
NEUTRO BAIXO MÉDIO ELEVADO

DA ÁREA: X

A alteração do uso do solo rural para 

urbano não pode ser caracterizado como 

vetor de alteração do uso tendencial ou 

vocacional da região devido às 

característica distintas das demais áreas 

ainda cultivadas no entorno.

N/A N/A

DA ÁREA DE INFLUÊNCIA: X

A alteração do uso do solo rural para 

urbano não pode ser caracterizado como 

vetor de alteração do uso tendencial ou 

vocacional da região devido às 

característica distintas das demais áreas 

ainda cultivadas no entorno.

N/A N/A

PERDA AGRÍCOLA: N/A N/A N/A N/A N/A

ABASTECIMENTO DE ÁGUA: X

Devido ao aumento na demanda por 

abastecimento de água a SANASA terá 

despesas adicionais para implantar as 

obras de reforço no sentido de garantir o 

regular funcionamento do sistema de 

abastecimento de água.

• Implantação das redes internas de 

abastecimento de água conforme projeto 

aprovado pela SANASA;

• Execução das obras de abastecimento 

de água conforme Informe Técnico nº 

0310/2021;

• Participação financeira proporcional à 

população equivalente do futuro 

empreendimento nas obras de 

abastecimento de água.

Aprovação do projeto junto à SANASA, 

Contrato de Execução e Recebimento das 

Obras pela SANASA.

AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE 

ESGOTO:
X

Devido ao aumento na demanda por 

afastamento e tratamento de esgoto a 

SANASA terá despesas adicionais para 

implantar as obras de reforço no sentido 

de garantir o regular funcionamento dos 

sistemas.

•  Implantação das redes internas de 

esgotamento sanitário conforme projeto 

aprovado pela SANASA;

• Execução das obras de esgotamento 

sanitário e tratamento conforme Informe 

Técnico nº 0310/2021;

• Participação financeira proporcional à 

população equivalente do futuro 

empreendimento nas obras de 

esgotamento sanitário;

• Participação financeira com valor 

equivalente à população a ser esgotada 

nas obras de ampliação da ETE Capivari 

II.

Aprovação do projeto junto à SANASA, 

Contrato de Execução e Recebimento das 

Obras pela SANASA.

IMPACTO

JUSTIFICATIVA MEDIDAS MITIGADORAS

FORMA DE MONITORAMENTO 

CONFORME ART. 58 DESTE 

DECRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

ANEXO IV

MATRIZ DE IMPACTO - ALTERAÇÕES DE USO RURAL PARA URBANO

ITENS ASPECTOS ANALISADOS

CAPACIDADE AGRÍCOLA

INFRAESTRUTURA DE 

EQUIPAMENTOS URBANOS



PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS: X

A alteração de uso do solo rural para 

urbano e posteriormente a implantação do 

futuro loteamento pretendido para Gleba, 

demandará de adequações na 

pavimentação, guias e sarjetas existentes 

atualmente na Estrada Municipal 

(continuação da Rua Honório Chiminazo).

• As guias e sarjetas serão executadas 

pelo loteador de acordo com as normas 

técnicas da SEINFRA;

• A pavimentação das vias internas e de 

acesso deverão ser adequadas ao tipo de 

tráfego identificado na região.

Aprovação do projeto junto à SEINFRA e 

Recebimento das Obras pela SEINFRA.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 

FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA

X

A CPFL Paulista declarou que a 

eletrificação do empreendimento é 

considerada viável.

• Implantação da rede de distribuição de 

energia elétrica e do sistema de 

iluminação pública de acordo com as 

especificações técnicas definidas pela 

CPFL e pela municipalidade.

Aprovação do projeto junto à CPFL, Contrato de 

Execução e Recebimento das Obras pela 

CPFL.

SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS E DEMANDA POR ÁREAS DE 

CONTENÇÃO DE CHUVAS:

X

A alteração do uso do solo rural para 

urbano implicará na necessidade de 

implantação de sistema de drenagem 

pluvial quando da implantação do 

empreendimento na Gleba.

