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INTRODUÇÃO 

Este estudo avalia os possíveis impactos positivos e negativos ocasionados pelo 

empreendimento pretendido, que se trata da alteração de uso do solo de Área Rural para 

Urbana, pleiteado no município de Campinas, próximo da estrada municipal Joannine 

Caumo, e de interesse da empresa CASTELFRANCO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA. 

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

criado pelo Estatuto das Cidades, Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001.  

De acordo com o artigo 37, o EIV deverá ser executado de forma a contemplar os 

efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida 

da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, 

das seguintes questões: 

I – Adensamento populacional; 

II – Equipamentos urbanos e comunitários; 

III – Uso e ocupação do solo; 

IV – Valorização imobiliária; 

V – Geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI – Ventilação e iluminação; 

VII – Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.  

O Estatuto das Cidades, em seu artigo 36, define que a legislação municipal 

definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que 

dependerão de elaboração de Estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV). 

No caso do município de Campinas-SP, o EIV é contemplado pelo Plano Diretor 

do município (Lei complementar nº 189, de 08 de janeiro de 2018) e pela Lei 

Complementar de Uso e Ocupação do Solo (Lei complementar nº 208, de 20 de 

dezembro de 2018) que são as duas principais leis sobre ordenamento urbano e que 

atuam em conjunto para garantir as diretrizes do supracitado, Estatuto das cidades.  

No Plano Diretor consta, em seu artigo 86 que, a elaboração do EIV poderá ser 

exigida como “instrumento da política urbana passíveis de aplicação” pela 

municipalidade. Além destas, outras leis servem de apoio para a elaboração e apoio 

específico no processo deste relatório, como por exemplo, a Lei Complementar nº 207 

(de 20 de dezembro de 2018) que dispõe sobre a demarcação e ampliação do perímetro 
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urbano e institui a Zona de Expansão Urbana, além do decreto municipal nº 20.633 de 

16 de dezembro de 2019 e do decreto municipal nº 21.320 de 9 de fevereiro de 2021 que 

regulamentam o procedimento e elaboração do EIV/RIV. 

 Este EIV é exigido especialmente pela Lei Complementar nº 208/2018, artigo 6°, 

parágrafo único, que prevê “alteração da destinação do uso rural para uso urbano deverá 

ser precedida de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e análise favorável da 

viabilidade do empreendimento, nos termos desta Lei Complementar”. 

O Decreto Nº 20.633/2019 estabelece normas gerais e procedimentos para 

análise do Estudo de Impacto de Vizinhança no Município de Campinas. 
Art. 15. “O EIV deverá ser elaborado de acordo com o conteúdo específico previsto para cada categoria 

abaixo relacionada: 

I - Construção Habitacional Multifamiliar; 

II - Construção Não Habitacional; 

III - Parcelamento do Solo; 

IV - Uso Não 

 Residencial; 

V - Alteração de Uso do Solo Rural para Urbano.” 

 

 Ainda, sendo um empreendimento localizado na área rural dentro da UTR 

(Unidade Territorial Rural) dos Amarais/Barão Geraldo, definida pelo Plano Diretor, a 

área em questão, pela lei Complementar nº 207/2018, é em seu artigo segundo (2°), 

definida como uma das regiões passiveis de serem expandidas e transformadas em 

perímetro urbano, se enquadrando nas áreas descritas no parágrafo 3° e no anexo 4 da 

mesma lei, como Zona de Expansão Urbana. A lei deixa claro que a “aprovação de 

projeto de parcelamento do solo e de empreendimento em gleba nas áreas previstas” 

fica condicionada a análise do Estudo de Impacto de Vizinhança. 

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

analisadas as características do empreendimento, assim como seus documentos legais 

e projetos, a fim de compreender seu porte e suas necessidades de infraestrutura.  

 Além disso, realizou-se visita a 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 também 
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seu projeto análogo e posterior, e quais seriam as  medidas mitigadoras necessárias 

para não impactá-la  nas fases de implantação e operação do mesmo. 

Este Estudo do Impacto de Vizinhança visa a alteração de uso rural para urbano 

com plano de ocupação por um loteamento/ bairro residencial. 
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 INFORMAÇÕES GERAIS  
 
EMPREENDEDOR 

 
Interessado: CASTELFRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
CPNJ: 03.013.921/0001-87 
Endereço: Av. Duque de Caxias, 633, conjunto 1500, Ed. Itamaracá, Centro 
CEP: 14870-060 
Município: Jaboticabal-SP 
Representantes Legais:  
Nome: Thiago Augusto de Moraes CPF: 318.507.528-50 
Nome: Priscila Zambrini   CPF: 222.304.378-01 
Nome: Marta Heloisa P. Mônaco  CPF: 104.328.538-55 
EMAIL: priscila.zambrini@realibras.com.br 
Os documentos do empreendedor (Contrato Social, Procuração e documentos de 
identificação) constam como Anexo 1 no final do relatório. 
 
RESPONSÁVEL PELO EIV 
 
SALLE CONSULTORIA E ENGENHARIA  
CNPJ: 33.739.875/0001-59 
Endereço: Rua Antônio Cesarino, 555 – Sala 51. Centro 
CEP: 13.015-291 
Município: Campinas/SP 
Contato: Engº Caio Salle Pereira 
Telefone: (19) 3234-5688 / (19) 99306-1079 
E-mail: caio.salle@salleengenharia.com.br 
CREA: 5069047550 
Responsável Técnico: Arquiteto e Urbanista Roberto Eschiletti Pereira 
CAU: A261602-5 
Registro de Responsabilidade Técnica – RRT (Anexo 2): SI11756280I00CT001 
 
EMPREENDIMENTO  
 
Nome: Parque Residencial Turim I 
Empreendimento: Projeto de Loteamento - Alteração de uso do solo de Rural para 
Urbano. 
Endereço: Gleba 2 – Quarteirão 30.005 Desmembrada dos Sítios Mariópolis e Sítio São 
José do Bairro do Pary 
CEP:  13067-883 (CEP da Estrada Mun. Joannine Caumo) 
Área do Terreno: 422.547,55 m² 
Área Total dos lotes: 190.660,41 m² (45,12% da área total) 
Matrícula unificada (Anexo 3): 151.290 2º Serviço de Reg. de Imóveis de Campinas-
SP. 
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1. TERRENO 
 

O Imóvel em que se pretende empreender é uma Gleba de Terras oriunda da 

unificação da Gleba de Terras denominada Sítio São José e da Gleba de Terras nº 02, 

desmembrada do Sítio Mariópolis, conforme consta na Matrícula nº 151.290, ficha 01, 

livro 02, do 2° Serviço de registro de imóveis de Campinas do Estado de São Paulo, com 

área de terreno 422.547,55 m², localizado próximo ao limite de Campinas, quase na 

divisa com o município de Sumaré, fora do limite urbano do município, caracterizando-a 

como imóvel em área rural. 

De acordo com o Plano Diretor Estratégico do município de Campinas (Lei 

Complementar nº 189) e sua alteração feita pela lei N° 207 de 2018 que instituiu a Zona 

de Expansão Urbana, áreas rurais da cidade se tornaram passíveis de urbanização. 

Na figura 1, apresentada a seguir, mostra-se a localização do imóvel já com as 

áreas de influência que serão abordadas ao longo do estudo, para visualização geral em 

relação ao município e o entorno com o qual se relacionará. Na sequência, foi inserida a 

Figura 2, que ilustra o imóvel sobreposto ao mapa de macrozoneamento do município, 

identificando a macrozona em que está localizado. 

Como será possível visualizar, o imóvel está situado no Macrozona de 

Desenvolvimento Ordenado. A Macrozona de Desenvolvimento Ordenado, conforme o 

Art. 5º, Inciso III, “abrange a região situada integralmente na zona rural, destinada ao 

desenvolvimento de usos rurais e urbanos compatíveis com os termos da legislação 

específica”. 
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Figura 1. Localização do empreendimento. 
Fonte: Google Earth – Modificada por Salle Consultoria e Engenharia. 
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Figura 2. Macrozoneamento. 
Fonte: Lei complementar nº 189/2018 – Modificado por: Salle Consultoria e Engenharia 
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Ainda no Art. 5º do Plano Diretor, reza o parágrafo 1º, que na Macrozona de 

Desenvolvimento Ordenado poderá haver a expansão do perímetro urbano nas áreas 

passíveis de urbanização, mediante estudos técnicos que indiquem tal possibilidade e 

lei complementar específica, observado o disposto no art. 42-B do Estatuto da Cidade, 

compilado na íntegra abaixo: 
“Art. 42-B.  Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro 

urbano após a data de publicação desta Lei deverão elaborar projeto 

específico que contenha, no mínimo:  

I - Demarcação do novo perímetro urbano; 

II - Delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos 

sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais;  

III - definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas 

para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, 

urbanas e sociais;  

IV - Definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, 

de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração 

de emprego e renda;  

V - A previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da 

demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros 

instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido; 

VI - Definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção 

ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e 

VII - definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus 

e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de 

expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização 

imobiliária resultante da ação do poder público.” 

 

 

De acordo com a Lei Complementar nº 207/2018, a área se situa no 

“Sobrezoneamento 3” ou “S3”, que poderá receber mediante a apresentação deste EIV 

a classificação de “ZM1 - Zoneamento Misto” conforme a Lei de Parcelamento, 

Ocupação e Uso do Solo, conhecida com LPUOS vigente (lei N° 208 de 2018). A ZM1 

tem como característica, conforme as próprias leis supracitadas, ser uma “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”.  
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A ZM1 ou Zona Mista 1 conforme a LPUOS compreende a construção/instalação 

ou alteração de atividades do tipo: HU, HMH, HMV, CSEI e HCSEI. O artigo 70 da mesma 

lei define as seguintes construções como: 
“I. HU: habitação unifamiliar destinada a uma única habitação por lote e 

suas construções acessórias; 

II. HM: habitação multifamiliar destinada a mais de uma habitação no lote, 

subdividindo-se em: 

a) HMH: habitação multifamiliar horizontal, edificações 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” 

Na figura 3 e 4 a seguir detalha-se a zona descrita do empreendimento e as 

demais zonas presentes em seu entorno e a Unidade Territorial em que está inserida.  
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Figura 3. Zoneamento. 
Fonte: Lei Municipal Complementar 208/2018 – Modificado por: Salle Consultoria e Engenharia 



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
CASTELFRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

Alteração de uso do Solo de Rural pra Urbano – Parque Residencial Turim I 
Gleba 2 - Qt. 30.005 Desmembrada do Sítio Mariópolis e 

Sítio São José do Bairro do Pary. Campinas-SP. 

16 
 

 
Figura 4. Mapa das Unidades territoriais rurais e localização do empreendimento. 
Fonte: Lei complementar nº 189/2018 – Modificado por: Salle Consultoria e Engenharia 
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Ainda sobre a Lei N° 207 de 2018 em seu artigo sétimo define as principais 

restrições à urbanização de empreendimentos em glebas, como é o caso em questão, 

os 4 principais itens são: 
“I - sujeição a inundações; 

II - movimentos gravitacionais de massa; 

III - preservação ambiental e hidrologia; 

IV - declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento).” 

 

Observa-se a seguir que a área em questão não é impedida de ser urbanizada 

segundo estes critérios, a declividade máxima do terreno em questão é encontrada no 

terreno é de 5% (item 4), o terreno vai de 580m a 607m de altitude em seus pontos 

extremos e tem declividade média de 3% que será suavizada após a terraplenagem do 

loteamento. As demais restrições (1, 2 e 3) serão explanadas nos capítulos a seguir.   

 Em relação ao uso atual o terreno apresenta uso agropastoril, com cultivo de cana-

de-açúcar e não possui edificações e infraestruturas urbanas. 

A Fotos 1 e 2 apresentam a situação do terreno. 

