORAMENTO 
CONFORME ART. 58 

Buscando dar condições adequadas de caminhabilidade, 
acessibilidade aos pedestres e futuros usuários do empreendimento, o 
mercado contará com calçadas amplas, à fim de atender o que exige 
a legislação quanto a priorização e segurança ao pedestre.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Com base nas análises do RIT, haverá necessidade de elaboração de 
um plano de ação a longo prazo, visto que o impacto causado pela 
instalação do novo empreendimento não é significativo.

DEMANDA POR SISTEMA 
VIÁRIO E TRANSPORTES 
COLETIVOS

POLOS GERADORES DE 



GERAÇÃO E A INTENSIFICAÇÃO: X Aumento da geração de viagens principalmente nas horas de pico com 586 viagens/hora pico. No 
entanto, esse é considerado um  volume médio de geração de viagens

VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA: X
Por se tratar de um empreendimento comercial, em consonância com toda a legislação vigente e ser 
um processo natural de desenvolvimento das cidades, e trazer toda a infraestrutura necessária para o 
atendimento das novas demandas, é notável o processo de valorização imobiliária da região. 

Impacto  positivo, não havendo  necessidade  de medidas mitigadoras

EXPULSÃO DEVIDO A VALORIZAÇÃO: X Não haverá expulsação devido a valorização Impacto neutro, não havendo necessidade de medidas mitigadoras

DESVALORIZAÇÃO: X Como já citado o empreendimento em questão trará uma valorização imobiliária para a região 

EXPULSÃO DEVIDO A DESVALORIZAÇÃO: X Em relação a este empreendimento não haverá expulsão

PROJEÇÃO DO VALOR IMOBILIÁRIO A 
PARTIR DA DEFINIÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO:

X Aumento no valor imobiliário conforme valorização do entorno com a implantação do empreendimento Impacto neutro, não havendo necessidade de medidas mitigadoras

           
             

      

VALORIZAÇÃO OU 
DESVALORIZAÇÃO 
IMOBILIÁRIA DECORRENTE 
DA ATIVIDADE

Não existem medidas que possam mitigar esses impactos, 
considerando o tipo de empreendimento, no entanto, na região 
existem diversos empreendimentos comerciais, com diferentes 
portes, e, portanto, o empreendimento não representaria um impacto 

POLOS GERADORES DE 
TRÁFEGO
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RUÍDOS: X É inerente a fase de implantação de qualquer empreendimento

Limitação do horário de trabalho, e manutenção das máquinas. O 
empreendimento deverá obedecer a 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. 

VIBRAÇÕES: X É inerente a fase de implantação de qualquer empreendimento Limitação do horário de trabalho, e manutenção das máquinas

ODORES (GASES, FUMAÇAS): X Não será alterado, por se tratar de empreendimento comercial Impacto neutro, não havendo necessidade de medidas mitigadoras

PARTICULADOS: X É inerente a fase de implantação de qualquer empreendimento Aspersão de água em área não pavimentada e lavagem das rodas 
das máquinas e caminhões

RESÍDUOS SÓLIDOS: X É inerente a fase de implantação de qualquer empreendimento Elaboração do Plano de Ger. de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE: X Dentro das Áreas de Influência do empreendimento em estudo, foram localizadas 2 unidades de 
atendimento da rede pública de saúde.

Por se tratar de um empreendimento comercial, com uma população 
fixa (funcionários) de 140 pessoas, acredita-se que o mercado 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

EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO: X
Em relação as unidades de ensino próximas ao empreendimento, foi localizado 15 unidades de ensino 
dentro das áreas de influência do projeto, sendo a unidade mais próxima localizada a 250 metros do 
empreendimento.

Por se tratar de um empreendimento comercial, com uma população 
fixa (funcionários) de 140 pessoas, acredita-se que o mercado 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. 

EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: X Por se tratar de um empreendimento comercial, acredita-se que não haverá aumento de demanda 
significativo por este tipo de serviço.