• Implantação do sistema de drenagem 

pluvial interno dentro das especificações 

técnicas da SEINFRA, considerando a 

condução do escoamento até as linhas de 

drenagem naturais, prevendo as 

adequadas medidas de dissipação de 

energia nos pontos de lançamentos;

• Manutenção da permeabilidade mínima 

de 20% da área total do empreendimento;

• Manutenção de permeabilidade mínima 

definida na Lei Complementar nº 

208/2018.

Aprovação do projeto junto à SEINFRA e 

Recebimento das Obras pela SEINFRA.

EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO: X

Embora a alteração do uso do solo rural 

para urbano deva causar um aumento na 

demanda por serviços públicos, tal 

aumento é pouco significativo em função 

do baixo adensamento previsto (zona 

mista1) e considerando o público-alvo 

como população com médio poder 

aquisitivo, fazendo uso dos serviços 

privados de educação.

• Doação de 4,0% da área total para Área 

Institucional - Equipamento Público 

Comunitário, dotada de infraestrutura 

completa, cercada e terraplanada, que 

poderá abrigar equipamento de educação 

ou saúde.

Aprovação do projeto junto à PMC, Registro no 

Cartório de Imóveis e Recebimento das Obras 

pela SEINFRA.

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE: X

Embora a alteração do uso do solo rural 

para urbano deva causar um aumento na 

demanda por serviços públicos, tal 

aumento é pouco significativo em função 

do baixo adensamento previsto (zona 

mista 1) e considerando o público-alvo 

como população com médio poder 

aquisitivo, fazendo uso de serviços 

privados de saúde.

• Doação de 4,0% da área total para Área 

Institucional - Equipamento Público 

Comunitário, dotada de infraestrutura 

completa, cercada e terraplanada, que 

poderá abrigar equipamento de educação 

ou saúde.

Aprovação do projeto junto à PMC, Registro no 

Cartório de Imóveis e Recebimento das Obras 

pela SEINFRA.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

PÚBLICA:
X

A alteração de uso do solo rural para 

urbano, objeto de estudo, não demandará 

por equipamentos de segurança. Essa 

demanda será contabilizada apenas após 

a implantação dos empreendimentos nos 

lotes.

Porém, destaca-se que a alteração do uso 

rural para urbano na área em questão, 

com a implantação de iluminação pública 

e sistemas de vigilância por parte dos 

futuros loteamentos de acesso 

controlado, poderão inibir práticas 

criminosas, gerando uma melhor 

condição de segurança para as 

populações moradoras do entorno.

N/A

INFRAESTRUTURA DE 

EQUIPAMENTOS URBANOS

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

COMUNITÁRIOS



EQUIPAMENTOS DE CULTURA E LAZER: X

Com a alteração do uso do solo rural para 

urbano, as áreas do futuro 

empreendimento destinadas à 

implantação de sistema de lazer e áreas 

verdes têm capacidade para atender um 

possível aumento da demanda, assim 

como deverá atender à população 

moradora das áreas de influência.

• Implantação de Áreas Verdes e Sistema 

de Lazer;

• Implantação de ciclovia / pista de 

caminhada ao longo de Parque Linear;

Aprovação do projeto junto à PMC, Registro no 

Cartório de Imóveis e Recebimento das Obras 

pela SESP.

DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS: X

Com relação aos serviços de coleta e 

destinação de resíduos sólidos, aAII é 

atendida pelo serviço de coleta de 

resíduos domiciliares coordenada pelo 

Departamento de Limpeza Urbana DLU-

SESP, com frequência alternada de três 

dias por semana, tendo como destino o 

Aterro Particular de Paulínia.

• Desenvolvimento de Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

• Implantação de pontos de 

armazenamento de resíduos sólidos, 

devidamente fechados e sinalizados, 

evitando assim, o eventual contato com 

animais e com o solo.

RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DAS OBRAS

USO E OCUPAÇÃO REAL DO SOLO: X

Conforme analisado, o processo de 

ocupação e os vetores de expansão na 

região, a alteração do uso rural para 

urbano na área em questão e das glebas 

vizinhas consolidará, em médio prazo, a 

tendência de ocupação dessa região entre 

os municípios de Campinas e Valinhos.

• Deverão ser observadas as diretrizes 

para Zona de Expansão Urbana dispostas 

na Lei Complementar nº 207/2018.

N/A

ALTERAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO NA 

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA:
X

Os impactos da alteração do uso rural 

para urbano na área em questão podem 

ser mensuráveis e limitados, induzindo 

processos de urbanização nas áreas 

vizinhas, considerando ser este o cenário 

tendencial de ocupação.

