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1. INTRODUÇÃO 

O Decreto nº 20.633, de 16 de dezembro de 2019, alterado pelo Decreto nº 20.864, 

de 07 de maio de 2020, estabelece normas gerais e procedimentos para análise do Estudo 

de Impacto de Vizinhança (EIV) e do Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV), cria a 

Comissão de Análise EIV/RIV e dá outras providencias. 

O Estudo de Impacto de Vizinhança é o documento que apresenta o conjunto dos 

estudos e informações técnicas relativas à identificação, avaliação, mitigação, 

compensação e potencialização dos impactos na vizinhança de um empreendimento ou 

atividade, de forma a permitir a análise das diferenças entre as condições que existirão 

com sua implantação e as que existiriam sem a implantação do mesmo. 

De acordo com o Art. 6º do Decreto nº 20.633/2019, a intenção de parcelar, 

empreender e desenvolver atividades para fins urbanos na Zona de Expansão Urbana do 

Município de Campinas, nos termos da Lei Complementar nº 207, de 20 de dezembro de 

2018, deverá ser objeto de EIV/RIV, a fim de verificar a possibilidade de alteração do uso 

rural para urbano. 

Desta forma, com base na Seção II, Subseção V do citado Decreto, que apresenta o 

conteúdo específico mínimo para EIV´s que visam à alteração de uso do solo rural para 

urbano, foi elaborado o presente estudo a ser submetido para análise por parte dos 

órgãos competentes do Município de Campinas, nos termos da legislação vigente. 

É importante salientar que o presente EIV se norteia no Informe nº 001/2022 de Pré 

Cadastramento Multidisciplinar, documento que resultou no fornecimento das diretrizes 

urbanísticas, ambientais e demais informações sobre as restrições incidentes na área de 

estudo, com objetivo de alteração de uso rural para urbano. 

  

http://www.arboreaambiental.com.br/


Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 
Alteração de Uso do Solo Rural para Urbano: Gleba nº 4 – Matrícula 183.534 do 3º ORI de Campinas, Campinas, SP 2 

 

www.arboreaambiental.com.br 

 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1. OBJETO DE ESTUDO E SUA LOCALIZAÇÃO 

O objeto do presente estudo é uma Gleba de terras designada por nº 4, situada na 

zona rural do Município, desmembrada da Fazenda Cabreúva, com área total de 

637.044,08 m², alvo da Matrícula 183.534 do 3º Serviço de Registro de Imóveis de 

Campinas. 

A Gleba está inserida na Zona de Expansão Urbana de Campinas, conforme Lei 

Complementar nº 207/2018, entre a Rodovia Anhanguera (SP-330) e a Rodovia José 

Roberto Magalhães Teixeira (SP-083), mais especificamente no km 87 + 310,19 m da 

Rodovia Anhanguera. 

A área está localizada na região sul do Município de Campinas e se encontra a uma 

distância de aproximadamente 8,5 km, em linha reta, da região central. Seu acesso 

principal se dá pelas Rodovias Anhanguera (SP-330) e José Roberto Magalhães Teixeira 

(SP-083). 

A Gleba nº 4 faz divisa, ao norte e a oeste, com a Propriedade da Agropecuária Boa 

Esperança e confronta com a Rodovia Anhanguera (SP-330) também ao norte e com 

trecho do Anel Viário José Roberto Magalhães Teixeira ao sul e a leste. 

A Figura 1 apresenta a localização da Gleba em fotografia aérea e indica as 

principais referências situadas no entorno. 
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Figura 1. Localização da Gleba nº 4 em fotografia aérea e indicação das principais referências do entorno. 

Fonte: GOOGLE EARTH PRO IMAGE 2019 DIGITAL GLOBE (04/03/2020). 
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2.2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL 

Requerente/Proprietário: Sociedade Agrícola Cabreúva Ltda. 

CNPJ: 61.464.830/0001-64 

Endereço: 
Rodovia Anhanguera (SP-330), s/nº, km 86,4, Campinas, 
SP. CEP: 13.050-250 

Representante Legal: Ricardo Pereira Portugal Gouvêa 

Contato: Carina Cury 

Telefone: (19) 3254-7933 

E-mail: carina@comurb.com.br  

 

2.3. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EIV/RIV 

Empresa de Consultoria: Arborea Planejamento Projeto e Consultoria Ltda. 

CNPJ: 06.900.985/0001-98 

Registro no CREA-SP: 0660096 

Endereço: 
Av. Albino José Barbosa de Oliveira, 918, sala 05 - Barão 
Geraldo, Campinas, SP. CEP: 13.084-008 

Representante Legal: 
Paulo Sérgio Garcia de Oliveira 
RG: 13.818.844-0 SSP/SP; CPF: 132.858.768-16 

Responsável Técnico pelo 
EIV/RIV: 

Rodrigo Carneiro Cavalcante de Miranda  
Arquiteto e Urbanista (CAU A161620-0) 

Telefone: (19) 3749-8080 

E-mail: consultoria@arboreaambiental.com.br  
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3. CARACTERIZAÇÃO GERAL 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA GLEBA 

Tendo como base o Informe nº 001/2022 de Pré Cadastramento Multidisciplinar, a 

Gleba está inserida na Zona de Expansão Urbana, conforme Lei Complementar nº 

207/2018 e, segundo Plano Diretor (Lei Complementar nº 189/2018), está inserida na 

Macrozona de Desenvolvimento Ordenado, Área de Planejamento e Gestão (APG) São 

José e na Unidade Territorial Rural (UTR) Pedra Branca. 

Atualmente a área apresenta uso rural, com a predominância de pastagens 

cultivadas destinadas à criação de gado bovino e equino, incluindo campo de hipismo 

além de plantio de eucaliptos, árvores nativas e exóticas paisagísticas, pomar e área de 

sede da fazenda. Observam-se ainda a presença de corpos d’água (nascentes, pequenos 

barramentos e afluentes do Rio Capivari e do Córrego da Cachoeira) e áreas brejosas que 

resultam na definição de Áreas de Preservação Permanentes (APP) nos termos da 

legislação vigente. A vegetação é composta por fragmentos de vegetação nativa, 

indivíduos arbóreos isolados e trechos de mata ciliar. 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PROPOSTO 

Visando o atendimento ao disposto no Inciso II do Artigo 25 do Decreto nº 

20.633/2019, foi elaborado Plano Geral de Ocupação, denominado “Planta para Estudo 

de Impacto de Vizinhança”, de autoria da empresa COMURB Sociedade de Projetos 

Urbanísticos Ltda., Arquiteto Alan Silva Cury (CAU A347221) e Arquiteta Carina Silva Cury 

(CAU A284351). Assim, deve-se ressaltar que se trata de estudo preliminar de referência, 

podendo o projeto urbanístico ser alterado durante as etapas subsequentes de 

aprovação.  