 
Foto 1. Fotografia do terreno. 
Autor: Salle Consultoria e Engenharia 

 



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
CASTELFRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

Alteração de uso do Solo de Rural pra Urbano – Parque Residencial Turim I 
Gleba 2 - Qt. 30.005 Desmembrada do Sítio Mariópolis e 

Sítio São José do Bairro do Pary. Campinas-SP. 

18 
 

 
Foto 2. Fotografia do terreno. 
Autor: Salle Consultoria e Engenharia. 
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2. PROJETO
2.1 Descrição do Empreendimento

O empreendimento pretendido em um terreno com 422.547,55 m² possui vocação 

residencial constituído por 881 lotes mistos, com dimensões de 8 metros por 25 

metros, formando lotes a partir de 200 m². Os lotes se distribuirão em 23 quadras que 

compreenderão 190.660,41 m² correspondente a 45,12% da área total do terreno. Foram 

destinadas também áreas para o sistema viário, áreas para Uso Público, Áreas Verdes 

e Sistema de Lazer conforme legislação.  

A Tabela 1 a seguir apresenta o quadro de áreas presente no projeto urbanístico 

(Anexo 4): 

Tabela 1. Quadro de áreas do Residencial Turim I. 
Fonte: Projeto Urbanístico.  

Na Figura 5 a seguir com o intuito de melhor ilustrar o pretendido foi sobreposto o 

projeto urbanístico em imagem aérea.  
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Figura 5. Esquema pretendido para o loteamento Turim 1.  
Fonte: Projeto Simplificado – Modificado por Salle Consultoria e Engenharia. 
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3. OBRA 

Neste capítulo serão abordadas as etapas que envolvem a implantação do 

empreendimento, assim como as questões envolvendo o canteiro de obras e a mão de 

obra prevista para a execução do loteamento. 

3.1 Cronograma e custo das Obras 
 
O custo estimado para a implantação do Parque Residencial Turim I valor de R$ 

38.132.082,00. 
De acordo com a previsão do empreendedor o loteamento será executado em 24 

(vinte e quatro meses) conforme cronograma com os detalhes das etapas construtivas 

apresentados na Tabela 2.  
Mês de execução da Obra 

1° 
2° 
3° 
4° 
5° 
6° 
7° 
8° 
9° 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Demarcação das quadras 
e dos lotes                                             X X 
Terraplanagem de acordo 
com Proj. aprovado X X X X X X                                     
Sist. de Galerias de Águas 
Pluviais         X X X X X X X X                         
Guias e sarjetas                 X X X X X X X X                 
Pavimentação de ruas e 
avenidas                       X X X X X X X             
Sinalização viária 
horizontal e vertical                                           X X X 
Rampas de Acesso para 
PCD                                           X X X 
 Pontos de ônibus com 
infraestrutura/mobiliário                                           X X X 
Redes de energia e 
iluminação pública                             X X X X X X         
Sist. de abastecimento de 
água potável           X X X X X X X                         
Sist. de coleta, 
afastamento e tratamento 
de esgoto           X X X X X X X                         
Arborização e insatalação 
das praças e A. recreação                                 X X X X X X     
Preservação e 
recuperação de áreas 
verdes                                 X X X X X X     
Plantio de árvores nas 
calçadas e Á. Públicas                                           X X X 

Tabela 2. Cronograma de Obras do empreendimento 
Fonte: Castelfranco empreendimentos LTDA.  – Modificado por: Salle Engenharia 
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3.2 Estimativa de Quantificação de Mão-de-obra 

Prevê-se quantidade média presente na obra de 50 funcionários ao mesmo tempo, e 

número de funcionários contratados entre 70 e oitenta funcionários. 

O adensamento causado por estes funcionários não impactará significativamente a 

região e nem causará grande aumento na demanda por seus equipamentos públicos, 

visto que a mão de obra será advinda do município e região, não necessitando que o 

canteiro contenha alojamentos, e, portanto, os funcionários estarão na região do projeto 

exclusivamente no período de trabalho, não ocorrendo alocação destes e suas famílias 

para o entorno do empreendimento.  

A empresa também irá fornecer modo de locomoção e acesso de ida e retorno ao 

local não impactando previamente a necessidade de transporte público para a região.  

 

3.3 Educação Ambiental 

 

Deverão ser elaboradas campanhas internas de educação e treinamentos 

específicos, visando alcançar melhorias das questões ambientais, assim como a 

minimização da produção de resíduos, corretas ações de segregação, 

acondicionamento, transporte e destinação final dos resíduos sólidos, manejo de 

combustíveis, lubrificantes e solventes utilizados nas obras, efluentes líquidos oriundos 

das lavagens de bicas e equipamentos, restrições de manejo da fauna e flora local etc. 
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4. ENTORNO E ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

A delimitação das áreas de influência considerou as áreas alcançadas pelos 

impactos negativos e/ou positivos associados ao empreendimento. Para isso, foram 

realizados os diagnósticos do meio físico, biótico e socioeconômico, e considerados os 

possíveis impactos que poderão incidir sobre as atuais condições desses elementos, 

tanto na fase de implantação quanto de operação, considerando as relações causais 

diretas e indiretas.  

Como se trata de uma região de fronteira da conurbação da cidade de Campinas é 

importante avaliar as perspectivas de impacto não somente na cidade, mas também nas 

cidades afetadas na vizinhança, Sumaré e Paulínia. Paraas  questões que afetam o 

orçamento, desenvolvimento e ordenamento da cidade de Campinas foi utilizado o 

mesmo raio de influência porem apenas considerando a área da cidade. Em questões 

de desenvolvimento metropolitano e questões sociais as áreas de influência foram 

consideradas em seu raio total. Os respectivos impactos avaliados nos capítulos a seguir 

deixarão evidentes os argumentos e áreas utilizadas para este estudo.  

A área Diretamente Afetada (ADA) é a área do loteamento totalizando uma área de 

422.547,55 m².  

 

4.1 Vizinhança Imediata / Área de Influência Direta 

 
Considerou-se como Vizinhança Imediata, aquela instalada nos lotes e quadras mais 

próximas ao empreendimento, bem como o sistema viário, e os outros lotes que 

compõem a região na qual está inserida. Devido as características de alteração de uso 

do solo de Rural pra Urbano foi atribuído o raio de 1.000m (1Km) de área de influência 

Direta (AID) de área total 3.141.592,7 metros quadrados (m²). 

Este limite pode ser justificado, pois é área que sofrerá a influência direta dos 

impactos gerados pela instalação e operação do projeto, correspondendo as quadras e 

bairros adjacentes em que o empreendimento proposto se localiza, deve-se lembrar 

também que o empreendimento se localiza no limite territorial da cidade e após a sua 

conurbação irá integrar ainda mais a Região Metropolitana de Campinas com as 

conexões geradas entre as cidades de Campinas, Sumaré e Paulínia.  
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A Área de Influência Direta engloba parte dos bairros próximos Residencial Parque 

Pavan e o Parque residencial Regina (Nova Veneza) em Sumaré-SP. 

 

4.2 Vizinhança Mediata / Área de Influência Indireta 

 
A Vizinhança Mediata, é aquela situada próxima a área de influência do projeto, 

afetada indiretamente pelos impactos gerados em sua fase de instalação e operação.  

Neste estudo, delimitou-se como Vizinhança Mediata um raio de aproximadamente 

2.000m (2 Km), uma área equivalente a 12.566.370,6 m², que engloba partes dos bairros 

previamente descritos na AID além dos bairros de Sumaré da região descrita como Nova 

Veneza, parte dos bairros de Paulínia Jardim Pari e Condomínio Reserva Real Paulínia 

além dos bairros campineiros: Residencial Campo Florido e Nova Aparecida e vias como 

a Estrada Joannine Caumo, a Avenida Emílio Bôsco e ruas do Hipismo, Rua Raul Bopp 

e Rua H. 

O mapa das áreas de influência do empreendimento foi apresentado a seguir na 

Figura 6. 
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Figura 6. Mapa de áreas de influência do empreendimento.  
Fonte: Google Earth – Modificada por Salle Consultoria e Engenharia 
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4.3 Mapeamento da Vizinhança - Usos e Atividades 

Em relação ao uso do solo da vizinhança do empreendimento, trata-se de uma região 

heterogênea, com predominância do uso residencial à Oeste, Nordeste e ao Sul do 

empreendimento (Sumaré, Paulínia e Campinas, respectivamente) e predominância 

agrícola ao Leste e ao Norte (Campinas e parte de Paulínia, respectivamente), mas 

também com empreendimentos comerciais na borda de sua área de influência, como 

podemos ver em roxo, destacado na Figura 7.   

A área em questão, conforme descrito anteriormente, atualmente se encontra em 

área rural na Macrozona de Desenvolvimento Ordenado, que em sua definição no Plano 

Diretor Estratégico de Campinas de 2018 é passível de ser transformado em área rural. 

A área se encontra bem no meio do limite urbano de Campinas, que se limita até a Área 

de Planejamento e Gestão do Nova Aparecida, no limite lateral urbano de Sumaré, região 

de Nova Veneza, e ao norte em Paulínia, região dos residenciais/condomínios do Parque 

Brasil 500 e Jardim Pari.  

É natural que o processo de conurbação de cidades (o encontro de suas áreas 

urbanas) ocorra especialmente em cidades que estão integradas economicamente e na 

mesma região metropolitana. Neste caso não seria diferente pois as três cidades fazem 

parte da Região Metropolitana de Campinas, segundo a Lei Estadual Nº 870, de 19 de 

junho de 2000, e o Plano Diretor de sua cidade sede, Campinas, já prevê expansão de 

sua área para que este processo ocorra de maneira estratégica e ordenada. 

A seguir, foi inserido o levantamento fotográfico, com algumas imagens dos 

empreendimentos/loteamentos localizados no entorno do projeto, além de áreas de uso 

misto, das três cidades supracitadas.  
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Foto 3 a 6. Relatório fotográfico – Bairros residenciais em Campinas-SP 
Elaborado por: Salle Consultoria e Engenharia. 

 
Foto 7 a 10. Relatório fotográfico - Condomínios residenciais em Paulínia-SP. 
Elaborado por: Salle Consultoria e Engenharia 
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Foto 11 a 14. Relatório fotográfico - Escola e residências em Sumaré-SP 
Fonte: Salle Consultoria e Engenharia 

 

Através do levantamento fotográfico apresentado previamente e a figura a seguir que 

demonstrará os usos do solo identificados na Área de Influência Direta e na Área de 

Influência Indireta pode-se concluir as áreas onde há urbanização são utilizadas para a 

finalidade pretendida pelo empreendedor, uso misto. A aprovação e ordenamento 
prévio desta área tem a capacidade de apresentar impactos positivos a região.  
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Figura 7. Uso do solo existente. 
Fonte: Google Earth – Modificada por Salle Consultoria e Engenharia 
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5. ANÁLISE DOS IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO 
5.1 Adensamento populacional 

Para estimar o adensamento populacional ocasionado pelo possível loteamento, 

considerou-se a relação de habitantes e domicílios do último censo do IBGE (2010), de 

1.080.113 habitantes e 348.186 número de domicílios permanentes ocupados, que 

resulta em uma média simples 3,1 habitantes por domicílio. 

Como o projeto será composto por 881 unidades habitacionais, calcula-se, então, 

(3,1 x 881) uma população de aproximadamente 2731 moradores quando totalmente 

ocupada. 

