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DA ÁREA: X
Haverá perda de capacidade agricola na gleba porém as áreas de entorno já 

apresentam caracteristicas de urbanização e ocupação humana crescente, além de 
integração com as cidades vizinhas.

Por se tratar de alteração de uso do solo, medidas 
mitigadoras não se aplicam neste caso.

DA ÁREA DE INFLUÊNCIA: X
A capacidade agrícola do entorno não será alterada, porém a região já sofre um 

processo de urbanização, principalmente ao sul e a Oeste da gleba. Alguns 
proprietários do entorno praticam outras atividades, como pesqueiros e sítios para 

locação.

Por se tratar de alteração de uso do solo, medidas 
mitigadoras não se aplicam neste caso.

PERDA AGRÍCOLA: X
Com aproximadamente 42ha cultiváveis a perda de capacidade agrícola de cana-
deaçúcar é estimada em 3066ton/ano. A área não apresenta cultivo histórico de 
cana nas ultimas decadas e sua perda agrícola poderá ser conpensada com a 

cobrança de IPTU pela municipalidade. 

Por se tratar de alteração de uso do solo, medidas 
mitigadoras não se aplicam neste caso. Parte da perda será 
compensada com a cobrança de IPTU pela municipalidade.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA: X A gleba atualmente não é atendida por sistema de abastecimento de água. Nas 
obras do futuro empreendimento será instalada a infraestrutura necessária

As redes de água internas ao loteamento serão executadas 
e conectadas ao Centro de Reservação e Distribuição  

conforme Informe Técnico emitido pela SANASA.
O Empreendedor construirá um Reservatório a fim de 

garantir atendimento aos futuros ocupantes.

AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE 
ESGOTO: X

A gleba atualmente não é atendida por sistema de afastamento e tratamento de 
esgoto. Nas obras do futuro empreendimento será instalada a infraestrutura 

necessária.

As redes de esgoto internas ao loteamento serão executadas e 
destinadas à Estação de Tratamento de Esgoto. Conforme 

informe técnico da SANASA a região deverá ter seu sistema de 
afastamento e esgoto garantido pelo empreendedor 

PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS: X Toda a pavimentação, guias e sarjetas deverão ser feitas pelo empreendedor pois 
atualmente todas as vias no lote são de terra. 

Segundo o pré-cadastro multidicplinar, o empreendimento 
terá toda a pavimentação, guias e sarjetas instalado e 

poderá melhorar o acesso viário da região. 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA X A concessionária de energia eletrica já atende a região com postes de energia e 

linhas de transmissão, mas sem iluminação pública na área rural.

A Concessionária CPFL atestou viabilidade de 
atendimento ao futuro Empreendimento

SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS E DEMANDA POR ÁREAS DE 

CONTENÇÃO DE CHUVAS:
X Não há no momento sistema de drenagem devido a inexistencia de 

impermeabilização da gleba, porém a mesma será instalada.

O projeto de drenagem irá definir os pontos de 
lançamento no corpo hídrico local juntamente com o 
sistema de vias, guias e sarjetas.

EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO: X Não há no momento unidade educacional na AID e AII na cidade de Campinas. As 
unidades encontradas se encontram a Oeste na cidade de Sumaré.

Possíveis medidas mitigadoras deverão ser avaliadas e 
dimencionadas pelo poder público. O loteamento preve uso 

misto e detêm espaços para uso público em seu projeto.

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE: X
Não há no momento unidade de saúde na AID e AII na cidade de Campinas. As 

unidades encontradas se encontram a Oeste na cidade de Sumaré. As unidades de 
saúde mais proximas em campinas estão a mais de 5km de distância.

Possíveis medidas mitigadoras deverão ser avaliadas e 
dimencionadas pelo poder público. O loteamento preve uso 

misto e detêm espaços para uso público em seu projeto.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA: X Não foram encontradas unidades policiais nas áreas de influência (AID e AII), a 

unidade de polícia mais próxima esta a 4,5Km de distância.