O empreendimento que se propõe implantar na Gleba, denominado Loteamento 

Fazenda Cabreúva, é caracterizado como parcelamento do solo urbano, nos termos da Lei 

Federal nº 6.766/79 e alterações. O empreendimento proposto deverá se enquadrar na 

modalidade de Loteamento Residencial e Misto (LRM), nos termos do Capítulo II, Seção I, 

http://www.arboreaambiental.com.br/


Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 
Alteração de Uso do Solo Rural para Urbano: Gleba nº 4 – Matrícula 183.534 do 3º ORI de Campinas, Campinas, SP 6 

 

www.arboreaambiental.com.br 

 

 

da Lei Complementar nº 208/2018, que dispõe sobre parcelamento, ocupação e uso do 

solo no Município de Campinas, devendo gerar 149 lotes destinados ao comércio e 

serviços, 9 lotes residenciais destinados à habitação multifamiliar vertical (HMV), 636 

lotes residenciais destinados à habitação unifamiliar (HU) além de 1 lote onde será 

mantida a sede da fazenda, totalizando 795 lotes de venda.  

O projeto pretendido prevê a implantação do Loteamento Fazenda Cabreúva em 

área total de 637.044,08 m², conforme pode ser observado na Tabela 1 que apresenta o 

quadro de áreas pretendido para o empreendimento. A Figura 2, adaptada da Planta para 

Estudo de Impacto de Vizinhança, apresenta o Master Plan da Fazenda Cabreúva. 

 

 
Tabela 1. Quadro de áreas pretendido para o Loteamento Fazenda Cabreúva. 

Fonte: Adaptado, Planta para Estudo de Impacto de Vizinhança (COMURB Sociedade de Projetos 
Urbanísticos Ltda.). 

 

Conforme pode ser observado no quadro de áreas, de acordo com o estudo 

preliminar o futuro empreendimento irá destinar 46,82% (298.260,92 m²) de sua a área 

total para a implantação de 795 lotes, 53,18% (338.783,16 m²) para a composição das 

áreas públicas, sendo que 26,67% (169.879,47 m²) serão destinados para compor o 

sistema viário, 4,13% (26.299,31 m²) para compor as Áreas Institucionais (Equipamento 

Público Urbano – EPU e Equipamentos Públicos Comunitários – EPC) e 22,39% 

(142.604,38 m²) para os Espaços Livres de Uso Público (Áreas Verdes). A Gleba apresenta 

ainda, Área de Preservação Permanente (APP) de 102.406,66 m². 

ITEM ESPECIFICAÇÃO ÁREAS (m²) %

1 LOTES (795 Unidades) 298.260,92 46,82

2 ÁREAS PÚBLICAS 338.783,16 53,18

2.1 SISTEMA VIÁRIO 169.879,47 26,67

2.2 ÁREAS INSTITUCIONAIS 26.299,31 4,13

2.2.1 EQUIP. PÚBLICO URBANO 817,52 0,13

2.2.2 EQUIP. PÚBLICO COMUNITÁRIO 25.481,79 4,00

2.3 ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO 142.604,38 22,39

2.3.1 ÁREAS VERDES 142.604,38 22,39

2.3.2 SISTEMAS DE LAZER 0,00 0,00

3 OUTROS - -

4 ÁREA LOTEADA 637.044,08 100,00

5 ÁREA REMANESCENTE -

6 TOTAL DA GLEBA 637.044,08

102.406,66(APP)

http://www.arboreaambiental.com.br/
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Figura 2. Master Plan da Fazenda Cabreúva. 

Fonte: Adaptado, Planta para Estudo de Impacto de Vizinhança (COMURB Sociedade de Projetos Urbanísticos Ltda.).
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Considerando que o presente estudo tem a finalidade de subsidiar a análise de 

viabilidade de alteração de uso do solo rural para urbano da área de interesse, é de se 

destacar que não há um projeto de loteamento definido nem a determinação de prazo 

para a sua execução. 

É importante salientar que se trata de estudo urbanístico preliminar, sendo que nas 

etapas subsequentes, que envolvem o cadastramento definitivo da Gleba, a submissão de 

Projeto de Loteamento e Arruamento para a Análise Prévia e o licenciamento ambiental 

do parcelamento do solo, poderão ocorrer alterações no projeto do loteamento, 

mantendo as características principais propostas e garantindo o atendimento aos critérios 

e parâmetros definidos na legislação aplicável, consoante à análise por parte dos órgãos 

competentes. 

O valor estimado da obra e o cronograma preliminar podem ser observados na 

Tabela 1 a seguir. 
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Tabela 2. Estimativa de Custos de Implantação e cronograma de implantação preliminar do Loteamento Fazenda Cabreúva. 

Fonte: Sociedade Agrícola Cabreúva. 

Cronograma Físico-Financeiro
TOTAL M ÊS 01 M ÊS 02 M ÊS 03 M ÊS 04 M ÊS 05 M ÊS 06 M ÊS 07 M ÊS 08 M ÊS 09 M ÊS 10 M ÊS 11 M ÊS 12 M ÊS 13 M ÊS 14 M ÊS 15 M ÊS 16 M ÊS 17 M ÊS 18 M ÊS 19 M ÊS 20 M ÊS 21 M ÊS 22 M ÊS 23 M ÊS 24

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

  

Serviços Preliminares

Instalação e Manut. de canteiro de obras 360.635,08 34.022,18 34.022,18 17.011,09 17.011,09 17.011,09 17.011,09 17.011,09 17.011,09 17.011,09 17.011,09 17.011,09 17.011,09 10.206,65 10.206,65 10.206,65 10.206,65 10.206,65 10.206,65 10.206,65 10.206,65 10.206,65 10.206,65 10.206,65 10.206,65

Terraplenagem:

Limpeza, Raspagem e 1.939.264,11 408.266,13 510.332,66 510.332,66 510.332,66

Movimentação de Terra

Rede de Galerias de Águas Pluviais:

Rede de Galerias com Bocas de Lobo 3.742.439,52 680.443,55 1.020.665,32 850.554,44 680.443,55 510.332,66

Rede de Esgoto:

Rede Coletora 3.164.062,50 680.443,55 510.332,66 510.332,66 646.421,37 510.332,66 306.199,60

Rede de Água:

Rede de Distribuição e reservatório 2.313.508,06 306.199,60 272.177,42 238.155,24 238.155,24 646.421,37 612.399,19

Pavimentação Asfáltica - Tráfego LEVE:

Preparo de Caixa, Base, Imprimaduras e 6.294.102,82 1.190.776,21 1.190.776,21 1.190.776,21 1.360.887,10 1.360.887,10

Capa de C.B.U.Q.

Pavimentação Asfáltica - Tráfego MÉDIO:

Preparo de Caixa, Base, Imprimaduras e 1.871.219,76 1.020.665,32 850.554,44

Capa de C.B.U.Q.