Quanto aos aspectos relativos à faixa-etária, a distribuição etária aferida pelo Censo 

IBGE 2010 para Campinas mostra que a população acima dos 50 anos representa 

23,63% da população total, seguido pela faixa entre 20 e 29 anos, com 18,6%, todas as 

faixas podem ser visualizadas na tabela a seguir: 

 

0 A 4 ANOS 64.405 5,96% 

5 A 9 ANOS 65.784 6,09% 

10 A 14 ANOS 78.581 7,28% 

15 A 19 ANOS 81.690 7,56% 

20 A 29 ANOS 200.879 18,60% 

30 A 39 ANOS 180.732 16,73% 

40 A 49 ANOS 152.816 14,15% 

> 50 ANOS 255.226 23,63% 

TOTAL  1.080.113 100% 
Tabela 3. Residentes de Campinas – 2010 
Fonte: Censo 2010 - IBGE 

Seguindo a mesma distribuição do percentual por faixa etária da população residente 

no município para a população futura do empreendimento, foi apresentada a tabela a 

seguir. 
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0 A 4 ANOS 163 5,96% 

5 A 9 ANOS 166 6,09% 

10 A 14 ANOS 199 7,28% 

15 A 19 ANOS 206 7,56% 

20 A 29 ANOS 508 18,60% 

30 A 39 ANOS 457 16,73% 

40 A 49 ANOS 387 14,15% 

> 50 ANOS 645 23,63% 

TOTAL  2.731 100% 
Tabela 4. Residentes do Empreendimento por distribuição etária. 
Fonte: Censo 2010 – IBGE. Elaborado por:  Salle Consultoria e Engenharia.  

Quanto a faixa de renda, é previsto que o empreendimento receberá moradores de 

classes populares, com renda mensal familiar de 2 a 5 salários mínimos, compatível ao 

padrão econômico dos moradores nos outros conjuntos residenciais na área de 

influência, tanto do distrito Nova Aparecida em Campinas quanto da região de Nova 

Veneza em Sumaré. 

Apesar da renda da população ser heterogênea, deve-se salientar que, para este 

tipo de empreendimento a faixa de rendimento é condizente com a população alocada, 

a cidade de Campinas tem quase 21,03% de sua população economicamente ativa 

ganhando entre 2 a 5 salários mínimos por residência. 

Conjuntos residências, em geral, provocam o adensamento populacional no próprio 

loteamento e não apresentam potencial para induzir um adensamento populacional no 

seu entorno, há, porém, cada vez mais uma pressão para o aumento da área urbana 

para aquela região, suas linhas de transporte público, além de sua integração com a 

cidade de Sumaré que já está com bairros consolidados bem rente a divisa territorial com 

Campinas.  
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A tabela a seguir demostra a distribuição de renda para moradores da cidade de 

Campinas acima de 10 anos. 

 

0 A 1/4 S.M. 299.185 31,50% 

1/4 A 1 S.M. 100.402 10,57% 

1 A 2 S.M. 220.824 23,25% 

2 A 3 S.M. 104.499 11,00% 

3 A 5 S.M. 95.306 10,03% 

5 A 10 S.M. 78.047 8,22% 

10 A 15 S.M. 20644 2,17% 

15 A 20 S.M. 14243 1,50% 

20 A 30 S.M. 9786 1,03% 

> DE 30 S.M. 6990 0,74% 

TOTAL  949.926 100% 

Tabela 5. Distribuição dos munícipes por faixa de renda 
Fonte: Censo 2010 - IBGE 

 

5.2 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 

No que se refere a tipologia e as novas definições de expansão urbana do Plano 

Diretor Estratégico de Campinas e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, o 

imóvel está localizado, na zona Sobrezoneamento 3 que admitirá a inserção em ZM1 

que, conforme mencionado anteriormente, poderá ter permissão de instalação de 

estabelecimentos não habitacionais, podendo ser comércio, institucional e industrial. 

Estima-se que, apesar da mudança de uso específico do solo no empreendimento, 

e as áreas rurais ao leste do empreendimento, a região não mudará de característica 

dominante em seu âmbito dos bairros do entorno, apenas trará mais fluxo de pessoas 

para a região, as dinâmicas que serão propostas se integrarão com as dinâmicas 

preexistentes.  

Sendo assim, observa-se que o novo empreendimento estará de acordo com os 

parâmetros urbanísticos da legislação municipal e poderá contribuir para melhor 
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integração da Região Metropolitana de Campinas. Ainda há um melhor detalhamento 

dos usos do solo da região na sessão “8.2 – Volumetria e Gabarito”.  

 

5.2.1 Insolação e Iluminação 
 

Por se tratar de um projeto previsto para ser um loteamento/bairro unifamiliar de lotes 

de 200m² não foram identificados impactos expressivos no quesito insolação e 

iluminação no entorno.  

Dentro das variáveis que interferem no conforto térmico de uma região está a 

irradiação solar. A oscilação diária da temperatura, somada à umidade relativa do ar e 

ventilação determinam a sensação térmica e como esta afeta as sensações humanas. 

Face o movimento de translação da Terra ao longo do ano, os raios solares incidem 

com diferentes ângulos sobre as áreas ao norte e ao sul da linha do Equador e define as 

estações de inverno e verão. Porém não foram analisadas as sombras geradas nos 

solstícios; de verão (22 de dezembro) e de inverno (22 de junho) nem nos equinócios; 

nos dias 21 de março (Equinócio de Outono) e 23 de setembro (Equinócio de Primavera) 

devido a característica majoritariamente horizontal do empreendimento que se 

assemelha aos bairros já instalados ao redor, à Oeste na cidade de Sumaré quanto a 

Nordeste nos condomínios residenciais presentes em Paulínia. 

Deve-se salientar, porém que caso haja intenção de algum proprietário ou mesmo 

do poder público de efetuar a construção de algum edifício de gabarito maior, que fuja 

das diretrizes iniciais projetadas para este futuro bairro, estas estarão sujeitas a novo 

processo de avaliação de Estudo de impacto de Vizinhança pelo poder público.  

 

5.2.2 Ventilação 
 

Ainda que tenha uma imprevisibilidade, o vento traduz uma contínua movimentação 

da atmosfera, resultante da circulação de massas de ar provocada pela energia radiante 

do Sol e pela rotação da Terra. Estas alterações estão sujeitas a mudanças de acordo 

com o clima, a estação do ano, o local e outros fatores. 

A região sudeste do Brasil, está sujeita a frentes frias provenientes da Antártida. Tais 

ventos sobem na forma de redemoinhos que giram no sentido anti-horário.  
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Avaliando especificamente a região de Campinas-SP a predominância dos ventos é 

em direção ao sudeste segundo BARBANO et all (2003), especialmente nos meses de 

abril e de agosto a novembro, com média de mais de 40% dos ventos para esta direção. 

Devido a localização do empreendimento grande parte dos ventos do bairro proposto irá 

para a direção do centro de Campinas, porém por se tratar de um loteamento não foram 

considerados impactos relevantes para a vizinhança do terreno a instalação do mesmo 

quanto a ventilação. Quanto ao microclima, haverá mudança evidente devido à perda de 

cobertura vegetal, mas parte deste dano será suavizado com as áreas verdes atribuídas 

para o bairro, bem como pela arborização que deverá ser realizada no viário, conforme 

Guia de Arborização Municipal.  

 

5.2.3 Poluição Sonora 
 

O loteamento por si só não tem potencial de produção de ruídos que gerem 

incômodos à vizinhança. A ocupação de cada lote após a implantação do 

empreendimento deverá passar por análise, para identificar a compatibilidade do uso. 

Durante a construção do empreendimento espera‐se que aumente os níveis de 

ruído, pois haverá utilização de equipamentos com geração de altos níveis de pressão 

sonora, como máquina escavadeira e caminhões para o transporte de materiais e 

resíduos, porém em caráter temporário. Na sua maioria, esses equipamentos funcionam 

ao ar livre, sem possibilidade de medidas mais eficientes para a contenção dos ruídos, 

o que determina o rigor no horário de utilização desses equipamentos para causar menor 

incômodo aos vizinhos do imóvel.  

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. A classe de Ruído da obra se 

enquadra conforme as Normas Técnicas Brasileiras (NBR 10151 e NBR 10152). 

O impacto sonoro será temporário na construção do empreendimento e os 
ruídos gerados após a instalação são condizentes com as características das 
populações urbanas do entorno e será organicamente assimilado pela vizinhança. 
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5.2.4 Poluição Atmosférica e microclima 
 

A fase de implantação do empreendimento pode representar impactos negativos, de 

abrangência direta, e com intensidade média, no que se refere a qualidade do ar e 

microclima pois a cobertura vegetal apresentada, melhor descrita na seção “8.1 – 

Vegetação e produção agrícola”, será varrida do solo e após sua limpeza e 

terraplenagem a capacidade de aliviar o microclima local e assimilar o sol (albedo) e CO2 

do ar do entorno será suprimido. Deve-se salientar, porém, que parte da gleba 

permanecerá com sua cobertura vegetal, cerca de 20%, área de 85.373,07m². 

Não há previsão de potencial instalação que gere poluição atmosférica durante a 

ocupação. Na execução das obras de implantação, as etapas de terraplenagem estão 

sujeitas e levantar material particulado, que por sua vez pode temporariamente poluir o 

ar. Algumas medidas podem ser adotadas como a umidificação do solo e fasear a 

terraplenagem em etapas mantendo a cobertura vegetal nos locais onde não haverá a 

movimentação do solo.  

Após estas considerações, pode-se considerar que o impacto pode ocorrer na 
fase de implantação e que possui medida capaz de atenuar/evitar o que o impacto 
ocorra. 

 

 

5.2.5 Incompatibilidade de usos com o entorno 
 

De acordo com Plano Diretor Estratégico de Campinas (Lei N° 189/ 2018 alterado pela 

Lei 207/2018) o empreendimento se encontra em uma área proposta para expansão 

urbana, anteriormente a área se encontrava na Unidade Territorial Rural Amarais/Barão 

Geraldo em seu extremo oeste, porém desconexa das dinâmicas das Áreas de 

Planejamento e Gestão (APG) tanto dos Amarais quanto da APG de Barão Geraldo. A 

região em questão já tem sido alvo de um tímido crescimento populacional, mas sua 

integração, devido à proximidade, ocorre em sua maioria com a região de Nova Veneza 

em Sumaré e também com o acesso da Estrada Municipal Joannine Caumo, uma Via 

Coletora que, apesar de não estar integralmente pavimentada, integra a região com a 

porção mais ao sul da região, com a APG Nova Aparecida. 
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Com a mudança do Plano Diretor Estratégico da cidade (Lei Complementar Nº 

207/2018) e a LPUOS (Lei Complementar Nº 208/2018) que, conforme explicitado 

anteriormente, transforma a classificação do zoneamento de S3 (Sobrezoneamento 3) 

para ZM1 (Zona Mista 1) que compreende os seguintes usos HU, HMH, HMV, CSEI e 

HCSEI, já descritos anteriormente, a região ganha maior dinamismo e reforça a vocação 

da cidade de Campinas para seu papel de polo de tecnologia e serviços, além de sua 

integração com as cidades do entorno. 

O Plano Diretor estratégico tem como uma de suas principais diretrizes a 

promoção de habitação e a diminuição do déficit habitacional, que estejam em 

consonância com a promoção da qualidade de vida dos seus munícipes e um melhor 

ordenamento da cidade e sua integração metropolitana. 

Assim, o empreendimento encontra‐se de acordo com o zoneamento, atendendo 

as normas urbanísticas e edilícias para o local e em consonância com as premissas de 

uso e ocupação da área. Os impactos apresentados, mesmo que negativos, serão 

assimilados e se apresentam com uma série de outros impactos positivos apresentados 

neste EIV/RIV e poderão inclusive integrar melhor o entorno ao norte da APG Nova 

Aparecida, garantindo melhor fluxo de pessoas e veículos, iluminação pública e outras 

características positivas.  

 
5.2.6 Permeabilidade do solo 
 

Quanto ao projeto urbanístico foram respeitadas as áreas de preservação e área 

verde exigida pela legislação, garantindo minimamente 20% de área permeável. Cada 

lote deverá manter, quando da sua ocupação, as porcentagens de permeabilidade 

mínimas exigidas para o zoneamento. 