• Deverão ser observadas as diretrizes 

para Zona de Expansão Urbana dispostas 

na Lei Complementar nº 207/2018.

N/A

ALTERAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO NA 

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA:
X

Os impactos da alteração do uso rural 

para urbano na área em questão podem 

ser mensuráveis e limitados, induzindo 

processos de urbanização nas áreas 

vizinhas, considerando ser este o cenário 

tendencial de ocupação.

• Deverão ser observadas as diretrizes 

para Zona de Expansão Urbana dispostas 

na Lei Complementar nº 207/2018.

N/A

INDUÇÃO A NOVOS USOS: X N/A N/A

NECESSIDADE DE NOVOS USOS: N/A N/A N/A N/A N/A

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

COMUNITÁRIOS

DINÂMICA URBANA



DESLOCAMENTOS GERADOS: X

Na AID e AII a Avenida Dermival 

Bernardes Siqueira e o Viaduto 

Compositor Carlos Gomes se tornam 

relevantes para área de estudo, pois 

tendem sofrer impactos significativos com 

o aumento de tráfego de veículos com a 

urbanização dessa região, estas vias 

acessam os bairros campineiros 

consolidados do entorno além da Zona 

Central de Campinas.

Conforme se constatou a área está 

isolada da malha urbana atual, sendo seu 

principal acesso a via marginal da 

Rodovia Anhanguera, que 

consequentemente se conecta as vias 

arteriais e coletoras acessando os polos 

urbanos envoltórios, se destaca como 

principal polo de atração de tráfego a 

Zona Central para onde tendencialmente 

se deslocará boa parte da população 

futura.

Implantação das diretrizes macroviárias 

conforme definido pela legislação vigente 

e Informe nº 001/2021 de Pré 

Cadastramento

Aprovação do projeto junto à PMC E CCR e 

Recebimento das Obras pela SEINFRA E CCR.

IMPACTO NA MICROECONOMIA LOCAL: X

A ocupação do empreendimento irá 

provocar paulatinamente um incremento 

na demanda por comércio e serviços, 

induzindo o desenvolvimento de 

atividades privadas na área do 

empreendimento e entorno.

Tal impacto apresenta caráter positivo, 

com relação ao incremento da atividade 

econômica, geração de empregos e 

arrecadação de impostos.

N/A N/A

ALTERAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS: N/A N/A N/A N/A N/A

PONTOS DE ENCONTRO: X

A criação de Parque Linear irá 

disponibilizar novos pontos de encontro 

para a comunidade de entorno.

Tal impacto apresenta caráter positivo.

N/A N/A

DINÂMICA POPULACIONAL DA REGIÃO: X

A urbanização da área deverá ocasionar 

um acréscimo direto na densidade 

populacional da região.

N/A N/A

ASPÉCTOS SÓCIO 

ECONÔMICOS

DINÂMICA URBANA



DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA 

VIÁRIO:
X

A área está isolada da malha urbana 

atual, sendo seu principal acesso a via 

marginal da Rodovia Anhanguera, que 

consequentemente se conecta as vias 

arteriais e coletoras acessando os polos 

urbanos envoltórios, se destaca como 

principal polo de atração de tráfego a 

Zona Central para onde tendencialmente 

se deslocará boa parte da população 

futura.

Diante deste cenário, tem-se a projeção 

do aumento de tráfego de veículos e 

pedestres nas vias e acessos da AII, 

sendo necessária a consolidação das 

diretrizes viárias listadas a seguir para 

continuidade da malha viária, as mesmas 

estão previstas no Plano Diretor do 

Município pela Lei Complementar nº 

207/2018 e foram indicadas no Informe 

001/20022 de Pré Cadastramento 

Multidisciplinar

•  Implantação das Diretrizes conforme 

previsto no  Pré Cadastramento e  na Lei 

Complementar nº 207/2018

• Interligação do futuro loteamento à 

malha urbana consolidada, sendo de 

responsabilidade do empreendedor a 

execução das obras de infraestrutura e 

sua conexão com a malha urbana 

infraestruturada.

Aprovação do projeto junto à PMC E CCR e 

Recebimento das Obras pela SEINFRA E CCR.