Guias e Sarjetas:

Compactação da Base e Concretagem 1.496.975,81 340.221,77 340.221,77 476.310,48 340.221,77

das Guias e Sarjetas extrusadas

Rede de Energia Elétrica e Iluminação:

Posteação, Cabeamento e Iluminação 5.103.326,61 1.190.776,21 1.190.776,21 850.554,44 1.190.776,21 680.443,55

Implant./Manut. de Reflorestamento Ciliar

Plantio de Árvores nas Áreas Verdes 714.465,73 102.066,53 102.066,53 170.110,89 68.044,35 119.077,62 119.077,62 34.022,18

Plantio de Árvores nos Passeios e Jardins

 VALOR M ENSAL 442.288,31 544.354,84 527.343,75 1.207.787,30 1.037.676,41 867.565,52 1.684.097,78 1.309.853,83 765.498,99 901.587,70 1.173.765,12 935.609,88 1.200.982,86 1.200.982,86 1.541.204,64 1.711.315,52 4.058.845,77 2.493.825,60 962.827,62 1.371.093,75 758.694,56 129.284,27 129.284,27 44.228,83

 VALOR ACUM ULADO 27.000.000,00 442.288,31 986.643,15 1.513.986,90 2.721.774,19 3.759.450,60 4.627.016,13 6.311.113,91 7.620.967,74 8.386.466,73 9.288.054,44 10.461.819,56 11.397.429,44 12.598.412,30 13.799.395,16 15.340.599,80 17.051.915,32 21.110.761,09 23.604.586,69 24.567.414,31 25.938.508,06 26.697.202,62 26.826.486,90 26.955.771,17 27.000.000,00
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4. DEFINIÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

 

Os limites das Áreas de Influência foram definidos respeitando o disposto no 

Decreto nº 20.633/2019, que em seu Art. 2º, Inciso II, que define: 

 

“II - área de influência: região que sofrerá os impactos positivos e/ou negativos causados 

pela implantação do empreendimento ou atividade econômica que deverá ser delimitada 

utilizando-se referências físicas ou naturais como sistema viário, ferrovias, hidrografia, área de 

proteção permanente, entre outros, dividindo-se em: 

a) Área de Influência Direta - AID: área que recebe influência direta gerada pela 

implantação do empreendimento ou atividade econômica, caracterizada principalmente pelos 

lotes e quarteirões confrontantes ao imóvel objeto do Estudo de Impacto de Vizinhança; 

b) Área de Influência Indireta - AII: área afetada indiretamente pelos impactos causados 

pela implantação do empreendimento ou atividade econômica.” 

 

Assim, as Áreas de Influência do presente estudo foram delimitadas utilizando 

referências físicas e naturais além das especificidades do empreendimento a ser 

implantado e das características do entorno do local de implantação. 

Diante do exposto, a Figura 3 apresenta as Áreas de Influência adotadas para o 

presente Estudo de Impacto de Vizinhança, tendo seus limites definidos conforme segue: 

 

 Área de Influência Direta (AID): engloba lotes, glebas e loteamentos 

confrontantes à área em estudo. Portanto, a delimitação da AID tem início em 

trecho do Anel Viário José Roberto Magalhães Teixeira, seguindo no sentido 

horário por esta Rodovia até a Rua Antônio Afonso de Lima, contornando o 

Loteamento Parque Centenário, defletindo à direita até encontrar a Avenida 

Dermival Bernardes Siqueira no Swiss Park, seguindo por esta até a Rodovia 
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Anhanguera (SP-330) por onde segue até encontrar o ponto inicial desta 

descrição. 

Dentro do perímetro urbano, a AID abrange pequena parcela de áreas já 

urbanizadas, como o Loteamento Parque Centenário, Residencial Geneve, 

Noville Residencial e Villeneuve Residencial, sendo os três últimos inseridos no 

Loteamento Swiss Park, havendo a preponderância de glebas ainda não 

parceladas, tanto dentro do perímetro urbano atual quando na ZDO, 

totalizando uma área de 5,47 km². Assim, a área de estudo representa 11,65% 

da área delimitada como AID. 

 

 Área de Influência Indireta (AII): para a delimitação da AII foi considerado o 

espaço ampliada da AID em aproximadamente 1,5 km, a partir do limite desta, 

totalizando uma área de 27,07 km². Abrangendo uma pequena parcela do 

Município de Valinhos considerada importante na avaliação de mobilidade 

urbana. 
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Figura 3. Delimitação da Área de Influência Direta e Área de Influência Indireta. 

Fonte: GOOGLE EARTH PRO IMAGE 2019 DIGITAL GLOBE (04/03/2020). 
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5. DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Este item apresenta o diagnóstico das condições atuais com relação aos aspectos 

pertinentes à avaliação da área em estudo e principalmente de sua Área de Influencia 

Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII). 

 

5.1. CAPACIDADE AGROPASTORIL ATUAL 

Para a análise da capacidade agropastoril atual da região de estudo, foram 

levantados dados sobre o Município de Campinas e a respeito da Unidade Territorial 

Rural (UTR) Pedra Branca. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo 

Agropecuário de 2017, Campinas apresenta área de 37.444 ha destinados à agropecuária, 

distribuídos em 582 estabelecimentos. 

A área rural do Município de Campinas vem apresentando, ao longo do tempo, 

profundas alterações. A agricultura foi deixando de ser a única atividade econômica dessa 

região, que passou a incorporar outros usos e ocupações. O espaço rural adquiriu uma 

nova configuração, congregando além de propriedades rurais produtivas, atividades 

comerciais e de serviços (Plano Diretor Estratégico PMC, Caderno de Subsídios, 

Março/2017). 

A UTR Pedra Branca se caracteriza pela presença de pequenas propriedades, de 

ocupação histórica, com população proveniente principalmente do Japão e da Itália, com 

produtores residindo no local há meio século. A mão de obra utilizada é constituída por 

empregados registrados e também por familiares. 

Essa região é a maior produtora de frutas do Município de Campinas, entre as quais 

se destacam os plantios de figo, goiaba, uva, laranja e acerola, além de chuchu e folhosas 

para consumo interno e de exportação. A aplicação de alta tecnologia agrícola na 

produção de frutas, com uso das boas práticas agrícolas e irrigação, possibilitou a 

obtenção de certificações importantes, como por exemplo, o Global Gap, para inclusão 
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dos produtos no mercado de exportação. Ressalte-se que a principal variedade de goiaba 

branca comercializada no mercado nacional foi desenvolvida nessa região. 

Algumas propriedades possuem produção orgânica, porém a prática é pouco 

corrente devido às dificuldades técnicas para se obter tal certificação. Merece destaque 

também as características cooperativistas dos produtores dessa região, sendo que a 

Associação de Moradores possui atualmente cerca de 200 sócios. 