Atualmente a área é 100% permeável, com algumas vias de circulação de 

automóvel em terra já compactadas pelo uso, mas que ainda permitem a permeabilidade 

das águas pluviais. 
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5.2.7 Suscetibilidade a inundação 
 

A figura a seguir mostra as áreas da região do imóvel sujeitas a alagamentos, é 

possível observar que na face sul do imóvel, na divisa com o Ribeirão Quilombo incide 

uma área de alta suscetibilidade à inundação. Porém, destaca-se que a área suscetível 

a inundação está contida na Área de Preservação Permanente prevista pela legislação 

e observada no projeto urbanístico proposto. 

Não foram inseridos lotes nas áreas de alto suscetibilidade a inundação. 
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Figura 08. Áreas sujeitas a alagamento 
Fonte: Serviço Geológico do Brasil – CPRM. Modificado por: Salle Consultoria e Engenharia. 
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5.2.8 Suscetibilidade a movimentação gravitacional de terra 
 

A figura a seguir mostra a sujeição da região à movimentação gravitacional na cidade 

de Campinas, o local onde o empreendimento está sendo proposto é classificado como 

de baixa suscetibilidade, é importante salientar que a maioria das áreas na cidade com 

bastante ocorrência deste risco estão situadas na APA de campinas, no distrito de 

Joaquim Egídio, a mais de 20km de distância do empreendimento. 

Conforme descrito anteriormente a região se situa na S3 na qual é prevista sua 

alteração para ZM1 da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo vigente (Lei 

Municipal 207 e 208 de 2018). A Lei N° 207 de 2018 em seu artigo sétimo define as 

principais restrições à urbanização de empreendimentos em glebas, como é o caso em 

questão, uma de suas principais características exigidas é a ausência de 
movimentos gravitacionais de massa. 
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Figura 09. Suscetibilidade a movimentação gravitacional da terra. 
Fonte: Serviço Geológico do Brasil – CPRM Modificado por: Salle Consultoria e Engenharia 
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5.2.8 Atividades complementares e similares 
 

Com a implantação do loteamento a atração de atividades para a região ocorrerá de 

maneira orgânica. Sabendo-se que a alteração do uso descrita prevê a instalação de 

empreendimentos não habitacionais do tipo CSEI e HCSEI espera-se que a região se 

torne provida de melhores serviços privados e também da municipalidade.  

O loteamento irá contribuir para expansão do comércio local, pois naturalmente 

haverá um aumento na demanda por produtos e serviços proporcionalmente a sua 

ocupação. Os impactos diretos do aumento da população residente nos equipamentos 

urbanos são melhor explanados na sessão “6 – Equipamentos Urbanos”. 

 

5.3  VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 
 

Por se tratar de um empreendimento que respeita o zoneamento do local onde 

pretende se inserir, estar de acordo com os demais bairros da região, estar em 

consonância com toda a legislação vigente, proporcionar investimentos para o local, e 

ser um processo natural de desenvolvimento da cidade, é notável o processo de 

valorização imobiliária da região inclusive criando arrecadação a municipalidade através 

do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e uma melhor 

execução do Inciso XXIII do Artigo 5º da Constituição de 88 que visa atender às 

necessidades e interesses da sociedade, ainda mais quando analisam-se estas 

necessidades ante à integração metropolitana. Cabe lembrar ainda que o empreendedor 

pretende executar um planejamento de obras de mais de 38 milhões de reais para 

beneficiamento da área em questão.  
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6. EQUIPAMENTOS URBANOS 
 

6.1 Rede de água 
 

Conforme consta no Informe Técnico da SANASA nº 0012-2022 (Anexo 5), para o 

abastecimento de água deverá ser executado: Reservatório CRD Padre Anchiete com 

Volume mínimo de 3.600 m³ ou superior e Linha de Alimentação de Água de FF400 mm 

e FF300mm em extensões que somam aproximadamente 5.000 metros e os traçados 

indicados no IT. A distribuição interna, com aproximadamente 9.200 metros de extensão 

também deverá ser executada pelo empreendedor, viabilizando o abastecimento de 

água potável ao empreendimento. 

Ressalta-se que é responsabilidade do empreendedor as aprovações, e/ou 

autorizações e/ou licenciamentos junto aos órgãos ambientais, Municipais, Estaduais ou 

Federais ou em concessionárias, para a realização das obras internas e externas. 

A vazão solicitada é de 16,924 l/s (litros por segundo) e a pressão estática máxima 

na rede de distribuição de água deve ser de 40mca, podendo chegar a 50mca em regiões 

com topografia acidentada, a pressão dinâmica mínima, de 10mca e ser referenciada ao 

nível do terreno, fica o empreendedor ainda obrigado a instalar um Macro medidor de 

Vazão no início do loteamento para garantir as vazões e pressões previamente 

estabelecidas entregues no sistema. 

Para efeitos de cálculo foi estimado no IT o atendimento de 3524 habitantes para o 

loteamento. 

Não haverá impacto na rede de abastecimento existente uma vez que o 
sistema será executado garantindo o seu funcionamento isoladamente dos outros 
bairros já atendidos pela concessionária. 

 
 
 
 
 
 
 



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
CASTELFRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

Alteração de uso do Solo de Rural pra Urbano – Parque Residencial Turim I 
Gleba 2 - Qt. 30.005 Desmembrada do Sítio Mariópolis e 

Sítio São José do Bairro do Pary. Campinas-SP. 

43 
 

6.2 Rede de esgoto 
 
No que tange o afastamento e tratamento de esgoto, o Informe Técnico 012-2022 

estabelece a necessidade de implantação de Estação de Tratamento de Esgoto interna 

ao loteamento e rede coletora com 12.000 metros de extensão com 150 mm de diâmetro. 

A Vazão máxima, Qmáx horária, foi estimada em 14,59. 

Os efluentes gerados pelo loteamento são de natureza doméstica e as exigências 

descritas pela SANASA no informe de viabilidade não contemplam a escolha do 

processo de tratamento de esgoto, apenas o seu nível de tratamento (nível de tratamento 

secundário), deixando o empreendedor livre para escolher processos “compactos e 

eficientes desde que devidamente comprovados”. 

Os efluentes sanitários estão sujeitos a serem é um potencial gerador de 
impacto, quando lançados no meio sem necessário tratamento e em locais 
inadequados, no entanto pode ser evitado o impacto prevendo a coleta, 
afastamento e tratamento adequados. 

 

6.3 Rede de drenagem de águas pluviais 
 

Durante a fase de obras deverá ser implantado o sistema de drenagem superficial 

provisória, com elementos de contenção dos sólidos suspensos, com a finalidade de 

direcionar o escoamento das águas pluviais durante a execução das obras, reduzindo 

os impactos do escoamento direto evitando o transporte de sólidos para o efluente 

próximo.  

Inexiste indicação de ponto de lançamento da drenagem no pré cadastro 

multidisciplinar, protocolo N° 2020/11/8239 (Anexo 06) emitido pela prefeitura. O Projeto 

de Drenagem do empreendimento deverá ser submetido a análise e aprovação da 

municipalidade, respeitando a legislação. O lançamento da rede de drenagem de águas 

pluviais será projetado sendo feito diretamente no corpo hídrico local. A figura a seguir 

apresenta as bocas de lobo da rede de drenagem encontradas na Área de Influência 

Direta do empreendimento, no município de Sumaré. Não foram encontrados na Área 
de Influência Direta, em Campinas, dispositivos de captação de águas pluviais, 
como por exemplo, bocas de lobo. 
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Figura 10. Bocas de Lobo na Área de Influência Direta do empreendimento 
Elaborado por: Salle Consultoria e Engenharia. 



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
CASTELFRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

Alteração de uso do Solo de Rural pra Urbano – Parque Residencial Turim I 
Gleba 2 - Qt. 30.005 Desmembrada do Sítio Mariópolis e 

Sítio São José do Bairro do Pary. Campinas-SP. 

45 
 

6.4 Sistema de coleta de resíduos sólidos 
 

Após a instalação do loteamento, os resíduos sólidos domésticos serão coletados 

pelo serviço público da municipalidade, realizado pela empresa CONSÓRCIO TECAM, 

conforme a Coordenadoria de Limpeza Urbana da secretaria de serviços públicos (site 

da prefeitura de Campinas). 

A varrição das vias e coleta de eventuais resíduos gerados por serviços públicos a 

serem instalados neste futuro bairro residencial também está sobre a responsabilidade 

da COLUR (Coordenadoria Setorial de Limpeza Urbana). 

O lixo domiciliar gerado poderá ser recolhido diariamente ou alternadamente como 

já ocorre em regiões próximas ao empreendimento, como a região do Padre Anchieta ou 

do Jardim Santa Mônica, e sua disposição será feita no aterro de Paulínia (Conforme 

Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos, CETESB, 2019).  

 

6.5 Rede de energia elétrica e iluminação pública 
 

No que se refere a eletrificação, de acordo com a Carta de Viabilidade (Anexo 7) 

emitida pela concessionária CPFL, há viabilidade técnica para o fornecimento de energia 

elétrica no empreendimento, ficando o interessado sujeito às exigências da legislação 

vigente a época do atendimento aos padrões e regulamentos descritos pela 

concessionária, como a troca de chaves elétricas, transformadores e postes.  
O atendimento dependerá de existência de edificação no local, de arruamento, bem 

como, acesso ao local, aprovado pelos órgãos pertinentes e apenas uma unidade 

consumidora. Neste caso também dependerá do desligamento das unidades 

preexistentes no terreno se houver. 

Demonstra-se que o atendimento da rede de distribuição de energia e do percurso 

na vizinhança imediata é atendida por postes de iluminação pública e cabeamentos, além 

disso a região tem a passagem de linhas de transmissão de energia que cortam a região 

e foram demonstradas nas figuras a seguir: 
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Figura 11. Linhas de poste de iluminação e energia do entorno. 
Fonte: Salle Consultoria e Engenharia 
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Figura 8. Linhas de transmissão de energia do entorno. 
Fonte: Salle Consultoria e Engenharia 
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Diante da carta de viabilidade da concessionária e das imagens que demonstram o 

acesso tanto de postes de luz e distribuição como de transmissão de energia demonstra-

se que o atendimento da rede será plenamente cumprido conforme as exigências da 

legislação e da concessionária. 

 

6.6 Rede de telefonia 
 

A região do empreendimento será dotada de infraestrutura completa, conforme 

disposição das legislações municipais e como foi apresentado nos itens deste capítulo. 

Há uma rede de postes de transmissão de energia preexistente que também atendem 

outros serviços como de telefonia e internet na Área de Influência Direta (AID). Outros 

postes e dispositivos para o arruamento da gleba também serão instalados e é previsto 

que empresas de telefonia e internet apresentarão sua expansão para a área residencial 

conforme sua ocupação. Estima-se que cada lote será atendido por uma linha telefônica 

e ou linha de acesso à internet até sua ocupação total, a demanda seria então de 881 

linhas de serviço de telecomunicações. 

 

6.7 Rede de gás canalizado 
 

No que se refere, a rede de abastecimento de gás canalizado de acordo com o site, 

a concessionária COMGAS não dispõe de rede de gás na gleba ou na vizinhança 

imediata do terreno, porém tem duas linhas de fornecimento fora da Área de Influência 

Direta, a 550 metros de distância, passando pela Avenida Vereador Almiro Dias de 

Oliveira.  

O empreendedor não pretende solicitar o serviço para atender o loteamento, porém 

os usuários e a própria COMGÁS podem, através de análise técnica e financeira, verificar 

a viabilidade de uma ligação para o respectivo conjunto residencial. Esta ligação deverá 

atender todos os parâmetros e exigências descritos pela prefeitura.  

  



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
CASTELFRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

Alteração de uso do Solo de Rural pra Urbano – Parque Residencial Turim I 
Gleba 2 - Qt. 30.005 Desmembrada do Sítio Mariópolis e 

Sítio São José do Bairro do Pary. Campinas-SP. 