INTERLIGAÇÕES COM EIXOS 

ESTRUTURAIS EXISTENTES:
X

A área está isolada da malha urbana 

atual, sendo seu principal acesso a via 

marginal da Rodovia Anhanguera, que 

consequentemente se conecta as vias 

arteriais e coletoras acessando os polos 

urbanos envoltórios, se destaca como 

principal polo de atração de tráfego a 

Zona Central para onde tendencialmente 

se deslocará boa parte da população 

futura.

•  Implantação das Diretrizes conforme 

previsto no  Pré Cadastramento e  na Lei 

Complementar nº 207/2018

• Interligação do futuro loteamento à 

malha urbana consolidada, sendo de 

responsabilidade do empreendedor a 

execução das obras de infraestrutura e 

sua conexão com a malha urbana 

infraestruturada.

Aprovação do projeto junto à PMC E CCR e 

Recebimento das Obras pela SEINFRA E CCR.

CAPACIDADE DAS VIAS DE ACESSO: X

Na AID e AII a Avenida Dermival 

Bernardes Siqueira e o Viaduto 

Compositor Carlos Gomes se tornam 

relevantes para área de estudo, pois 

tendem sofrer impactos significativos com 

o aumento de tráfego de veículos com a 

urbanização dessa região, estas vias 

acessam os bairros campineiros 

consolidados do entorno além da Zona 

Central de Campinas.

A área está isolada da malha urbana 

atual, sendo seu principal acesso a via 

marginal da Rodovia Anhanguera, que 

consequentemente se conecta as vias 

arteriais e coletoras acessando os polos 

urbanos envoltórios, se destaca como 

principal polo de atração de tráfego a 

Zona Central para onde tendencialmente 

se deslocará boa parte da população 

futura.

•  Implantação das Diretrizes conforme 

previsto no  Pré Cadastramento e  na Lei 

Complementar nº 207/2018

• Interligação do futuro loteamento à 

malha urbana consolidada, sendo de 

responsabilidade do empreendedor a 

execução das obras de infraestrutura e 

sua conexão com a malha urbana 

infraestruturada.

Aprovação do projeto junto à PMC E CCR e 

Recebimento das Obras pela SEINFRA E CCR.

MOBILIDADE



DEMANDA DO SISTEMA DE 

TRANSPORTE PÚBLICO:
X

A área do loteamento pretendido 

atualmente não é atendida por itinerários 

de ônibus para transporte coletivo urbano 

ou metropolitano. O ponto de parada mais 

próximo está situado limítrofe à AID com 

a AII na Avenida Dermival Bernardes 

Siqueira no Loteamento Swiss Park, 

aonde passam itinerários de transporte 

coletivo urbano que conecta essa região 

ao Centro da Cidade

• Análise do aumento da demanda por 

transporte público relacionado aos 

moradores e trabalhadores que se 

dirigirão ao empreendimento por parte da 

EMDEC;

• Necessidade de alteração de itinerário e 

criação de novas linhas para atender o 

empreendimento deverá ser analisada 

pela EMDEC

APRESENTAR SOLICITAÇÃO JUNTO À 

EMDEC

ROTAS DE ACESSO: X

A área está isolada da malha urbana 

atual, sendo seu principal acesso a via 

marginal da Rodovia Anhanguera, que 

consequentemente se conecta as vias 

arteriais e coletoras acessando os polos 

urbanos envoltórios, se destaca como 

principal polo de atração de tráfego a 

Zona Central para onde tendencialmente 

se deslocará boa parte da população 

futura.

•  Implantação das Diretrizes conforme 

previsto no  Pré Cadastramento e  na Lei 

Complementar nº 207/2018

• Interligação do futuro loteamento à 

malha urbana consolidada, sendo de 

responsabilidade do empreendedor a 

execução das obras de infraestrutura e 

sua conexão com a malha urbana 

infraestruturada.

Aprovação do projeto junto à SEINFRA E CCR 

e Recebimento das Obras pela SEINFRA E 

CCR.