A região apresenta problemas decorrentes de roubos de frutas à mão armada, 

durante a colheita, reduzindo em até 20% da produção, o que impacta em perdas 

significativas para o produtor. Além disso, ocorrem roubos de fiação elétrica, bombas e 

equipamentos, etc. 

Outra questão prejudicial às atividades rurais se refere à água de irrigação das 

plantações, que tem sido altamente prejudicada pelo assoreamento do Rio Capivari, 

provocado por obras no entorno. Além disso, devido à extensão do Anel Viário Magalhães 

Teixeira, 35 propriedades serão cortadas pelo acesso à Rodovia dos Bandeirantes, 

devendo ser viabilizado acesso local para que estas propriedades não sejam insuladas. 

É de se destacar que a existência das pequenas propriedades rurais destinadas ao 

cultivo de horticultura e pomares frutíferos dentro se resume àquelas situadas ao 

sudoeste e ao sul na AII. As mesmas características são observadas em pequena extensão 

na região sudoeste na AID, confinadas pela presença da ocupação urbana no Bairro 

Parque Centenário e Chácaras Saltinho. Assim, não se verifica tal atividade nas glebas 

limítrofes à área de estudo, cuja atividade rural é constituída por pastagens de criação de 

gado bovino, notadamente na Fazenda São Martinho. 

Assim, no caso específico da própria área em estudo, o uso rural é caracterizado 

pela exploração de gado bovino e equino com a predominância de pastagens cultivadas, 

apresentando características semelhantes das áreas confrontantes, porém, distintas das 

chácaras destinadas ao cultivo de hortaliças e pomares frutíferos localizadas na região. 

Sob o ponto de vista da capacidade de uso das terras, a presença de solos 

enquadrados na unidade PVAd6 ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico e Eutrófico 

típico e nitossódico, A moderado, textura média/argilosa e argilosa não cascalhento e 
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cascalhento, associada ao relevo suave ondulado, com declividades entre 8% e 20%, 

determina seu enquadramento como Classes IVe e VIe do Sistema de Capacidade de Uso 

das Terras. 

As áreas enquadradas como Classe IVe tem por usos indicados os cultivos semi-

perenes, permanentes, pastagens e silvicultura, não sendo recomendado o uso com 

cultivos anuais, salvo quando em regime de consórcio ou rotação, sendo que as 

operações de preparo de solo só poderão ser realizadas com intervalos superiores a 5 

(cinco) anos. Já as enquadradas como Classe VIe tem como usos indicados apenas as 

pastagens e a silvicultura e seu consórcio; não sendo recomendados os cultivos anuais ou 

semi-perenes.  

Desta forma, em função da suscetibilidade à erosão, é possível afirmar que a área 

de estudo apresenta restrições ao uso agrícola dos solos, em especial com relação aos 

cultivos agrícolas em geral, que demandem preparo de solo para sua produção, sob o 

risco de depauperamento do solo. Sob este aspecto, a área tem capacidade para 

pastagens ou reflorestamentos comerciais (eucalipto e pinus, por exemplo), cultivos 

permanentes ou cultivos semi-perenes, tais como a cana-de-açúcar, nesse caso com a 

adoção de medidas complexas de conservação do solo.  

Deve-se destacar ainda que, em função da proximidade e contato com áreas 

urbanizadas e, principalmente, dos eixos rodoviários e seu entroncamento, a propriedade 

em questão possui vulnerabilidade aos processos erosivos, em função do escoamento das 

águas pluviais lançadas de forma concentrada no interior da propriedade, favorecendo a 

formação de processos erosivos lineares e, principalmente assoreamento e contaminação 

dos corpos d´água, o que também se configura como fator limitante ao uso rural. 

 

5.2. USO E OCUPAÇÃO REAL DO SOLO 

Atualmente a área apresenta uso rural, com exploração de gado bovino e equino e 

a predominância de pastagens cultivadas, além de plantio de eucaliptos (Eucalyptus sp), 

árvores nativas e exóticas paisagísticas, lagos, pomar e área de sede da Fazenda 

Cabreúva. 
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Verifica-se a presença de alguns agrupamentos arbóreos dentro e fora de Área de 

Preservação Permanente (APP) em estágio inicial de regeneração. Fora de APP a 

vegetação existente é constituída predominantemente por gramíneas rasteiras sendo 

consideradas em estágio pioneiro de regeneração, além de diversos exemplares arbóreos 

isolados nativos e exóticos. A imagem aérea apresentada na Figura 4 ilustra a situação de 

uso e ocupação real do solo na área objeto de estudo. 

 

 
Figura 4. Ilustração de uso e ocupação real do solo na Gleba. 

Fonte: GOOGLE EARTH PRO IMAGE 2019 DIGITAL GLOBE (23/07/2021). 
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5.2.1. USO E OCUPAÇÃO REAL DO SOLO NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Em grande parte da Área de Influência Direta (AID) é observado, atualmente, uso e 

ocupação do solo similar à área de estudo, caracterizado por pastagens destinadas à 

criação de gado bovino, como a Fazenda São Martinho, e o loteamento rural Chácaras 

Saltinho, que ainda mantém algumas glebas com uso agrícola destinado ao cultivo de 

frutas. 

Foram observadas duas áreas dentro da AID que sofreram processos de 

urbanização de formas distintas. A primeira margeia a Avenida Dermival Bernardes 

Siqueira no Loteamento Swiss Park, na porção noroeste da AID, onde foram implantados 

recentemente novos empreendimento com uso residencial que fazem a continuidade da 

mancha urbana consolidada e evidenciam o vetor de pressão urbana em direção à área 

de estudo. 

A segunda é um fragmento urbano denominado Loteamento Parque Centenário, 

localizado na Vila Saltinho à sudoeste da AID, implantando de forma precária e que sofre 

com a carência de serviços e pelo isolamento com o restante da zona urbana do 

Município, nele se constata o uso do solo predominantemente residencial. É de se 

observar que tal ocupação precária já se expande para lote do loteamento rural Chácaras 

Saltinho, onde também são verificados usos como clube recreativo e sedes de instituições 

religiosas. 

As Fotos de 1 à 3 evidenciam a situação atual encontrada na AID delimitada para a 

Gleba em estudo. 
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Foto 1. Vista dos novos empreendimentos recém-implantados na Avenida Dermival Bernardes Siqueira 

na porção noroeste da AID. 

 

 
Foto 2. Rua Egydio Villani e condomínio fechado Residencial Geneve no Swiss Park. 
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Foto 3. Rua Hilarino Cornélio Geraldo no Loteamento Parque Centenário (Vila Saltinho). 

 

Já com relação à Área de Influência Indireta (AII), destaca-se que a Rodovia 

Anhanguera (SP-330) passa pela AII criando uma forte barreira física com a malha urbana 

consolidada que se conecta com a Zona Central do Município. 