49 
 

7. EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS 
 

7.1 Educação 
 

Sobre a capacidade de atendimento da demanda das escolas indicadas, segundo o 

site da Fundação Lemann, Q-EDU, que reúne dados do Censo Escolar/INEP, a cidade 

de Campinas tem, em 2020, 393 escolas públicas e 258 particulares nos mais diferentes 

níveis de educação, desde os anos iniciais até a educação superior.  

A cidade apresentava, em 2020, 168.260 matrículas em instituições públicas e 

64.401 escolas particulares, totalizando 232.661 matrículas, a partir destes dados pode-

se observar que 72,3% das matrículas são em escolas públicas e o restante, 27,7% em 

escolas particulares. 

Na Áreas de influência Indireta (AII) do empreendimento foram localizadas 5 

unidades de ensino sendo 3 da rede pública e 2 da rede particular. Todas as escolas 

estão situadas em Sumaré e apenas 1 das 3 escolas públicas é estadual podendo 

absorver uma provável demanda de estudantes do ensino médio.  

Conforme informado anteriormente, não foram localizadas nenhuma escola na 
AID ou na AII no município de Campinas. 

Os nomes e localizações também podem ser acompanhadas na figura a seguir. 
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Figura 9. Mapa da unidade de ensino na região do empreendimento. 
Fonte: Google Earth – Modificada por Salle Consultoria e Engenharia 
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Seguindo a mesma distribuição entre escolas públicas e particulares, foi considerado 

que 72% dos moradores em idade escolar utilizarão a rede pública de educação. Como 

descrito no item de adensamento populacional do empreendimento, foram estimadas as 

porcentagens conforme a configuração de Campinas, pelo CENSO de amostras de 

domicílios do IBGE de 2010 com os dados do Censo Escolar do INEP de 2020. 

Idade Tipo de escola: 100% das crianças 72% das crianças Porcentagem 

0 A 4 ANOS CRECHE E ANOS INICIAIS 163 117 5,96% 

5 A 9 ANOS FUNDAMENTAL I 166 119 6,09% 

10 A 14 ANOS FUNDAMENTAL II 199 143 7,28% 

15 A 19 ANOS ENSINO MÉDIO 207 149 7,56% 

TOTAL  POP. TOTAL 2731   100% 
Tabela 6. Estimativa de usuários de escola pública pelos moradores do Turim 1 
Fonte: Censo Nacional de amostra de domicílios/ Censo Escolar / INEP 2020. 

 

Verifica-se na tabela a estimativa da população etária que fará uso de serviços de 

educação. O empreendimento trará um incremento de 117 crianças entre 0 a 4 anos 

para creche, 119 crianças para o ensino Fundamental I, 143 para o Ensino Fundamental 

II, e 149 alunos de Ensino Médio quando a ocupação do loteamento estiver completa.  

Deve-se salientar que é atribuição de todas as esferas do Estado trabalhar para 

absorção dos alunos em seus estudos até a conclusão do Ensino Médio, atualmente, 

estados e municípios recebem repasses da União por meio do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), grande parte da gestão da educação básica até o Fundamental II (até o fim 

do 9° ano, antiga oitava série) fica sobre atribuição da municipalidade, já o Ensino Médio 

é de atribuição estadual.  

Com a relação de matrículas pode-se estabelecer que haverá sim algum impacto na 

absorção destas novas matrículas no entorno, pois inexiste escolas na cidade de 

campinas no entorno do loteamento e apenas uma escola na AII poderá absorver parte 

dos alunos e apenas na faixa referente ao ensino médio. O impacto negativo será 

preponderante e exigirá um esforço da municipalidade em atender o loteamento em sua 

totalidade. 
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7.2 Saúde 
 

Foram coletados dados fornecidos pelo site da Secretaria de Saúde, o Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde/Datasus e o IBGE em relação ao atendimento 

à Saúde Pública.  

Não foram encontradas nas áreas de Influência, tanto direta como indireta (AID e 

AII) em Campinas, a existência de unidades de saúde que atendam a região. Apenas 

duas unidades na Área de Influência Indireta, a mais de 1.800m de distância, localizados 

em Sumaré, atendem pelo SUS. Ambas as duas estão situadas na Avenida Emílio Boscô 

e são: 

• Unidade de Pronto Atendimento Matão (Sempre aberto) 

• Unidade Básica de Saúde Matão (funcionamento de seg. à sexta das 08h as 17h) 

 

Segundo o site do DataSUS os estabelecimentos de saúde mais próximos em 

campinas estão a mais de 5km de distância do futuro empreendimento e se localizam 

também um ao lado do outro na Avenida Papa João Paulo II, na Vila Padre Anchieta e 

são: 

• Unidade de Pronto Atendimento Anchieta-Metropolitano (funcionamento 7 dias da 

semana, 24 horas por dia). 

• Centro de Saúde (funcionamento de segunda à sexta-feira das 07h às 19h). 

 

Em relação a capacidade de atendimento dessa região, o crescimento populacional 

causado pelo empreendimento, previsto neste estudo de impacto em 2731 habitantes 

em sua ocupação plena, aumentará a demanda das unidades de saúde presentes na 

cidade de Campinas-SP.  

As localizações dos postos de atendimento de saúde no entorno, na cidade de 

Sumaré, área de Influência Indireta, podem ser acompanhadas na figura a seguir. 
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Figura 10. Unidades de saúde na Área de Influência Indireta do empreendimento. 
Fonte: Google Earth/DataSUS – Modificada por Salle Consultoria e Engenharia 
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7.3 Lazer 
 

O empreendimento não contará ainda com uma série de itens de lazer em suas 

Áreas de Influência, tanto direta como indireta. Esta característica é comum nos limites 

da conurbação de grandes cidades e demonstra a carência/demanda de lazer/cultura na 

periferia. Entretanto, em contrapartida o empreendedor destinará uma área de 802,68 

m² para Sistemas de Lazer, de uso público e próximo a área verde do loteamento, 

conforme descrito na LUOS (Lei 208 de 2018) em seu artigo 16°, inciso segundo. Esse 
impacto é mitigável, previsto em lei e está descrito no projeto urbanístico em 
(Anexo 04). 
 

7.4 Segurança 
 

O empreendimento conta com 881 lotes residenciais e em seu zoneamento, 

previamente citado, e discutido, também permite estabelecimentos não habitacionais, 

destinada ao comércio, serviço, institucional ou industrial, estas configurações trazem à 

região a possibilidade de ser um futuro polo de moradia e comércio sendo também 

parcialmente integrado a outras regiões, especialmente com as populações já instaladas 

em Sumaré na região do Nova Veneza.  

A unidade policial de segurança pública mais próxima é o 8° Distrito Policial de 

Campinas localizado a mais de 4,5km de distância na Avenida Cardeal Agnello Rossi, 

522, no Conjunto Habitacional Padre Anchieta. A unidade policial em questão se situa 

fora da área de influência e demonstra que a região carece de cobertura policial em sua 

Área de Influência Direta e Indireta.  
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7.5 Fluxo viário e oferta de transporte público 
 

Ao se apresentar a área prevista para alteração do uso do solo, de rural pra 
urbano, foram analisados a seguir o sentido das vias de circulação do entorno do 
empreendimento e os pontos de ônibus mais próximos na cidade de Campinas. 

Foram identificadas duas linhas de ônibus descritas a seguir: 

• 319 - Terminal Barão Geraldo / Parque Cidade de Campinas (via Amarais). 
Partindo do Terminal Barão Geraldo até a Rua Dolores Duran (residencial Campo 
Florido). 
• 310 - Vila Olímpia / Corredor Central. Partindo da Estrada Municipal José 
Sedano (no Vila Olímpia) até a Avenida Moraes Salles. 

 

As duas figuras são apresentadas a seguir: 
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Figura 11. Sentido de circulação das vias na região do empreendimento. 
Fonte: Google Earth/Cittamobi – Elaborado por: Salle Consultoria e Engenharia 
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Figura 126. Pontos de ônibus da região do empreendimento. 
Fonte: Google Earth/Cittamobi – Elaborado por: Salle Consultoria e Engenharia 
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Figura 137. Classificação viária na região do empreendimento. 
Fonte: Google Earth/Cittamobi – Elaborado por: Salle Consultoria e Engenharia 
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Tendo em vista que o principal acesso a gleba será pela estrada Municipal Joannine 

Caumo, e que o crescimento populacional da região trará impactos na demanda por 

transporte público é importante propor mudança de rota nestas duas linhas 
municipais a fim criar condições de transporte público para atender a população a 
ser alocada na região. 

 

7.6 Indicação e Classificação dos Cursos D’Água na Vizinhança  
 

O município está inserido na Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí, gerenciado pelo Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí (CBH-PCJ). 

A figura a seguir, apresenta a localização dos cursos d’água da área próxima ao 

empreendimento. A região está na microbacia do Rio Quilombo. 
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Figura 148. Cursos d'agua próximos ao empreendimento e suas classificações. 
Fonte: DATAGEO – Modificado por Salle Consultoria e Engenharia 
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Segundo a Resolução CONAMA 357/2005, o enquadramento dos corpos hídricos 

superficiais, podem ser classificados de acordo com as condições e padrões de 

qualidade de água necessários ao atendimento dos usos preponderantes atuais e 

futuros. Sendo distribuídos em: 

CLASSE ESPECIAL, águas destinadas a(o): 

- Abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

- Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; 

- Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção 

integral. 

 

CLASSE 1, águas que podem ser destinadas a(o): 

- Abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

- Proteção das comunidades aquáticas; 

- Recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho), conforme 

CONAMA 274/00; 

- Irrigação de hortaliças consumidas cruas e de frutas (rente ao solo) e que sejam 

ingeridas cruas sem remoção de película; 

- Proteção das comunidades aquáticas em terras Indígenas. 

 

CLASSE 2, águas que podem ser destinadas a(o): 

- Abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 
- Proteção das comunidades aquáticas; 
- À recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho), conforme 
CONAMA 274/00; 
- Irrigação de hortaliças e plantas frutíferas, parque e jardins e outros com os quais o 
público possa vir a ter contato direto; 
- Aquicultura e à atividade de pesca. 
 

CLASSE 3, águas que podem ser destinadas a(o): 

- Abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; 
- Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 
- Pesca amadora;  
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- Recreação de contato secundário; 
- Dessedentação de animais. 
 

CLASSE 4, águas que podem ser destinadas à: 

- Navegação; 

- Harmonia paisagística. 

 

Segundo o Decreto Nº 10.755/77 de enquadramento dos corpos d’água e o Site 

DATAGEO (que reúne as legislações referente ao assunto no estado de São Paulo) os 
corpos de água existentes na região do empreendimento são avaliados como 
Classe 3 e Classe 1, conforme figura demonstrou anteriormente.  

Os corpos d’água dentro da área de influência direta do empreendimento são, quase 

em sua totalidade de Classe 3, incluindo o Ribeirão Quilombo, que não é uma 

classificação de qualidade superior, sendo suscetível a influência e certo impacto sem 

que ocorra a alteração de sua classificação, ainda assim as Áreas de Proteção 

Permanentes (APP) delimitadas no projeto garantem um bom manejo das águas e de 

sua mata ciliar, evitando futuros assoreamentos. Pode-se afirmar também que com a 

diminuição do lançamento clandestino de resíduos na Área de Influência Direta (AID) 

pode ocorrer sim uma promoção à melhora do trato no entorno trazendo certa 

preservação do corpo d’água. 

Já na Área de Influência Indireta (AII) temos mais corpos d’água em sua classe 1, 

que é de uso mais qualificado e poderia ter alguma alteração, porém os mesmos se 

encontram afastados do empreendimento e, devido a usos rurais do entorno, a presença 

de alguns pesqueiros e usos residenciais, pouco poluentes e com esgotamento sanitário 

presente, estima-se que a qualidade do corpo d’água permaneça a mesma. 