Crescimento de criminalidade é dificil de estimar e este 
impacto não é mitigável, somente é mitigável a demanda 

por policiamento e o mesmo deve ser estimado pelo poder 
público.
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EQUIPAMENTOS DE CULTURA E LAZER: X Não foram encontradas áreas públicas de lazer nas áreas de influência (AID e AII).
Possíveis medidas mitigadoras deverão ser avaliadas e 

dimencionadas pelo poder público. O loteamento preve uso 
misto e detêm espaços para uso público em seu projeto.

DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS: X Não foram encontrados demais serviços públicos nas áreas de influência (AID e 
AII).

Este impacto não é mitigável, apenas a demanda criada por 
ele é. O loteamento preve uso misto e detêm espaços para 

uso público em seu projeto.

USO E OCUPAÇÃO REAL DO SOLO: X A gleba é ocupada por atividade agricola de cana-de-açúcar ou especie para 
manejo de plantio na entresafra.

A região tem crescido com a urbanização em seus ultimos 
anos, parte da região, ao sul e à oeste, tem bairros 

urbanizados e povoados.

ALTERAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO NA 
ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA: X

A AID ainda detêm muitas propriedades de uso rural, seja agricola, sítios e 
pesqueiros, mais ao sul e sudoeste da AID, porém tem passado por processo de 

ocupação humana crescente.

A região tem crescido com a urbanização em seus ultimos 
anos, parte da região, ao sul e à oeste, tem bairros 

urbanizados e povoados. A leste ainda se encontram 
propriedades rurais.

ALTERAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO NA 
ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA: X

A AII ainda detêm muitas propriedades de uso rural, seja agricola, sítios e 
pesqueiros, mais ao sul e sudoeste da AII, porém tem passado por processo de 

ocupação humana crescente. A região mais ao sul no distrito Nova Aparecida e a 
oeste em Sumaré já apresentam populações consolidadas.

A região tem crescido com a urbanização em seus ultimos 
anos, parte da região, ao sul e à oeste, tem bairros 

urbanizados e povoados. A leste ainda se encontram 
propriedades rurais.

INDUÇÃO A NOVOS USOS: X
A instalação do loteamento de uso misto trará mais infraestrutura básica e poderá 

melhorar as dinamicas a serem criadas no entorno do empreendimento, não 
apenas em Campinas como nas cidades vizinhas.

Este impacto não é mitigável. O loteamento preve uso 
misto e criação de nova infraestrutura.

NECESSIDADE DE NOVOS USOS: X A alteração de uso segue o processo que já ocorre na região de expansão urbana e 
integração das cidades da região metropolitana de Campinas. Impacto positivo, não carece de medidadas mitigadoras.

DESLOCAMENTOS GERADOS: X
O empreendimento sera uma nova fronteira da urbanização da cidade, onde 

inicialmente haverá baixa densidade populacional e exigirá maiores viagens dos 
moradores para outro lugares com mais serviços.

Haverá um melhor deslocamento na região com a 
pavimentação e regulamentação de vias e cabe a 

municipalidade prover também novas linhas de tranporte 
público para atendimento da região. 
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IMPACTO NA MICROECONOMIA LOCAL: X
O Empreendimento trará mais infraestrutura e densidade a Área de influência, 

dinamisando as relações entre os bairros especialmente com os de Sumaré e na 
região.

Este impacto não é mitigável.

ALTERAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS: X
O Empreendimento trará mais infraestrutura e densidade a Área de influência, não 
há previsão de mudança nas características sociais dos ocupantes, a implantação 

do empreendimento poderá garantir uma melhor integração urbana.

Políticas publicas para a região podem ser traçadas pela a 
municipalidade, demais interações não são mitigáveis. 

PONTOS DE ENCONTRO: X O empreendimento trará maior população para a região mas não se espera uma 
mudança de pontos de encontro antes do estabelecimento destas interações. Este impacto não é mitigável.

DINÂMICA POPULACIONAL DA REGIÃO: X
O Empreendimento trará mais infraestrutura e densidade a Área de influência, 

dinamisando as relações entre os bairros especialmente com os de Sumaré e na 
região. Além disso o ordenamento prévio da região pode evitar uma dinamica 

desordenada e sem políticas públicas.

Este impacto não é mitigável.

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA 
VIÁRIO: X

O pré-cadastramento multidiciplinar já define as vias a serem implantadas caso o 
empreendimento seja aprovado, trazendo uma melhoria para o sistema viário direto 

e da região.
Este impacto não é mitigável.