Ao noroeste, no Loteamento Swiss Park, se constata a aglomeração de condomínios 

residenciais (loteamentos fechados) implantados nos últimos anos, apesar da 

predominância residencial, possui usos comerciais e de serviços ao longo das principais 

avenidas que atravessam o bairro. Nessa mesma região se encontra o Centro Olímpico e o 

Parque Botânico Amador Aguiar. 

Ao nordeste estão localizados loteamentos consolidados, como o Parque Jambeiro, 

o Parque São Martinho e o Jardim Nova Europa, na área de estudo esta é a região com 

maior acesso aos serviços públicos e privados. 
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Foto 4. Canteiro central da Avenida Dermival Bernardes Siqueira, evidenciando áreas de comércio e 

serviços, na altura do condomínio fechado Residencial Vevey no Swiss Park. 

 

 
Foto 5: Vista do condomínio fechado Residencial St. Moritz na Avenida Dermival Bernardes Siqueira no 

Swiss Park. 
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Foto 6: Cruzamento das Avenidas Baden Powell e São José dos Campos no Bairro Nova Europa. 

 

No Parque Jambeiro se destacam o Parque das Águas e a Lagoa do Jambeiro como 

áreas verdes com função social, além da Unidade de Preservação Floresta Estadual Serra 

d´agua como área verde preservada. Além do uso residencial que está em expansão e 

consolidação, nessa área se verifica a ocupação de caráter industrial ao longo da Rodovia 

Anhanguera (SP-330) e também usos rurais e de recreação em pequenas propriedades, 

essa região se limita com a Rodovia Visconde de Porto Seguro que conecta a região com o 

Município de Valinhos. 

À leste, confrontando a área de estudo após a Rodovia Anhanguera,  se observa o 

loteamento Chácaras São Martinho, onde são observadas, além de chácaras de lazer, 

galpões de logística, usos residenciais, de serviços e industriais, com infraestrutura 

descontínua e precária, no geral.  

A Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083), confronta a área de estudo ao 

sul, configurando o limite com o Município de Valinhos, consolida uma forte barreira 

urbana. Ao sudeste da área de estudo, já em território do Município de Valinhos, se 

verificam diversos loteamentos consolidados, na forma de loteamentos fechados 
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(condomínios), que foram implantados nas últimas décadas no Bairro de Joapiranga, tais 

como o Village Visconde do Itamaracá e Vale do Itamaracá, entre outros. O Bairro de 

Joapiranga ainda apresenta forte ocupação de caráter industrial predominante ao longo 

da Rodovia Anhanguera, além de usos rurais e de recreação em pequenas propriedades. 

Ao sul, também no Município de Valinhos, no Bairro Macuco, a AII apresenta trecho 

com ocupação de caráter industrial predominante ao longo da Rodovia Anhanguera, 

destacando-se os usos rurais mais significativos, de fruticultura e horticultura, entre a 

Estrada Governador Mário Covas e Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083). 

 

5.2.2. MACROZONEAMENTO E ZONEAMENTO URBANO 

De acordo com o Plano Diretor Estratégico de Campinas (Lei Complementar nº 189/ 

2018), o Município está dividido em quatro Macrozonas, a saber: Macrozona 

Macrometropolitana; Macrozona de Estruturação Urbana; Macrozona de 

Desenvolvimento Ordenado e; Macrozona de Relevância Ambiental. 

Com base no Anexo I da referida Lei, pode-se afirmar que a Gleba em estudo está 

totalmente inserida na Macrozona de Desenvolvimento Ordenado. As Áreas de Influência 

Direta e Indireta estão inseridas nas Macrozonas de Desenvolvimento Ordenado e 

Macrometropolitana. A AII abrange, ainda, uma pequena região da Macrozona de 

Relevância Ambiental. 

A Macrozona Macrometropolitana abrange região situada integralmente no 

perímetro urbano, impactada por estruturas viárias, equipamentos e atividades 

econômicas de abrangência regional, nacional e internacional, sofrendo influência direta 

e indireta pela proximidade dessas estruturas no território, que alteram dinâmicas 

socioeconômicas, culturais e ambientais. 

A Macrozona de Desenvolvimento Ordenado abrange região situada integralmente 

na zona rural, destinada ao desenvolvimento de usos rurais e urbanos compatíveis com os 

termos da legislação específica. Já a Macrozona de Relevância Ambiental situada na AII 

refere-se à Fazenda Remonta, de propriedade da União (Exército Brasileiro). 
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Figura 5. Macrozoneamento para a área de estudo. 

Fonte: METADADOS – Banco de dados espaciais de Campinas; Título: PD2018 Macrozoneamento (Disponível em: https://informacao-didc.campinas.sp.gov.br/metadados.php) 
e GOOGLE EARTH PRO IMAGE 2019 DIGITAL GLOBE (04/03/2020). 
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De acordo com o Art. 1º, § 2º da Lei Complementar nº 207, de 20 de dezembro de 

2018, parte da Macrozona de Desenvolvimento Ordenado está incluída no perímetro 

urbano do Município, ficando instituída na parte remanescente a Zona de Expansão 

Urbana. 

Salienta-se que foram instituídos seis Sobrezoneamentos para a Zona de Expansão 

Urbana. Entende-se por Sobrezoneamento o zoneamento definido na Lei de 

Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, cuja incidência se dará no ato de cadastramento 

das glebas passíveis de urbanização e que atendam aos requisitos desta Lei 

Complementar. 

O Informe nº 001/2022 de Pré Cadastramento Multidisciplinar certifica que a Gleba 

em estudo possui dois Sobrezoneamentos, sendo que o zoneamento definido na Lei de 

Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo (Lei Complementar nº 208/2018) se dará no ato 

de cadastramento das glebas passíveis de urbanização e que atendam aos requisitos da 

Lei Complementar nº 207/2018, conforme seu Artigo 10: 

 

“III – Sobrezoneamento 3 – S3: receberá o Zoneamento Misto – ZM1 da Lei de 

Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo vigente; 

(...) Sobrezoneamento 5 – S5: receberá o Zoneamento de Atividade Econômica - 

ZAEA da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo vigente”. 

 

As margens lindeiras às rodovias estão situadas no Sobrezoneamento 5 (S5), esta 

parte da Gleba receberá, no momento do cadastramento, Zona de Atividade Econômica 

(ZAEA). O restante da Gleba está situado no Sobrezoneamento 3 (S3), que receberá, no 

momento do cadastramento, Zona Mista 1 (ZM1). 

A Figura 6 apresenta o Sobrezoneamento para a área da Fazenda Cabreúva, com 

base na Lei Complementar nº 207/2018, e o Zoneamento Urbano para suas Áreas de 

Influência, com base na Lei Complementar nº 208/2018. 
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Figura 6. Zoneamento urbano para a área de estudo. 