Portanto conclui-se que este é mitigável pelas áreas verdes e de APP 
atribuídas.  
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8. PAISAGEM E PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL  
8.1 Vegetação e produção agrícola 

 

Na vegetação original do município de Campinas/SP, predominam a Mata Atlântica, 

constituída por fragmentos isolados de Florestas Estacionais Semideciduais e poucos 

trechos de cerrado, matas de brejo e vegetação rupestre, conforme pode-se observar na 

figura 25. Hoje em Campinas, conforme Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Social e de Turismo, existem aproximadamente 500 praças urbanizadas com 

equipamentos (playgrounds, bancos e iluminação), 17 parques e bosques e 4 matas 

tombadas: Mata de Santa Genebra, Mata do Ribeirão Cachoeira, Mata da Fazenda 

Santa Elisa, Maciços Arbóreos do Recanto Iara e 11 Áreas Especiais de Proteção 

Permanente (Lei 6.743/01) 

O terreno de interesse tem por histórico, a mais de 10 anos, o uso para plantio de 

cana-de-açúcar, em visita a campo foi verificado que o plantio de cana-de-açúcar não 

estava em execução e a área estava coberta por plantas do gênero Braquiária. A 

braquiária além de oferecer forragem aos rebanhos, também contribuem para a 

estruturação do solo, para realizar um manejo adequado nas entressafras, proporcionam 

mais sanidade ao solo e ganhos de produtividade, ainda a sua palha pode servir até para 

uma melhor execução de plantio direto da cana-de-açúcar. 

Segundo a CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) do Ministério da 

agricultura, a produtividade média do Brasil na safra 2018/19 foi de 72.234 kg/há, e em 

2019/20 foi para 73.486 kg/ha. Assumindo uma média de 73 toneladas por hectare e 

tendo em vista que a área em questão detém aproximadamente 42ha cultiváveis 

podemos estimar a perda de capacidade agrícola da região em 3066 toneladas ano.  

Conforme o Censo Agropecuário de 2017, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE em 1.826 hectares de área colhida no Município de 

Campinas, do total de estabelecimentos agropecuários no Município de Campinas, 5 são 

dedicados à lavoura permanente para o plantio de cana-de-açúcar, alcançando uma 

produção, no ano de 2017, de 115.132 toneladas de cana-de-açúcar.  

A figura a seguir apresenta os tipos de vegetação encontrados na região do 

empreendimento: 
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Figura 159. Mapa dos tipos de vegetação encontrada no entorno. 
Fonte: Google Earth / RADAM BRASIL / DATAGEO – Modificado por Salle Consultoria e Engenharia 
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8.2 Volumetria e gabarito 
 

Em relação as volumetrias dos empreendimentos das áreas de influências, foi 

observado em visita a campo, que a região possui predominância em projetos horizontais 

de até 3 pavimentos e áreas com volumetria nula, devido a inexistência de construção. 

Em bairros mais ao sul ainda na cidade de campinas encontramos dois residenciais com 

volumetria maior que 3 pavimentos, porém já se encontram na borda da área de 

Influência Indireta (AII).  

Considerando que será implantado um loteamento horizontal residencial com 

zoneamento ZM1 que, conforme mencionado anteriormente, terá também a permissão 

de instalação de estabelecimentos não habitacionais, do tipo CSEI e HCSEI, mediante 

aprovação de EIV/RIV posteriores, estima-se que a volumetria da região não mudará de 

característica dominante em seu âmbito residencial. 

 Tanto em Campinas, como nas regiões vizinhas de Sumaré e Paulínia, os bairros 

da vizinhança têm características residenciais e de baixa volumetria mesmo com a 

presença de comércios isolados.  

Observa-se também que apenas as áreas em Sumaré adjacentes da Avenida Emílio 

Bôsco, a mais de 1.500m de distância do empreendimento, tem volumetria de mais de 3 

pavimentos, exceto os dois residenciais presentes em campinas. 

A seguir, apresentam-se as volumetrias dos empreendimentos descritos acima e as 

fotografias de alguns destes empreendimentos supracitados. 
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Figura 20. Mapa de apresentação de volumetria da região. 
Fonte: Google Earth – Modificado por Salle Consultoria e Engenharia 
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Foto 15. Volumetria do barracão próximo ao empreendimento, em Campinas. 
Fonte: Salle Consultoria e Engenharia

 
Foto 16. Residencial Takanos 1, em Campinas, de Volumetria de pavimentos. 
Fonte: Salle Consultoria e Engenharia 

 
Foto 17. Barração de veículos pesados próximo ao empreendimento. 
Fonte: Salle Consultoria e Engenharia 
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Estas considerações e imagens de volumetria apresentadas demonstram que a 

criação do loteamento não irá destoar das características já apresentadas no limite 

urbano de Campinas. A instalação do loteamento pretendido irá garantir a continuidade 

do ordenamento urbano conforme as diretrizes previstas na Lei Nº 207/2018 e Lei Nº 

208/2018 (LUOS). 

Poucas edificações foram identificadas na região, mas que não se enquadram como 

patrimônio histórico cultural, mostra-se o imóvel na foto a seguir.  

 
Foto 18. Casa no entorno do empreendimento. 
Autor: Salle Consultoria e Engenharia. 
 

8.3 Poluição visual 
 

Com a urbanização da área, e consequentemente com a edificação futura dos lotes, 

o horizonte antes rural se transformará em urbano, o que é um movimento natural da 

cidade. No entanto, o loteamento prevê a preservação das Áreas de Preservação 

Permanente e Áreas Verdes, bem como um traçado urbano harmônico e planejado. 

Ademais foram identificados alguns descartes irregulares de resíduos no entorno, 

fruto também da baixa fiscalização e inexistência de iluminação pública ostensiva na 

região. Em visita a campo em certos pontos pôde-se verificar um forte cheiro de 

putrefação que inviabiliza a distinção do que está sendo descartado localmente. Um dos 

pontos tem seu registro fotográfico apresentado a seguir: 
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Foto 19. Descarte irregular de resíduos a 460m da borda do empreendimento. 
Fonte: Salle Consultoria e Engenharia. 
 

 Por se tratar também de uma área que não tem apresentado atividade 

agrosilvopastoril nos últimos meses, as imagens de satélite indicam que o solo foi limpo 

uma última vez em julho de 2021, e no momento encontra-se sem ocupação com a 

predominância de braquiárias no local (Urochloa sp.) pode-se estimar uma melhora 
paisagística no entorno com a relativa perda de área verde/agricultável sendo 
mitigada pelos benefícios descritos previamente neste item.  

8.4 Bens de interesse do patrimônio e respectivas visualizações 
 

O município de Campinas detém 23 imóveis tombados segundo o banco de dados 

do CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio, Histórico, Arqueológico, Artístico 

e Turístico do Estado de SP). Também foram verificados todos os tombamentos citados 

no site do CONDEPACC (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas), em 

ambos os bancos de dados apenas 1 pode ser considerado relativamente “próximo” à 

Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento que é a Unidade de Conservação 

Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra gerida pela Fundação 

José Pedro de Oliveira.  
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A ARIE Mata Santa Genebra foi tombada pelo decreto estadual da Resolução 3 de 

03/02/1983 e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 04/02/1983 pág. 

17 e seu tombamento foi retificado pelo CONDEPACC na Resolução nº 65 - de 

04/08/2006, publicada no Diário Oficial de Campinas em 08/08/2006 pág. 3. Após seu 

tombamento segundo a Lei Municipal Nº 5.885 de 1987 para evitar perda de visibilidade, 

destruição, ou qualquer outro impacto negativo, toda e qualquer construção, alteração 

ou demolição a 300m de distância (área envoltória) deve ser submetida ao conselho do 

CONDEPACC para aprovação, como consta nos artigos 21,22 e 23 da referida lei.  

Através dos levantamentos efetuados nas esferas federal (IPHAN), estadual 

(CONDEPHAAT) e municipal (CONDEPACC) nenhum outro imóvel foi localizado mais 

próximo ao empreendimento, ainda assim é citada a ARIE Mata Santa Genebra para se 

esclarecer que a sua delimitação e de sua respectiva área envoltória encontra-se a mais 

de 2,3 Km de distância do loteamento e a mais de 650m da área de influência Indireta 

(AII) desobrigando assim o empreendedor de solicitar aprovação do CONDEPACC e 

demonstrando que a mesma não sofrerá impacto negativo com os efeitos da instalação 

do empreendimento.  

Sendo assim, não foram considerados impactos a estes aspectos, a distância 
do empreendimento em relação a área envoltória da Mata pode ser verificada 
conforme a figura a seguir: 
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Figura 21. Distância da ADA e da AII à zona envoltória da Mata Santa Genebra. 
Fonte: Salle Consultoria e Engenharia 
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8.5 Passeios e muros 
 

No que diz respeito aos passeios e muros, eles serão adequados à necessidade e 

segurança necessária a circulação de pedestres, as exigências viárias e urbanísticas 

serão cumpridas conforme projeto e seguem as diretrizes municipais para tais 

empreendimentos. 

Tendo em vista que o empreendimento terá caráter residencial, cada proprietário 

também deverá atender a legislação municipal vigente para a parte interna de cada lote. 
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9. CIRCULAÇÃO E TRANSPORTE 

 

Os impactos relativos à circulação e transporte serão identificados, mitigados ou 

compensados no Relatório de Impacto no Trânsito a ser protocolado futuramente 

conforme item 1 da ordem de serviço nº 04 publicada no Diário oficial de Campinas do 

dia 23 de junho de 2020. Apenas para avaliação dos impactos sociais será avaliado o 

item “transporte público” e “Vias” neste Estudo de Impacto de Vizinhança.  
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10. IMPACTO SOCIOECONÔMICO NA POPULAÇÃO RESIDENTE OU ATUANTE 

NO ENTORNO 

10.1 Impacto na microeconomia local 

 

Por se tratar de um loteamento/conjunto residencial, a geração de empregos para 

implantação será cerca de 50 funcionários diários diretos. Na fase de implantação do 

loteamento será priorizada a mão de obra da região. Devido ao aumento de 2731 
moradores, pode-se concluir que o empreendimento promoverá um impacto positivo na 

rede de comércio e serviços do entorno, impacto que segue em consonância com o novo 

zoneamento que será atribuído ZM1 (Zona mista 1), que garante usos comerciais, 

industriais e de serviços não habitacionais conforme explicitado anteriormente na seção 

2.2 deste estudo de impacto de vizinhança.  

 

10.2 Impacto nas relações sociais e de vizinhança 
 

Em termos sociais, a alteração de uso rural para urbano do uso do solo com a 

implantação do loteamento na área referida pode impactar tanto negativamente quanto 

positivamente a relações sociais e de vizinhança.  

Parte dos impactos que já foram descritos previamente mas cabe explicitar 

novamente que uma maior fluxo populacional e densidade populacional na região poderá 

trazer maior integração aos bairros, garantindo um processo de conurbação estruturado 

e um fluxo maior de pessoas que pode garantir melhor qualidade das vias do entorno, 

melhor qualidade das linhas de transporte público, mais escolas, segurança, iluminação 

e postos de saúde para a região, como já foi descrito nos itens anteriores deste estudo. 

A área em questão está amplamente suscetível também a se integrar com os bairros 

a oeste na cidade de Sumaré e é importante salientar que, com a municipalidade 

aprovando o empreendimento em questão poderá evitar transtornos de um crescimento 

populacional desordenado, risco de invasões ou crescentes descartes irregulares de 

resíduos. Portanto os impactos positivos são evidentes e podem garantir a 

municipalidade o ordenamento previsto em seu Plano Diretor Estratégico. 
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Deve-se salientar que a região já é densamente povoada na borda a oeste, ao longo 

do limite municipal com a cidade de Sumaré e ainda conta com a perspectiva de 

crescimento populacional, e habitacional, portanto, sua instalação colabora com o melhor 

ordenamento deste crescimento para a cidade.  