Não haverá aumento de demanda, portanto, não serão necessárias 
medidas mitigadoras

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA: X Aumento na demanda devido ao novo empreendimento
A região já é atendida pelo serviço de segurança pública, e o 
empreendimento não alterará o tipo de vigilância necessária para a 
região 

EQUIPAMENTOS DE LAZER: X Por se tratar de um empreendimento comercial, com uma população de funcionários, acredita-se que o m                                    Por se tratar de um impacto considerado neutro, não foram elencadas 
medidas mitigadoras para es aspecto. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTAMENTO E TRATAMENTO: X A região onde pretende-se instalar o empreendimento já é atendida pelos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário.
Atendimento das exigências do Informe Técnico, emitido pela 
SANASA, para o empreendimento em questão.

DEMANDA DA REDE DE ENERGIA: X Atestado viabilidade, pela concessionária conforme CARTA Nº 6682850 , emitida pela CPFL Paulista Atender o que for solicitado pela CPFL no momento da aprovação do 
projeto junto á concessionária.

SISTEMA DE DRENAGEM / DEMANDA POR 
ÁREAS DE CONTENÇÃO DE CHUVAS: X Aumento na Impermeabilização do solo e aumento da captação das águas pluviais pela rede pública 

existente

Como medida mitigadora, o empreendedor deverá atender a Lei 
Estadual n° 12.526/2007 para implantação de sistema de drenagem 
definitivo. O projeto de drenagem já se encontra em análise da 
secretaria responsável através do protocolo PMC.2021.00079604-1.

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS X

Para controle do local de destino e quantidade, deverá haver um Controle de Transporte de Resíduos. 
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.
Por se tratar de contratação de empresa particular, o empreendimento representará impacto neutro.

Por se tratar de contratação de empresa particular, não haverá 
medidas mitigadoras para este impacto.

BENS NOTÁVEIS NA PAISAGEM: X
Conforme consulta realizada no órgão federal (IPHAN), estadual (CONDEPHAAT), e municipal 
(CONDEPACC), não foram identificados bens tombados como patrimônio histórico, cultural ou natural, 
nas áreas de influência do projeto.

Impacto neutro, não havendo necessidade de medidas mitigadoras

PATRIMÔNIOS CULTURAIS, HISTÓRICOS E 
NATURAIS: X

Conforme consulta realizada no órgão federal (IPHAN), estadual (CONDEPHAAT), e municipal 
(CONDEPACC), não foram identificados bens tombados como patrimônio histórico, cultural ou natural, 
nas áreas de influência do projeto.

Impacto neutro, não havendo necessidade de medidas mitigadoras

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO: X Interferência no microclima e na radiação solar direta em algumas horas do dia no entorno Preservar o máximo possível de cobertura vegetal no terreno do 
empreendimento

VOLUMETRIA: X
Para o projeto está prevista a construção de um prédio, composto por um único pavimento, com um 
total de 12,70 metros de altura. Além disso, acompanha as propostas dos novos empreendimentos em 
implantação da região

Não existem medidas que possam mitigar esses impactos, 
considerando o gabarito do projeto, no entanto  não será o primeiro 
empreendimento comercial a se instalar nesta região.

FORMA DE 
MONITORAMENTO 
CONFORME ART. 58 
DESTE DECRETO

IMPACTO
ASPECTOS ANALISADOS

POTENCIALIDADE DE 
INCÔMODOS

EQUIPAMENTOS 
COMUNITÁRIOS

EQUIPAMENTOS URBANOS

PAISAGEM URBANA, 
NATURAL E CULTURAL

ITENS MEDIDAS MITIGADORASJUSTIFICATIVA



SOMBREAMENTO: X Diminuição de radiação solar direta em algumas horas do dia no entorno Atendimento da norma de conforto térmico, mantendo luz solar por 
mais de 1h por da.
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