BENS NOTÁVEIS NA PAISAGEM: N/A N/A N/A N/A

PATRIMÔNIOS CULTURAIS, 

HISTÓRICOS E NATURAIS:
X

No caso da área em estudo, a 

modificação da paisagem natural, no que 

se referem às APPs do curso d’água 

existente, áreas brejosas e fragmento de 

vegetação, irá proporcionar impactos 

positivos do ponto de vista de preservação 

ambiental, mantendo em harmonia a 

paisagem urbana, natural e cultural da 

região.

Os patrimônios culturais e históricos 

levantados nas Áreas de Influência não 

sofrerão impactos.

• Implantação de Parque Linear com 

função socioambiental integrando os 

fragmentos de vegetação, áreas verdes e 

os sistemas de lazer;

• Consolidação de ‘Eixos verdes’ 

(arborização paisagística) nos passeios 

públicos, áreas verdes e sistemas de lazer 

através dos princípios do desenho 

ambiental integrado os cenários urbano e 

natural para composição da paisagem 

urbana gerada com melhoria no trato 

paisagístico e conforto do ambiente 

urbano;

• Preservação do Casarão da Sede da 

Fazenda, para histórico do patrimônio 

rural dessa área;

Aprovação do projeto junto à PMC, Registro no 

Cartório de Imóveis e Recebimento das Obras 

pela SESP e SVDS.

FAUNA: X

As condições dos habitats existentes para 

fauna silvestre serão mantidas e com a 

implantação do Projeto de 

Reflorestamento e do Projeto de 

Arborização dos Sistemas de Lazer e 

Passeios Públicos haverá incremento da 

oferta de abrigos e alimentação com 

relação ao uso atual do solo.

• Projeto Técnico de 

Revegetação/Restauração das Áreas 

Verdes e Arborização dos Sistemas de 

Lazer e Passeios Públicos, conforme 

projeto a ser aprovado pela SVDS, 

DPJ/SSP e CETESB;

Aprovação do projeto junto à PMC e CETESB, 

firmar TCRA, Recebimento das Obras pela 

SESP e SVDS E RELATÓRIOS DE 

ACOMPANHAMENTO DO 

REFLORESTAMENTO DAS ÁREAS VERDES.

PAISAGEM URBANA / 

RURAL, NATURAL E 

CULTURAL

ASPECTOS AMBIENTAIS

MOBILIDADE



FLORA: X

Para a implantação do loteamento 

pretendido não será necessária supressão 

de vegetação nativa, uma vez que a área 

se encontra ocupada por pastagem 

destinada à criação de gado bovino e 

equino em sua grande parte e os 

fragmentos de vegetação identificados 

serão incorporados às Áreas Verdes do 

empreendimento juntamente com as 

APPs a serem recuperadas.

Entretanto, será necessária a supressão 

de indivíduos arbóreos isolados nativos e 

exóticos e, para o atendimento das 

exigências dos órgãos públicos 

competentes, notadamente com relação à 

implantação de obras de infraestrutura 

pública, tais como sistema viário e de 

saneamento, deverão ser necessárias 

intervenções pontuais em áreas de 

preservação permanente, com eventual 

supressão de indivíduos arbóreos. 

Destaca-se que tais intervenções deverão 

ser previamente licenciadas junto ao 

órgão ambiental competente e 

devidamente compensadas com plantios 

nos termos da legislação vigente.

• Projeto Técnico de 

Revegetação/Restauração das Áreas 

Verdes e Arborização dos Sistemas de 

Lazer e Passeios Públicos, conforme 

projeto a ser aprovado pela SVDS, 

DPJ/SSP e CETESB;

Aprovação do projeto junto à PMC e CETESB, 

firmar TCRA, Recebimento das Obras pela 

SESP e SVDS E RELATÓRIOS DE 

ACOMPANHAMENTO DO 

REFLORESTAMENTO DAS ÁREAS VERDES.

HIDROLOGIA: X

Com relação à hidrologia, a área onde se 

pretende implantar o empreendimento 

está localizada, em sua porção norte, na 

microbacia do Córrego Sete Quedas e, 

em sua porção sul, na microbacia do 

trecho leste do Rio Capivari.