 

10.3 Promoção de inclusão ou exclusão social 
 

Segundo o Índice de Vulnerabilidade Social do IPEA (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada) as cidades de Campinas, Sumaré e Paulínia, em suas totalidades 

se encontram em nível de vulnerabilidade baixa, com nota na faixa entre 0,201 - 0,300, 

sendo que o índice define 1 para “Muito Vulnerável” e 0 para “Vulnerabilidade Muito 

Baixa”.  

Já o relatório do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social demonstra que a cidade 

detém uma porcentagem baixa da população em níveis de vulnerabilidade grande. O 

IPVS do estado de São Paulo define 6 (seis) classe de Vulnerabilidade, descritas a 

seguir: 

• Grupo 1 (baixíssima vulnerabilidade) 

• Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa) 

• Grupo 3 (vulnerabilidade baixa) 

• Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos) 

• Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos) 

• Grupo 6 (vulnerabilidade muito alta - aglomerados subnormais) 

 

Segundo o parecer da Fundação Estadual de Análise de Dados – SAEDE, a cidade 

de Campinas, situada na Região Metropolitana de mesmo nome, tem uma renda 

domiciliar média (em 2010) de R$3.508, sendo que em 9,9% dos domicílios não 

ultrapassava meio salário mínimo per capita. Os chefes de domicílio da cidade têm em 

média 47 anos e os domicílios com chefes com menos de 30 anos representavam 14,3% 

do total. Dentre as mulheres responsáveis pelo domicílio 14,8% tinham até 30 anos, e a 

parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 7,2% do total da população. 

Apesar de apresentar certa desigualdade social, comum em nosso país a cidade de 

Campinas tem características menos desiguais e vulneráveis ao longo de sua extensão, 
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o gráfico a seguir apresenta isto de maneira gráfica e mais clara em relação ao Estado 

de São Paulo.  

 
Gráfico 01. Distribuição da População, segundo Grupos do IPVS 
Estado de São Paulo e Município de Campinas – 2010 
 Pode-se perceber na imagem a seguir também que o mapa de vulnerabilidade 

social não apresenta populações muito vulneráveis na área Diretamente Afetada (ADA) 

por se tratar de uma área rural de população constituida a muitos anos e com certa 

qualidade de vida, entretanto mais ao sul, dentro da Área de Influencia Indireta nos 

bairros Residencial Campo Florido e no bairro Nova Aparecida, em Campinas,  

apresentam-se populações em condições mais vulneráveis que a média da cidade 

(grupos 3, 4 e 5). Apesar de não ser demonstrada na figura a seguir, a cidade de Sumaré 

na região de Nova Veneza (no entorno do empreendimento) apresenta-se praticamente 

o mesmo mosaico de vulnerabilidade social com grupos de 3, 4 e 5 nos níveis de IPVS 

da região da vizinhança do empreendimento. A figura a seguir apresenta melhor a 

configuração territorial do IPVS na cidade de Campinas-SP. 
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Figura 22. Índice de Vulnerabilidade Social do estado de São Paulo, Campinas-SP. 
Fonte: Censo IBGE (2010), SAEDE-SP. Elaborado por: Salle Consultoria e Engenharia 
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Os seis grupos do IPVS resumem as situações de vulnerabilidade às quais a 

população se encontra. As características desses grupos, em Campinas, são 

apresentadas a seguir: 

 
Tabela 7. População de Campinas e Índice de Vulnerabilidade Social 
Fonte: Censo IBGE (2010) e SAEDE-SP. 

Pode-se observar que algumas áreas se destacam pelas condições de moradia de 

maior precariedade, especialmente as próximas do limite entre Sumaré e Campinas e ao 

sul do empreendimento na Vila San Martin e arredores. Apesar disso, não se espera 

qualquer alteração negativa ou interferência do empreendimento nas condições 

socioeconômicas preestabelecidas entre esses grupos de moradores na região. Espera-

se, todavia, que haja uma melhor qualificação do entorno, criação de empregos, 

especialmente em pequenos comércios, melhor fluxo viário e de transporte público 

conforme foi apresentado neste EIV anteriormente.  
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  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  
Ao verificar as questões que devem ser analisadas em um Estudo de Impacto de 

Vizinhança, conforme a Constituição, Estatuto da Cidade e as legislações federais, 

estaduais e municipais, incluindo a legislação de ordenamento territorial observou-se que 

a área prevista para implantação do empreendimento apresenta condições 

socioeconômicas, ambientais e urbanísticas para receber o projeto pretendido.  

A implantação de loteamento é considerada de baixo impacto ambiental e não 

apresenta potencial significativo de incômodo a população residente nas suas áreas de 

influência, esta condição inclusive se confirma ao longo deste estudo onde foi possível 

demonstrar que a região já está no entorno de áreas habitacionais e que a mesma pode 

e irá se integrar as outras cidades da região metropolitana de Campinas.  

Ainda que o processo de instalação gere pequenos incômodos nas dinâmicas 

encontradas no local, como fluxo repentino de trabalhadores, geração de ruído, fluxo de 

veículos pesados, entre outros, estes serão encerrados juntamente com a obra em 

questão, seguindo o cronograma de obras apresentado.  

É evidente que haverá uma demanda maior dos serviços públicos e que a região se 

encontra carente de alguns serviços, conforme apresentado, porém a instalação do 

loteamento poderá garantir que a municipalidade readéque políticas para os próximos 

dois anos na região.  

Ações como novas escolas, postos de saúde, melhoria e mudança dos itinerários de 

ônibus podem ocorrer justamente pela maior densidade que o empreendimento trará a 

região. Deve-se lembrar ainda que o empreendedor garantirá mais de 54% das áreas 

para cumprir a devida urbanização do local, com mais de 17 mil metros m² (4%) para uso 

institucional qual a municipalidade irá atribuir funções sociais.  

Cabe explicitar novamente, como foi pormenorizado ao longo deste estudo, que a 

região não apresenta nenhum dos itens de restrição do artigo 7° da lei 207 de 2018 que 

impedem as áreas rurais de mudarem seu zoneamento para urbana. O loteamento em 

questão se dará numa área com baixa possibilidade de movimentação gravitacional de 

massa, sem áreas suscetíveis a inundações (as Áreas de APP garantem seu manejo 

correto), sem declividade superior a 30% e com respeito a preservação ambiental e da 

hidrologia da região. 
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Sendo assim, tomadas as medidas mitigadoras levantadas neste estudo e 

cumprindo as exigências das leis, em especial as previamente descritas relativas a 

municipalidade, não foi identificado qualquer aspecto que torne inviável 
a implantação do empreendimento no local pretendido. N e s s e  sentido, 

vários aspectos positivos foram levados em conta na qualificação e mudança de 
Rural para Urbano e s t a n d o  em consonância com os objetivos e 
diretrizes do Plano Diretor Estratégico de Campinas. 



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
CASTELFRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

Alteração de uso do Solo de Rural pra Urbano – Parque Residencial Turim I 
Gleba 2 - Qt. 30.005 Desmembrada do Sítio Mariópolis e 

Sítio São José do Bairro do Pary. Campinas-SP. 

81 
 

11. REFERÊNCIAS 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Índice Paulista de 
Vulnerabilidade Social. Mapa digital do IPVS. Disponível em: 
<http://ipvs.seade.gov.br/view/> Acesso em: 05/02/2022. 

 

BARBANO, Marcelo Trevisan. BRUNINI, Oriovaldo. SILVEIRA, Hilton Silveira. Direção 
predominante do vento para a localidade de Campinas – SP. Revista Brasileira de 
Agrometeorologia, Santa Maria, vol. 11, n° 1, p. 123-128, 2003. Disponível em: 
<http://www.sbagro.org/files/biblioteca/1365.pdf>. Acesso em: 01/03/2022. 

 

BRASIL. Constituição (de 1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 
12/02/2022 

 

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Inventário 
estadual de resíduos sólidos urbanos 2019. coordenação e redação Maria Heloisa P. L. 
Assumpção. São Paulo: CETESB, 2020. Disponível em: < 
https://cetesb.sp.gov.br/residuossolidos/wp-
content/uploads/sites/26/2020/10/Inventario-Estadual-de-Residuos-Solidos-Urbanos-
2019.pdf> Acesso em: 08/03/2022. 

 

COMGÁS. Site da Comgás. Mapa da distribuição da rede de gás encanado. Disponível 
em: <https://nossarede.comgas.com.br/nossarede/> Acesso em: 08/02/2022. 

 

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra brasileira 
de cana-de-açúcar. – v. 1 – Brasília : Conab, 2013- v. Quadrimestral. Disponível em: 
http://www.conab.gov.br> Acesso em: 09/03/2022. 

 

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO, HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, 
ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CONDEPHAAT. Pesquisa 
online de bens tombados. Base de dados do CONDEPHAAT. Disponível em: 
<http://condephaat.sp.gov.br/bens-protegidos-online/> Acesso em: 02/02/2022. 



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
CASTELFRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

Alteração de uso do Solo de Rural pra Urbano – Parque Residencial Turim I 
Gleba 2 - Qt. 30.005 Desmembrada do Sítio Mariópolis e 

Sítio São José do Bairro do Pary. Campinas-SP. 

82 
 

 

FUNDAÇÃO LEMANNN. QEDU Analítico. Banco de dados da educação no Brasil. 
Disponível em: <https://analitico.qedu.org.br/> Acesso em: 10/02/2022. 

 

GOOGLE. Google Earth Pro. Software de Informações Geográficas versão 7.3.4.8248 
(64-bit). Google LCC. 2021. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, Censo Demográfico de 
Domicílios, 2010. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/> Acessado em: 
01/09/2021 

 

INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS APLICADAS – IPEA. Atlas da 
Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros. Banco de dados digital. Disponível em: 
<https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=26118
> Acesso em: 08/02/2022. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cadastro Nacional dos estabelecimentos de Saúde. Banco de 
dados detalhado das unidades saúde do Brasil. Disponível em: 
<http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp> Acesso em: 
08/02/2022. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. Institui 
o Programa Previne Brasil, Publicado em: 13/11/2019, Edição: 220, Seção: 1, Pág. 97. 
Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.979-de-12-de-
novembro-de-2019-227652180> Acesso em: 08/03/2022. 

 

PORTUGAL. Lucínio da Silva (Orgs.). Polos Geradores de Viagens orientadas à 
qualidade de vida Ambiental: modelos e taxas de geração de viagens. 1° Edição. Editora 
Interciência, Rio de Janeiro, 2012. 

 



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
CASTELFRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

Alteração de uso do Solo de Rural pra Urbano – Parque Residencial Turim I 
Gleba 2 - Qt. 30.005 Desmembrada do Sítio Mariópolis e 

Sítio São José do Bairro do Pary. Campinas-SP. 

83 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Biblioteca Jurídica. Legislação. Leis da 
cidade de Campinas-SP. Secretaria municipal de Justiça. Disponível em: < 
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/> Acesso em: 10/02/2022. 

 

SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Site. Dicas de 
economia de água. São Paulo, 2022. Disponível em: 
<https://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=140#:~:text=De%20acord
o%20com%20a%20Organiza%C3%A7%C3%A3o,mais%20de%20200%20litros%2Fdia
.> Acesso em: 10/03/2022.  

 

SISTEMA AMBIENTAL PAULISTA. DataGeo, 2022. Mapa digital das informações do 
estado de SP. Disponível em: <https://datageo.ambiente.sp.gov.br/app/> Acesso em: 
10/02/2022. 

 

SERVIÇO GEOLÍGICO DO BRASIL – CPRM. Prevenção de desastres. Mapa digital de 
prevenção de desastres. Disponível em: <https://geoportal.cprm.gov.br/desastres/> 
Acesso em: 10/02/2022. 

 

 

 

  



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
CASTELFRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

Alteração de uso do Solo de Rural pra Urbano – Parque Residencial Turim I 
Gleba 2 - Qt. 30.005 Desmembrada do Sítio Mariópolis e 

Sítio São José do Bairro do Pary. Campinas-SP. 