Fonte: METADADOS – Banco de dados espaciais de Campinas; Título: MZDO2018 Sobrezoneamento, 
LPOUS2018 Zoneamento (Disponíveis em: https://informacao-didc.campinas.sp.gov.br/metadados.php) e 

GOOGLE EARTH PRO IMAGE 2019 DIGITAL GLOBE (04/03/2020). 
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5.3. INFRAESTRUTURA URBANA 

Este item irá abordar a disponibilidade de infraestrutura existente na área de 

estudo e suas áreas de influência, especialmente quanto ao abastecimento de água, 

afastamento e tratamento de esgoto, pavimentação, guias e sarjetas, drenagem de águas 

pluviais, iluminação pública e fornecimento de energia elétrica. 

Para tanto, essa análise se baseou no levantamento de dados bibliográficos para o 

Município de Campinas, vistorias técnicas nas Áreas de Influencia Direta e Indireta, 

realizadas em 23/11/2021 e 24/11/2021, e documentação específica emitida para a área 

objeto de estudo. 

 

5.3.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de 

Campinas são realizados pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. 

(SANASA Campinas), constituída nos termos da Lei Municipal nº 4.356, de 28 de 

dezembro de 1973. 

O índice de abastecimento de água no Município de Campinas é de 99,81%, o 

sistema conta com 5 Estações de Tratamento de Água (ETAs), possui um volume de 

reservação de 142.098,37 m³ e uma média mensal de água tratada e distribuída de 

8.513.001 m³. 

O serviço de coleta e afastamento de esgoto oferecido pela SANASA Campinas 

atende 96,42% da população urbana do Município, apresenta capacidade instalada de 

tratamento de esgoto de 95% e conta com 21 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs). 

Esses e demais dados complementares, sobre os serviços de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário oferecidos pela SANASA ao Município de Campinas, podem ser 

observados na Figura 7, que apresenta o painel da SANASA em números, atualizado em 

janeiro de 2022 (SANASA Campinas, 2020). 
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Figura 7. Painel da SANASA em números. 

Fonte: SANASA Campinas, janeiro de 2022 (disponível em: https://www.sanasa.com.br/conteudo/conteudo2.aspx?f=I&flag=-PT&par_nrod=3016). 
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A região onde a área de estudo e suas Áreas de Influência estão inseridas é atendida 

pela rede de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, operadas pela SANASA, 

destacando-se o setor de abastecimento Nova Europa e o setor de esgotamento Capivari 

II. 

Visando demonstrar a viabilidade técnica e econômica para o atendimento da área 

onde se almeja a alteração do uso do solo rural para urbano em relação ao fornecimento 

de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, utilizou-se como base o 

Informe Técnico nº 0310/2021 emitido pela SANASA em 29/10/2021. 

Esse Informe Técnico é válido para fins de Licença Prévia e Licença de Instalação na 

Prefeitura Municipal de Campinas (PMC), sendo que para a Licença de Operação deverá 

atender as exigências que constam no referido documento. 

De acordo com o Informe Técnico nº 0310/2021, o abastecimento do 

empreendimento pretendido para a área em estudo será feito através de uma nova linha 

de alimentação por recalque a partir do Centro de Reservação e Distribuição (CRD) Nova 

Europa. Essa linha de alimentação deverá abastecer um reservatório apoiado a ser 

localizado na parte mais alta da área do empreendimento, garantindo, assim, que todas 

as unidades que irão compor o empreendimento sejam adequadamente abastecidas a 

partir deste novo reservatório a ser executado em uma área de EPU. 

O esgotamento será através da execução de uma Estação Elevatória de Esgoto (EEE) 

final, interna ao loteamento e o efluente deverá ser encaminhado através da execução da 

linha de recalque de esgoto até o PV 37 do interceptor tronco Swiss Park – Capivari II 

Taubaté Etapa I e, a partir deste ponto, será encaminhado para tratamento na Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) Capivari II em operação através do Sistema de Esgotamento 

Capivari II executado. 
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5.3.2. PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 

Conforme consta no Informe nº 001/2022 de Pré Cadastramento Multidisciplinar e 

constatado durante vistorias realizadas, a Gleba localizada no encontro da Rodovia 

Anhanguera (SP-330) e da Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083), não possui 

conexão com a malha urbana consolidada e não possui acesso por via pública municipal. 

A via de acesso da área de estudo é a Via Marginal da Rodovia Anhanguera que 

possui sentido único de circulação com 2 faixas para cada sentido, enquanto que a 

Rodovia Anhanguera possui sentido único de circulação com 3 faixas para cada sentido. A 

Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira se apresenta como via de acesso secundária, 

possui sentido único de circulação com 2 faixas para cada sentido. Todas as vias descritas 

estão com boas condições de conservação da sinalização e pavimentação. 

Observou-se que o Loteamento Parque Centenário, implantando de forma precária, 

localizado na AID, apresenta malha urbana em condições precárias de conservação e 

implantação, conforme pode ser observado nas Fotos de 7 à 9. 

 

 
Foto 7. Vista da situação precária da malha urbana existente no Loteamento Parque Centenário. 
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Foto 8. Vista da situação precária da malha urbana existente no Loteamento Parque Centenário. 

 

 
Foto 9. Vista da situação precária da malha urbana existente no Loteamento Parque Centenário. 
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O Loteamento Swiss Park, localizado cerca de 2 km de distância, dentro na AII, 

apresenta malha urbana consolidada, onde se encontra as linhas de transporte público 

mais próximas, assim como o eixo complementar do Desenvolvimento Orientado ao 

Transporte (DOT), anel externo futuro. 

Na AID e AII a Avenida Dermival Bernardes Siqueira e o Viaduto Compositor Carlos 

Gomes se tornam relevantes para área de estudo, pois tendem a 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. 

 

 
Foto 10: Viaduto Compositor Carlos Gomes sobre a Rodovia Anhanguera, ao fundo região do bairro Nova 

Europa. 
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Foto 11: Acesso em construção da Rodovia Lix da Cunha para a Avenida Dermival Bernardes Siqueira. 

 

Os loteamentos Jardim Nova Europa, Parque São Martinho, Vila Campos Sales e o 

Parque Jambeiro, localizados dentro da AII, também apresentam malha urbana 

consolidada. Este último se limita com a Rodovia Visconde de Porto Seguro que conecta a 

região com o Município de Valinhos. À leste, confrontando a área de estudo após a 

Rodovia Anhanguera, o loteamento Chácaras São Martinho apresenta arruamento com 

infraestrutura descontínua e precária, no geral. 