Considerando o Plano Municipal de 

Recursos Hídricos (PMRH) de Campinas, 

elaborado SVDS em 2016, cujos dados 

estão compilados no portal GeoAmbiental, 

a parcela da área em estudo drenada pela 

microbacia do Córrego Sete Quedas se 

encontra a montante de área classificada 

como de baixa suscetibilidade de 

inundação mapeada dentro Agropecuária 

Boa Esperança. Assim como a parcela 

drenada pela microbacia do trecho leste 

do Rio Capivari também se encontra a 

montante de área classificada como de 

baixa suscetibilidade de inundação 

localizada na Vila Saltinho.

• Implantação de sistema de drenagem de 

águas pluviais de acordo com os critérios 

da SEINFRA.

Aprovação do projeto junto à PMC e 

Recebimento das Obras pela SEINFRA.

ASPECTOS AMBIENTAIS



RUÍDOS: X

Sob o ponto de vista de incomodidade à 

vizinhança, atualmente a área, que é 

destinada à exploração de gado bovino e 

equino com a predominância de 

pastagens cultivadas, não representa 

incômodos gerados por atividades 

específicas agrícolas, tendo em vista 

também sua distância em relação às 

áreas habitadas e a existência de fortes 

barreiras físicas em seu entorno.

Por outro lado, as incomodidades a serem 

geradas durante a implantação das obras 

de infraestrutura do loteamento são 

temporárias e podem ser mitigadas por 

meio da adoção de medidas de controle 

ambiental das obras.

• Desenvolvimento de Programa de 

Controle Ambiental das Obras, o qual 

deverá prever minimamente os itens 

listados no EIV/RIV.

RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DAS OBRAS

VIBRAÇÕES: N/A N/A N/A N/A
RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DAS OBRAS

ODORES: X

Sob o ponto de vista de incomodidade à 

vizinhança, atualmente a área, que é 

destinada à exploração de gado bovino e 

equino com a predominância de 

pastagens cultivadas, não representa 

incômodos gerados por atividades 

específicas agrícolas, tendo em vista 

também sua distância em relação às 

áreas habitadas e a existência de fortes 

barreiras físicas em seu entorno.

• Desenvolvimento de Programa de 

Controle Ambiental das Obras, o qual 

deverá prever minimamente os itens 

listados no EIV/RIV.

N/A

PARTICULADOS: X

Sob o ponto de vista de incomodidade à 

vizinhança, atualmente a área, que é 

destinada à exploração de gado bovino e 

equino com a predominância de 

pastagens cultivadas, não representa 

incômodos gerados por atividades 

específicas agrícolas, tendo em vista 

também sua distância em relação às 

áreas habitadas e a existência de fortes 

barreiras físicas em seu entorno.

Por outro lado, as incomodidades a serem 

geradas durante a implantação das obras 

de infraestrutura do loteamento são 

temporárias e podem ser mitigadas por 

meio da adoção de medidas de controle 

ambiental das obras.

• Desenvolvimento de Programa de 

Controle Ambiental das Obras, o qual 

deverá prever minimamente os itens 

listados no EIV/RIV.

RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DAS OBRAS

POTENCIALIDADE DE 

INCÔMODOS



RESÍDUOS SÓLIDOS: X

A infraestrutura local tem capacidade para 

absorver a demanda gerada após a 

alteração do uso do solo rural para 

urbano, haja vista, que a a AII é atendida 

pelo serviço de coleta de resíduos 

domiciliares coordenada pelo 

Departamento de Limpeza Urbana DLU-

SESP, com frequência alternada de três 

dias por semana.

• Desenvolvimento de Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos para 

a fase de operação do empreendimento;

• Implantação de pontos de 

armazenamento de resíduos sólidos, 

devidamente fechados e sinalizados, 

evitando assim, o eventual contato com 

animais e com o solo.

RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DAS OBRAS

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS: X

Os resíduos sólidos gerados após a 

implantação do empreendimento 

pretendido com a alteração do uso do solo 

rural para urbano terão como destino o 

Aterro Particular de Paulínia (Inventário 

Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos, 

CETESB, 2020).

• Desenvolvimento de Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos para 

a fase de operação do empreendimento;

• Implantação de pontos de 

armazenamento de resíduos sólidos, 

devidamente fechados e sinalizados, 

evitando assim, o eventual contato com 

animais e com o solo.

RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DAS OBRAS

   IMPRESSO ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE - R.: 0845FO1389/JAN/20 - SEPLURB - FORMATO A4 (210 x 297 mm)

POTENCIALIDADE DE 

INCÔMODOS


