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Nº HABITAÇÕES: X Empreendimento Residencial com baixo número de unidade habitacionais Não haverá medidas mitigadoras

POPULAÇÃO PREVISTA: X População prevista de 112 moradores Atender a demanda de equipamentos públicos, sistema viário, 
caminhabilidade e acessibilidade

PROJEÇÃO DE INCREMENTO: X População prevista de 112 moradores Atender a demanda de equipamentos públicos, sistema viário, 
caminhabilidade e acessibilidade

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

CAMINHABILIDADE: X
Em relação a caminhabilidade a região possui comumente boas condições, com passeio público 
que possuem uma estrutura adequada com a presença de guias e sarjetas, e em grande parte 
com boas condições de limpeza, no entanto o passeio público que existe atualmente na frente do 
terreno e no seu entorno possuem pavimentação em baixa qualidade, dificultando a 
caminhabilidade do pedestre. 

Construção de calçadas adequadas e mais amplas possíveis e 
conectadas com fruição pública 

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

Construção de calçadas adequadas e acessíveis, com priorização do 
pedestre

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

Construção de calçadas adequadas com sinalização e priorização do 
pedestre

QUALIDADE URBANÍSTICA 
E AMBIENTAL E SUAS
ALTERAÇÕES

X

A área em estudo é ocupada principalmente por individuos arbóreos de origem exótica, tais como 
Mangifera indica (mangueira) e diospyrus kaki (caquizeiro) e nativa, tais como Myciaria cauliflora 
(jaboticabeira) e Eugenia uniflora (pitangueira), possui área de preservação permanente fora do 
perímetro do terreno, mas próximo ao seu limite norte, encontra-se o Rio Atibaia, o qual se atribuí 
a Área de Preservação Permanente, haverá uma intervenção na Área de Preservação 
Permanente (APP), onde será necessário o estabelecimento de uma drenagem de águas pluviais 
de 155,68 m² dentro dos limites da Área de Preservação Permanente.  A área não possui 
nascentes ou cursos hídricos, e localiza-se em uma região urbanizada, com infraestrutura viária, e 
construções residenciais e comerciais , não sendo alterada pelo projeto.  No que se refere a 
supressão de indivíduos arbóreos isolados, conforme o Laudo de Caracterização de Vegetação 
para implantação do empreendimento solicita-se a autorização para supressão de 263 indivíduos 
isolados fora do limite da APP, e devido a intervenção na Área de Preservação Permanete  será 
necessário a supressão de 25 (vinte e cinco) indivíduos arbóreos isolados dentro do limite da APP.
O empreendimento não trará alterações em relação a tipologia, pois a região já apresenta 
atualmente características mistas. 
Os materiais construtivos,  serão de uso convencional da construção civil, e comumente 
encontrados nos empreendimentos da região. 

Consequentemente, deverão ser plantadas 5,215 (cinco mil duzentos e 
quinze) mudas nativas da região do município de Campinas-SP em uma 
área de 31.290,00 m² como forma de compensação ambiental. E como 
proposta de compensação pelas intervenções em área de APP, sugere-
se a recuperação ambiental de uma área de 2.982 m², equivalente a um 
plantio compensatório de 497 (quatrocentos e noventa e sete) mudas 
nativas regionais, em acordo com a SMA 32/2014, em área a ser 
indicada pelo Banco de Áreas Verdes do município de Campinas. A área 
total de compensação, portanto, deverá apresentar 34.272 m², referente 
ao plantio de 5.712 mudas nativas regionais.  