Com base no exposto, pode-se afirmar que a AID apresenta predomínio de áreas 

rurais, desprovidas de infraestrutura urbana, e nas áreas já urbanizadas são observadas 

condições precárias de pavimentação, guias e sarjetas, não apresentando em grande 

parte condições adequadas de implantação e manutenção, excetuando a pequena 

parcela que engloba a região do Swiss Park. A Via Marginal da Rodovia Anhanguera possui 

passeio público com condição regular, tendo condições suficientes para a 

caminhabilidade. Nas vias da AII de forma geral os passeios públicos estão calçados, mas 

desuniformes, sem continuidade plena e acessibilidade ao pedestre, com algumas 

exceções como na Avenida Dermival Bernardes Siqueira e em outras vias do Loteamento 

Swiss Park que possui trechos onde o passeio público está executado e possui boa 

caminhabilidade. 
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5.3.3. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Verificou-se em vistorias que a Gleba em estudo não apresenta sistema de 

drenagem de águas pluviais em seu entorno imediato. A infraestrutura de drenagem 

pluvial mais próxima está localizada na porção noroeste da AID, onde se encontra o 

Loteamento Swiss Park. 

Os loteamentos Jardim Nova Europa, Parque São Martinho, Vila Campos Sales, 

Parque Jambeiro e o Loteamento Swiss Park, localizados dentro da AII, também 

apresentam sistema de drenagem com canaletas, bocas de lobo, poços de visita, etc. 

implantados. 

Caberá ao empreendedor implantar as redes internas de galeria de águas pluviais, 

seguindo projetos previamente aprovados pela SEINFRA e em conformidade com as 

normas técnicas específicas e legislação vigente. As redes internas serão interligadas à 

rede pública existente e, caso necessário, deverão ser realizadas adequações visando o 

atendimento das novas demandas. 

Onde não houver necessidade da rede, o escoamento será superficial e por 

gravidade. A rede de drenagem de águas pluviais será doada ao Município de Campinas 

após sua total implantação, ficando sua operação sob a responsabilidade da 

municipalidade. 

 

5.3.4. ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA 

No que se refere aos serviços de energia elétrica, Campinas é abastecida pela 

Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), mais especificamente, é atendida pela 

concessionária de distribuição CPFL Paulista. No tocante a iluminação pública, podendo 

ser do tipo aéreo ou subterrâneo, sua operação e manutenção são de responsabilidade 

da Prefeitura Municipal de Campinas. 

Tanto a AID quanto a AII, em suas parcelas urbanizadas, já são atendidas pelo 

serviço de eletrificação prestado pela CPFL Paulista, assim como também possuem rede 

de iluminação pública. 
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De acordo com a Carta nº 01891/2022/DPOC, emitida em 3 de fevereiro de 2022 

pela CPFL Paulista, é viável a eletrificação por parte dessa concessionário do 

empreendimento Fazenda Cabreúva a ser implantado na área de estudo, ficando o 

interessado sujeito às exigências da legislação sobre o fornecimento de energia elétrica 

vigente à época do atendimento aos padrões e regulamentos dessa concessionária. 

 

5.4. EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS 

Este item irá abordar a disponibilidade de equipamentos públicos comunitários na 

Área de Influência Indireta e na Área de Influência Direta em estudo, especialmente, no 

que diz respeito à educação, saúde, segurança pública e cultura disponíveis na região. 

Para tanto, esse levantamento se baseou em dados cadastrados no sistema da 

Prefeitura Municipal de Campinas denominado “Mapa de Serviços”, disponível em: 

http://mapaservicos.campinas.sp.gov.br/ e em vistoria técnicas nas Áreas de Influencia 

Direta e Indireta, realizadas em 23/11/2021 e 24/11/2021. 

 

5.4.1. EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO 

Não foram identificados equipamentos de educação localizados dentro da AID, no 

entanto, na Área de Influência Indireta foram identificadas quatro unidades de ensino, 

sendo duas Escolas Estaduais (EE), EE Deputado Jamil Gadia e EE Prof. Disnei Francisco 

Scornaienchi, e dois Centros de Educação Infantil (CEI), CEI Presidente Campos Salles e CEI 

Parque Jambeiro (vide Figura 8). 

 EE Deputado Jamil Gadia: Instituição de ensino estadual, localizada na Rua Santa 

Cruz das Palmeiras, 1.290, Jardim Nova Europa, oferece ensino fundamental II (anos 

finais) e médio e atualmente conta com 410 alunos matriculados e 22 professores 

(Censo Escolar 2020, INEP); 

 EE Prof. Disnei Francisco Scornaienchi: Instituição de ensino estadual, localizada na 

Rua Edmundo Vosgrau, 515, Parque Jambeiro, oferece ensino fundamental I e II 

http://www.arboreaambiental.com.br/
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(anos iniciais e finais) e médio e atualmente conta com 686 alunos matriculados e 44 

professores (INEP, 2020); 

 CEI Presidente Campos Salles: Instituição de ensino municipal, localizada na Rua 

Peruíbe, 36, Vila Campos Sales, oferece etapas de ensino infantil e atualmente conta 

com 11 professores, 77 matrículas de creche, 193 de pré-escola e 8 de educação 

especial (INEP, 2020); 

 CEI Parque Jambeiro: Instituição de ensino municipal, localizada na Rua Claudio 

Geraldo de Godoy, 42, Parque Jambeiro, oferece etapas de ensino infantil e 

atualmente conta com 7 professores, 42 matrículas de creche, 77 de pré-escola e 5 

de educação especial (INEP, 2020). 

 

5.4.2. EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 

Não foram levantados equipamentos públicos de saúde dentro da AID, porém, 

foram identificados dois Centros de Saúde (CS) na AII, sendo que um deles se encontra no 

limite oeste da AII (vide Figura 8). 

O Centro de Saúde é a Unidade Básica de Saúde, a porta de entrada para início de 

tratamento através do SUS, destinado a Atenção Básica, destinada a desenvolver ações 

de prevenção, promoção e recuperação da saúde, respeitando os princípios de 

integralidade, equidade e universalidade, ampliando a participação e o controle social, 

através dos Conselhos Locais de Saúde. 

 CS Jaime Cesar Correa Lima: Também denominado CS Parque da Figueira, está 

localizado na Rua Jerônimo Tognolo, 77, Parque da Figueira, está vinculado ao distrito 

de saúde sul do Município e abrange os bairros Parque da Figueira, Jardim Nova 

Europa, Parque Prado, Vila Pres. Campos Sales, Parque São Martinho e Swiss Park; 

 CS Carvalho de Moura: Localizado na Rua Celso Luglio, s/nº, Parque Residencial 

Carvalho de Moura, está vinculado ao distrito saúde sul do Município e abrange os 

bairro Jardim do Lago, Jardim do Lago II, Jardim Icaraí, Fazenda Taubaté, Jardim Nova 

Califórnia, Sítio Paraíso, Jardim Stella, Jardim Noemia, Carvalho de Moura, Jardim 
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Conceição, Sete Quedas, Jardim Irajá, Jardim Iraci, Jardim Nossa Senhora de Lourdes, 

Saltinho, Parque Centenário, Pedra Branca, Birizeiro, Três Vendas, Reforma Agrária. 