INTERLIGAÇÕES COM EIXOS 
ESTRUTURAIS EXISTENTES: X O empreendimento tem vias pré definidas no pré-cadastro com conexão com as 

vias coletoras, Rua 8 e a Estrada Mun. Joaninne Caumo.
Este impacto pode exigir mudanças na estrutura viária a 

serem definidas pela municipalidade.

CAPACIDADE DAS VIAS DE ACESSO: X Vias foram apresentadas no pré-cadastramento multidisciplinar e apresentadas em 
projeto.

As vias ainda não foram construidas mas seguirão as 
diretrizes da legislação e o ordenamento da Secretaria de 

Panejamento Urbano e da EMDEC.
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DEMANDA DO SISTEMA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO: X Por se tratar de uma área rural a área diretamente afetada do loteamento ainda não 

é atendida pelo transporte público. 

Cabe a municipalidade aumentar ou mudar as linhas que já 
atendem os bairros ao sul da área de influência do 

empreendimento em prol de atender este novo espaço 
urbano.

ROTAS DE ACESSO: X A principal rota de acesso por Campinas é a Estrada Municipal Joannine Caumo 
que ainda não esta pavimentada.

Cabe a municipalidade definir quais serão as medidas 
tomadas para a melhor acessibilidade da região em 

consoancia com o Plano Diretor Estratégico.

BENS NOTÁVEIS NA PAISAGEM: X Não foram identificados bens notáveis na paisagem. Este impacto não é mitigável.

PATRIMÔNIOS CULTURAIS, HISTÓRICOS 
E NATURAIS: X O empreendimento encontra-se distante de patrimônios histôricos culturais e a mais 

de 2,5Km da zona envoltoria da ARIE Mata Santa Genebra. Este impacto não é mitigável.

FAUNA: X Não foram encontrados locais para manutenção de especies nativas, nem seus 
individuos.

Mesmo com a alteração do uso do solo para urbano, haverá 
Áreas de Preservação Permanente (APP) que possibilitarão 

um corredor ecologico para o local.

FLORA: X A área era totalmente coberta por plantio de cana-de-açúcar ou cultivo de especies 
para manejo de entresafra.

Melhoria na composição da Flora pois haverá destinação 
para Áreas de Preservação permante no loteamento.

HIDROLOGIA: X
Os impactos para os corpos d'água presentes na gleba e seu entorno serão 

preservados por meio da consolidação das APP's e de outros metodos descritos no 
EIV para manter o fluxo hidrológico e as áreas de cheias preservadas.

Este impacto é mitigado com o estabelecimento das áreas 
de Proteção Permanente que serão garantidas com a 

criação do loteamento.

RUÍDOS: X Haverá produção de ruidos durante a fase de instalação e, em menor escala, 
durante a ocupação inicial dos lotes. Limitação de horário de obras.

VIBRAÇÕES: x Vibrações se darão apenas na fase de implantação com a ocorrencia de 
terraplenagem e veículos pesados

Limitação de horário de obras. Acompanhamento e 
manutenção dos equipamentos durante a fase de 

implantação das obras de infraestrutura.

ODORES: X Não há impactos relevantes quanto a este aspecto. Este impacto não é mitigável.

PARTICULADOS: X
Com a alteração de uso do solo aprovada começará o periodo de Intalação 

(Terrplenagem, instalação de galerias e construção do sistema viário) haverá 
disseminação de material particulado.

Técnicas para diminuir o impacto serão adotadas,  como 
por exemplo, aspersão de agua para evitar maior 

disseminação de particulados e sistema de drenagem 
dinamico para controle e remoção de sedimentos durante 

as obras.

RESÍDUOS SÓLIDOS: X Haverá produção de residuos da construção civil e depois de consolidado o 
loteamento haverá produção continua de lixo residencial/urbano.

Após a consolidação e mudança do uso do solo o 
recolhimento do lixo urbano será atribuido pela 

municipalidade, como já ocorre nos bairros da região. Já na 
fase de implantação os residuos serão destinados conforme 
o relatório de gerenciamento de resíduos da construção civil

(RGRCC).

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS: X Será utilizado o mesmo aterro definido pela municipalidade. Este impacto não é mitigável.
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