84 
 

12. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

 

 

 

___________________________                      

Roberto Eschiletti Pereira                                           

Arquiteto e Urbanista                                         

CAU: nº A261602-5 

 

 

 

 

 

___________________________                      

Caio Salle Pereira                                             

Engenheiro Ambiental                                         

CREA/SP 5069047550 
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ANEXO 01 

Documentos dos Empreendedor 

 

  

















CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em 

conformidade com a Medida Provisória nº 

2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por 

meio da comparação deste arquivo digital com o 

arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: 

< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.



CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.
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ANEXO 02 

Registro de Responsabilidade Técnica – RRT 

 
 
 
 
 
 

  



Página 1/2www.caubr.gov.br

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: ROBERTO ESCHILETTI PEREIRA CPF: 367.XXX.XXX-10
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A2616025

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11756280I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 14/03/2022 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 15/03/2022 Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: Habitacional Multifamiliar ou Conjunto Habitacional

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$108,69 Pago em: 14/03/2022

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: CASTELFRANCO EMRPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ: 03.XXX.XXX/0001-87
Tipo: Pessoa jurídica de direito privado Data de Início: 01/03/2022
Valor do Serviço/Honorários: R$6.000,00 Data de Previsão de Término:

01/06/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 13067883 Nº: SN
Logradouro: MUNICIPAL JOANNINE
CAUMO

Complemento: GLEBA 2 QUARTEIRAO
30 005

Bairro: NOVA APARECIDA Cidade: CAMPINAS
UF: SP Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

TRATA-SE DE UM ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV PARA ALTERAÇÃO DE USO DE RURAL PARA URBANO.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO Quantidade: 422547.55
Atividade: 4.2.4 - Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
16/03/2022 às 10:19:04 por: siccau, ip 10.128.0.1.

Página 2/2www.caubr.gov.br

SI11756280I00CT001 CASTELFRANCO EMRPEENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA

INICIAL 14/03/2022

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ROBERTO ESCHILETTI PEREIRA,
registro CAU nº 00A2616025, na data  e hora: 14/03/2022 14:56:22, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 

http://www.caubr.gov.br/
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ANEXO 03 

Matrícula Unificada 151.290 
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ANEXO 04 
Projeto Urbanístico 
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ANEXO 05 
Informe Técnico SANASA 
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ANEXO 06 

Pré Cadastramento Multidisciplinar Protocolo 2020/11/8239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
CASTELFRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

Alteração de uso do Solo de Rural pra Urbano – Parque Residencial Turim I 
Gleba 2 - Qt. 30.005 Desmembrada do Sítio Mariópolis e 

Sítio São José do Bairro do Pary. Campinas-SP. 

118 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXO 07 

Carta de Viabilidade CPFL 

 

 

 



 

 

Rua Jorge de Figueiredo Corrêa • 1632 
Jardim Professora Tarcília • Campinas • SP • 13087-397 

www.cpfl.com.br 
 

Carta nº 0059/RE/REG/REGM/2021 
Nota n° 3278940 
 
Campinas, 20 de Maio de 2021. 
 
 
À  
CASTELFRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
CNPJ:  03.013.921/0001-87 
Endereço: Avenida Duque de Caxias, nº 633, cj 1500 Edifício Itamaraca, Centro, 
Jaboticabal/SP 
 
Assunto: Autorização de interferência da linha de distribuição da classe de tensão de 138 
kV da Distribuidora CPFL Paulista, entre as estruturas 18-01 e 18-04 da linha LT 138 
TANQUINHO - N APARECIDA (345) para ocupação transversal das redes de águas pluviais, 
rede de agua, esgoto, arruamento e terraplanagem do Loteamento Residencial Reserva 
Treviso na cidade de, no período de 01/01/2022 a 01/12/2023. 
 
Referências: 

 ART: 28027230200551799 (Obra ou Serviço); 28027230201055859 (Obra ou 
Serviço); 28027230200551799 (Obra ou Serviço); 28027230190308611 (Obra ou 
Serviço); 

 Projeto: VA_258_GAP_PB_DET_004_R0; 

 Projeto: RESERVA TREVISO - LINHA DE TRANSMISSÃO R00; 

 Projeto: VA_258_GAP_PB_PRF_002_R0; 

 Projeto: VA_258_LOT_PP_PRF_001_R03; 
 
            Prezados Senhores, 
 
            Em resposta ao assunto e referências acima, informamos que a interferência 
pretendida, atende aos preceitos do documento técnico GED 22 – Ocupação de Faixa de 
Linha de Transmissão do Grupo CPFL Energia e ABNT NBR 5422. Portanto, está autorizada a 
interferência observada as condições a seguir. 
 
• A aprovação do projeto terá validade durante ao período informado no campo assunto, 
após esse período o projeto necessitará de nova aprovação; 
• A CPFL não detém a posse da área em questão, mas sim e tão somente os direitos de 
servidão de passagem aérea, não podendo aprovar a sua utilização. Esta deve ser obtida 
pelo interessado junto ao proprietário do imóvel ou seu responsável legal; 



 

 

Rua Jorge de Figueiredo Corrêa • 1632 
Jardim Professora Tarcília • Campinas • SP • 13087-397 

www.cpfl.com.br 
 

• Na faixa de servidão, não são permitidas benfeitorias ou atividades que propiciem a 
permanência ou aglomeração constante ou eventual de pessoas e de usos que coloquem 
em risco a operação da Linha de Distribuição/Transmissão ou que comprometam a 
segurança das pessoas, conforme descrito e exemplificado no GED 22; 
• Cabe esclarecer que, quaisquer danos causados às instalações da CPFL e ou em casos de 
acidentes com terceiros, serão de sua inteira responsabilidade cível e criminal, bem como o 
ressarcimento dos custos relacionados, incluindo lucro cessante referente a problemas no 
sistema elétrico da CPFL; 
• A CPFL realizará visitas ao local, dentro do prazo informado no documento indicando 
início e final da execução das obras, com a finalidade de verificar, entre outros itens da 
obra, a coerência entre as dimensões indicadas nos projetos e as executadas em campo; 
• Deve ser atendido o subitem Inspeção e recebimento da obra contido no GED 22, 
informando à CPFL após a conclusão do empreendimento, para que a mesma possa 
inspecionar e receber a obra conforme projeto aprovado; 
• Ressaltamos que todos os cuidados necessários deverão ser tomados durante a execução 
da escavação para instalação dos dutos, sendo que sob a projeção dos condutores a 
escavação deverá ser feita manualmente; 
• Paralelo a Linha de Transmissão, ao longo do trecho da ocupação pretendida, existe 
enterrado o fio do contrapeso de aterramento das estruturas e que possíveis escavações 
poderão danificá-lo, com possibilidade de causar acidente de origem elétrica para terceiros 
e prejudicar o fornecimento de energia elétrica; 
• Quando da elaboração do “Projeto Elétrico da Rede de 15 kV do Loteamento Residencial 
Reserva Treviso”, o mesmo deverá passar por avaliação e aprovação da área de 
transmissão da CPFL; 
• Esta autorização refere-se exclusivamente à ocupação descrita nos documentos e em 
referência. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Augusto Cesar dos Passos e Silva 
Gerente de Investimento e Manutenção da Gestão de Ativos 

 



 
 
 
 
CAMPINAS, 
03/03/2022 
 
 

À: 
VANILDO JOSÉ RODRIGUES 
Assunto: 
Solicitação de Atendimento n 0 934767285 835751214 
Local de Execução: 
ESTRADA MUNICIPAL PLN 381, S/N1- DO PARY 
13141153 - CAMPINAS, SP 

Prezado cliente, 
 
 
Em resposta ao pedido registrado através da Solicitação de Atendimento nº 0, Atividade nº 934767285, 
informamos V.S.ª que há viabilidade de atendimento, e o projeto deverá ser apresentado em conformidade 
com o estabelecido pelas normas técnicas desta concessionária através do site www.cpfl.com.br. 
 
Para maiores detalhes do processo, entrar em contato com o profissional contratado por V.S.ª . 
Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos 
Atenciosamente 

Companhia Paulista de Força e Luz 
www.cpfl.com.br 

 

 

 

PARECER: 
Informamos que é viável o atendimento de energia elétrica ao loteamento Turim I, no município de 
Campinas/SP, porém haverá necessidades de obras de adequações na rede de distribuição da CPFL, 
ficando o interessado sujeito às exigências da legislação sobre o fornecimento de energia elétrica e aos 
padrões e regulamentos da CPFL.As obras consistem em:  

(1) Substituir chave 31038 por chave faca 630A;  

(2) Laminar chave 445881;  

(3) Laminar chave 444382;  

(4) Laminar chave 444361;  

(5) Instalar chave faca NA entre a chave 1087775 e o posto transformador 441363;  

(6) Fechar chave 445881. 

Os 881 lotes do empreendimento serão atendidos através de ligações bifásicas. O ponto de interligação na 
rede primária da CPFL será pela Estrada Municipal PLN381 (coordenadas UTM aproximadas nº 279336/ 
7475661)/alimentador MBI-13, referência elétrica 1032027.  



PS1: Qualquer remoção de rede elétrica (CPFL e/ou de Terceiros), que venha a cruzar o loteamento, será 
de responsabilidade do interessado, devendo permanecer com as mesmas características elétricas e 
mecânicas da(s) rede(s) existente(s) no local. 

PS2: O dimensionamento da rede de distribuição e seus respectivos equipamentos deverão seguir os 
procedimentos técnicos e critérios básicos estabelecidos no GED/CPFL nº 3735 vigente (Projeto - 
Loteamentos e Núcleos Habitacionais). 

PS3: A iluminação pública deverá ser conforme normas/padrões da CPFL e legislação municipal vigente. 

PS4: O empreendimento não poderá localizar-se em área de preservação ambiental. 

PS5: Deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) Registro do empreendimento no Cartório de Registro de Imóveis. Observação: não é o registro da gleba, 
mais sim do empreendimento com as frações ideais de seus lotes.  

b) Licença ambiental emitida pelo órgão licenciador ambiental estadual (CETESB, no caso do estado de 
São Paulo), ou federal (IBAMA), conforme o caso.  

c) Certificado de aprovação ou de dispensa emitido pelo GRAPROHAB. 

PS6: Apresentar o projeto urbanístico (licença urbanística/alvará de construção) aprovado pela prefeitura 
municipal. Se for na área rural, apresentar ofício da Prefeitura Municipal, declarando estar ciente da 
implantação do empreendimento e que não tem nada a se opor à sua execução. 

PS7: Os custos definitivos e a participação financeira do cliente (Resolução Normativa nº 414/2010 - 
ANEEL) serão apurados na ocasião da solicitação de interligação do loteamento, que deverá ser feita 
quando houver pelo menos uma unidade consumidora em condições técnicas de ligação. 

PS8: Conforme ítem 4.1 do GED/CPFL nº 3735 vigente (Projeto - Loteamentos e Núcleos Habitacionais), 
as plantas topográficas e de localização, deverão ser enviadas GEO-REFERENCIADAS, razão pela qual, 
estamos informando o ponto de interligação na rede primária da CPFL. Esta análise de viabilidade, não 
contempla detalhes do projeto, que serão objeto de levantamento/estudos posteriores. 

PS9: A consulta prévia/estudo de viabilidade tem validade de 90 dias após sua aprovação/liberação. A 
Atividade ou Nota de Serviço expira após este prazo, sendo necessária nova solicitação e nova análise. 

PS10: Caso exista Linha de Transmissão da CPFL na área a ser loteada será necessário que o cliente 
aprove junto a CPFL a ocupação de faixa de linha de transmissão conforme GED/CPFL nº 22 (Ocupação 
de Faixa de Linha de Transmissão).  

Esse documento de aprovação deve ser inserido pelo projetista no site de projetos particulares junto com o 
projeto definitivo do loteamento. 
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