AUMENTO DO TRÁFEGO: X

Aumento no tráfego de veículos e pedestres de acordo com o número de novos moradores, após 
elaboração do RIT que se encontra anexado ao EIV, por meio das análises dos Níveis de Serviço 
e graus de saturação nos pontos mais críticos da área de influência direta, percebeu-se que com o 
acréscimo das viagens geradas pelo empreendimento, nenhuma intersecção sofre alteração em 
seu Nível de Serviço, e todas as intersecções analisadas apresentaram um nível de serviço “B”, 
portanto podemos concluir que todas demonstraram um nível satisfatório de serviço. 
Percebe-se também que com o aumento do trafego no decorrer de 10 anos, a única intersecção 
que sofreu uma alteração no seu nível de serviço foi a intersecção 3, no qual apresentou um nível 
de serviço “C” já no cenário sem a instalação do empreendimento, portanto esse nível atingido 
pode ser considerado um nível satisfatório de serviço, também podemos concluir que a mudança 
de nível observada, se deu pelo aumento da frota veicular do município e não pela instalação do 
futuro empreendimento.
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CAPACIDADE DAS VIAS DE ACESSO: X

Aumento no tráfego de veículos e pedestres de acordo com o número de novos moradores, após 
elaboração do RIT que se encontra anexado ao EIV,  por meio das análises dos Níveis de Serviço 
e graus de saturação nos pontos mais críticos da área de influência direta, percebeu-se que com o 
acréscimo das viagens geradas pelo empreendimento, nenhuma intersecção sofre alteração em 
seu Nível de Serviço, e todas as intersecções analisadas apresentaram um nível de serviço “B”, 
portanto podemos concluir que todas demonstraram um nível satisfatório de serviço. 
Percebe-se também que com o aumento do trafego no decorrer de 10 anos, a única intersecção 
que sofreu uma alteração no seu nível de serviço foi a intersecção 3, no qual apresentou um nível 
de serviço “C” já no cenário sem a instalação do empreendimento, portanto esse nível atingido 
pode ser considerado um nível satisfatório de serviço, também podemos concluir que a mudança 
de nível observada, se deu pelo aumento da frota veicular do município e não pela instalação do 
futuro empreendimento.

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

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

GERAÇÃO E A INTENSIFICAÇÃO: X Aumento da geração de viagens principalmente nas horas de pico com 36 viagens/hora pico. No 
entanto, esse é considerado um baixo volume de geração de viagens

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

Impacto  positivo, não havendo  necessidade  de medidas mitigadoras

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

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

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

PROJEÇÃO DO VALOR IMOBILIÁRIO A PARTIR DA 
DEFINIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: X Aumento no valor imobiliário conforme valorização do entorno com a implantação do 

empreendimento Impacto neutro, não havendo necessidade de medidas mitigadoras

Com base nas análises do RIT, não se apresenta como necessária a 
elaboração de um plano de ação, a fim de mitigar o impacto causado 

pela instalação do novo empreendimento, pois este impacto não é 
significativo.  

VALORIZAÇÃO OU 
DESVALORIZAÇÃO 

IMOBILIÁRIA DECORRENTE 
DA ATIVIDADE

Não existem medidas que possam mitigar esses impactos, considerando 
o tipo de empreendimento, no entanto, na região existem diversos 
empreendimentos comerciais, com diferentes portes, e, portanto, o 
condomínio não representaria um impacto inicial para o local a ser 
inserido.

DEMANDA POR SISTEMA 
VIÁRIO E TRANSPORTES 
COLETIVOS

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

Limitação do horário de trabalho, e manutenção das máquinas. O 
empreendimento deverá obedecer a Resolução CONAMA 01/90, que 
estabelece que a emissão de ruídos deverá obedecer aos níveis 
considerados aceitáveis pela norma ABNT NBR 10.152 – Avaliação de 
Ruído em Áreas Habitadas, visando o conforto da comunidade. 

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

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

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

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

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE: X Foram localizadas 2 (duas) unidades públicas de atendimento à saúde, dentro das áreas de 
influências do projeto, o Centro de Saúde – Sousas e o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira.

De acordo com a análise do presente estudo, e identificação do possível 
impacto de aumento de demanda no sistema público de saúde da região, 
deverão ser avaliadas as possíveis medidas mitigadoras, proporcionais 
aos impactos do condomínio entre o empreendedor e Secretaria 
Municipal da Saúde, buscando minimizar estes impactos, considerando 
as viabilidades tecnológicas e econômicas envolvidas no projeto.

EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO: X
Em relação as unidades de ensino, foram localizadas 2 (duas) unidades da rede pública dentro 
das áreas de influência do empreendimento. A unidade mais próxima se encontra a 
aproximadamente 390 m do empreendimento.

De acordo com a análise do presente estudo, e identificação do possível 
impacto de aumento de demanda no sistema público de educação da 
região, deverão ser avaliadas as possíveis medidas mitigadoras, 
proporcionais aos impactos do condomínio entre o empreendedor e 
Secretaria Municipal da Educação de Campinas, buscando minimizar 
estes impactos, considerando as viabilidades tecnológicas e econômicas 
envolvidas no projeto.

EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: X Poderá haver aumento na demanda devido ao novo empreendimento

De acordo com a análise do presente estudo, e identificação do possível 
impacto de aumento de demanda no sistema público  da região, deverão 
ser avaliadas as possíveis medidas mitigadoras, proporcionais aos 
impactos do condomínio entre o empreendedor e Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos da Prefeitura de Campinas

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

EQUIPAMENTOS DE LAZER: X Localizou-se cinco equipamentos públicos de lazer dentro das áreas de influência estabelecida 
para o empreendimento. 

De acordo com a análise do presente estudo, e identificação do possível 
impacto de aumento de demanda no sistema público de lazer da região, 
o condomínio contará com áreas de lazer (177,66 m²), que visam 
atender a demanda por essas áreas dos futuros moradores, e minimizar 
a busca por equipamentos públicos de lazer.

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

abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Atendimento das exigências do Informe Técnico 0303-2021, emitido pela 
SANASA, para o empreendimento em questão

DEMANDA DA REDE DE ENERGIA: X A região onde pretende-se instalar o empreendimento já é atendida pelo fornecimento de energia 
elétrica.

Conforme citado, a região onde o empreendimento será instalado já é 
atendida pelo serviço de abastecimento de energia elétrica. A ligação 
será solicitada no momento de aprovação deste estudo.

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

pública existente

Como medida mitigadora, o empreendedor deverá atender a Lei 
Estadual n° 12.526/2007 para implantação de sistema de drenagem 
definitivo. Para o condomínio, estão previstos 5.277,46  m² de áreas 
permeáveis, que correspondem a 48,07% da área do terreno. O projeto 
de drenagem de águas pluviais, já se encontra em análise pela 
Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), sob o protocolo nº 
PMC.2022.00011925-18
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DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS X
Será o mesmo serviço já disponibilizado pelo município na coleta de resíduos. A mesma acontece 
com frequência de 3 dias por semana ( segunda, quarta e   sexta), no período diurno.

Em relação ao aumento de demanda, se trata de um impacto inevitável 
com a inclusão de um novo empreendimento. O aumento deverá ser 
considerado pela municipalidade, quando da emissão de licença de 
operação e alvará de uso.

BENS NOTÁVEIS NA PAISAGEM: X Não será alterado, região de uso misto Impacto neutro, não havendo necessidade de medidas mitigadoras

PATRIMÔNIOS CULTURAIS, HISTÓRICOS E 
NATURAIS: X O empreendimento não afetará os patrimônios tombados do município Impacto neutro, não havendo necessidade de medidas mitigadoras

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

VOLUMETRIA: X
Por se tratar de um Condomínio Unifamiliar, onde estão previstas a implantação de 36 casas, 
compostas por dois pavimentos cada, com altura de aproximadamente 8,54 metros, não haverá 
impactos referentes a volumetria, mas de baixa magnitude, visto que ele se enquadrará nessa 
nova tendência verticalização dos empreendimentos residenciais da região.

Não existem medidas que possam mitigar esses impactos, considerando 
o gabarito do condomínio, no entanto, o condomínio não será o primeiro 
empreendimento vertical a se instalar nesta região.
Além disso, as casas possuirão as mesmas volumetrias das residenciais 
já implantadas ou em implantação no entorno do projeto, ou seja, não 
irão alterar padrão de construção, e padrões de insolação e ventilação, 
por não possuir gabaritos com grandes altitudes. Dito isso, o 
empreendimento não contabilizará impactos significativos a estes 
aspectos, sendo considerado neutro. 

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