 

5.4.3. EQUIPAMENTOS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Conforme pode ser observado na Figura 8, a AID não apresenta espaços destinados 

à equipamentos de cultura, esporte e lazer. Na AII foi possível identificar quatro 

equipamentos com essas finalidades, sendo eles: 

 Parque das Águas: Localizado na Av. Washington Luiz, 438, Parque Jambeiro, 

apresenta amplo espaço verde com lago, possui centro de visitas, playground e pistas 

para caminhada, academia da terceira idade e locais para ginástica e yoga; 

 Lagoa do Jambeiro: Localizado entre as Ruas Eduardo Monkecevic, João Nonato 

Rosseti e Edmundo Vosgrau, conta com lagoa onde é permitida a pesca esportiva, 

pista de caminhada com ciclofaixa, playground, academia da terceira idade; 

 Parque Botânico Amador Aguiar: Também conhecido como Parque Botânico Swiss 

Park, está localizado na Av. Wellman Galvão de França Rangel, Swiss Park. Com um 

projeto arquitetônico que privilegia a integração com o meio ambiente e as belezas 

naturais do local o parque oferece pistas de caminhada e trilhas para os visitantes, 

além de uma Sede principal com sanitários, água e pergolados para parada de 

descanso. 

 Centro Olímpico: Campinas foi a cidade escolhida pelo Governo Federal para receber 

o Centro Esportivo de Alto Rendimento da Região Sudeste. Está localizado no km 89,5 

da Rodovia Anhanguera (Complexo Swiss Park) em uma área de 162 mil metros 

quadrados. A proposta é a realização de convênios entre a Prefeitura de Campinas, 

Ministério dos Esportes e confederações de cada modalidade para que sejam 

desenvolvidos programas de preparação de atletas de Campinas, do Estado de São 

Paulo e de todo o Brasil. Para Campinas, o Centro Esportivo de Alto Rendimento 

significa a oportunidade de fomentar o esporte de rendimento. 
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Cabe salientar que ao lado do Parque das Águas está localizado o Centro do 

Conhecimento da Água, na Rua Visconde de Congonhas do Campo, 567, Parque São 

Martinho. É um local de conhecimento e pesquisa sobre o meio ambiente, contempla 

obras raras e mapas sobre a história do saneamento na cidade, além do primeiro 

bebedouro público de Campinas. Possui coleções de fotografias que contam a trajetória 

da SANASA, uma biblioteca técnica composta de vasta literatura contendo: livros, 

manuais, revistas especializadas e normas técnicas na área de saneamento e meio 

ambiente. Em 2020 foi inaugurado no espaço o Museu da Água, uma exposição interativa 

de forma permanente idealizada pelo físico Aníbal Fonseca, mestre pela USP. 

 

5.4.4. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

Conforme pode ser observado na Figura 8, não foram identificados equipamentos 

públicos de segurança dentro das Áreas de Influência (AID e AII). Constatou-se que os 

equipamentos públicos de segurança mais próximo das áreas em estudo são o 5º e 6º 

Distritos Policiais, localizado a uma distância de aproximadamente 4,5 km e 6,5 km, em 

linha reta, respectivamente. 
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Figura 8. Equipamentos públicos de educação localizados na AID e AII. 

Fonte: Mapa de Serviços da Prefeitura Municipal de Campinas (disponível em 
http://mapaservicos.campinas.sp.gov.br/). 
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5.5. SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A coleta de lixos domiciliares no Município de Campinas é realizada pelo Consórcio 

RENOVA AMBIENTAL. Este Consórcio é responsável pela prestação dos serviços de 

limpeza pública no Município. Além dos serviços tradicionais como coleta domiciliar, 

operação do aterro sanitário e varrição manual de vias, foram implantados novos serviços 

como a coleta mecanizada, (utilizando contêineres), varrição mecanizada, desobstrução 

de bueiros e galerias de água. 

O contrato com a empresa RENOVA AMBIENTAL apresenta um importante avanço 

na reciclagem dos resíduos, modificando os caminhões coletores para não danificar os 

materiais e prevendo também a implantação de conjuntos para reciclagem, com prensas 

e esteiras para separação de resíduos. 

Vale ressaltar que a AII em estudo é atendida pelo serviço de coleta de resíduos 

domiciliares com frequência alternada de três dias por semana, tendo como destino o 

Aterro Particular de Paulínia (Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos, CETESB, 

2020). 

 

5.6. ASPECTO SOCIOECONÔMICO E DINÂMICA POPULACIONAL DA REGIÃO 

Para a análise dos aspectos socioeconômicos e da dinâmica populacional da região 

de estudo, foram levantados dados sobre o Município de Campinas e a respeito dos 

principais bairros localizados na AID e AII da área de estudo. 

De acordo com as informações do último censo demográfico realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, Campinas apresenta uma população 

de 1.080.113 e uma densidade demográfica de 1.359,60 hab/km². 

Segundo o Censo de 2010, do total da população residente no Município, 520.865 

habitantes são do sexo masculino e 559.248 habitantes são do sexo feminino. Campinas 

apresenta uma situação domiciliar onde 98,28% (1.061.540 pessoas) da população vivem 

em área urbana e apenas 1,72% (18.573 pessoas) vivem em área rural (IBGE, 2010). 
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A média de moradores em domicílios particulares ocupados no Município de 

Campinas é de 3,08 moradores por unidade residencial particular, média obtida a partir 

da relação entre a população residente, 1.080.113 habitantes, e o número de domicílios 

particulares ocupados, 348.503 unidades (IBGE, 2010). 

Em 2010, o percentual da população de Campinas com rendimento nominal mensal 

de até meio salário mínimo por pessoa era de 30,2%. De acordo com o IBGE, em 2018, o 

salário médio mensal dos trabalhadores formais no Município era de 3,9 salários 

mínimos, a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 38,7% 

(461.871 pessoas). A economia do Município de Campinas apresentou para o ano de 2017 

um PIB per capita de R$ 49.942,59. 

O Plano de Desenvolvimento Turístico do Município de Campinas (Campinas, 2020) 

caracteriza a cidade como um polo industrial regional e, entre as principais atividades 

econômicas estão: indústria, comércio, construção civil, serviços e tecnologia. A produção 

tecnológico-científica é conhecida internacionalmente, e transforma a cidade em um dos 

40 principais polos de alta tecnologia do planeta. Ocupando a décima posição entre as 

cidades mais rica do Brasil, Campinas hoje, é responsável por pelo menos 15% de toda a 

produção científica nacional, sendo o terceiro maior polo de pesquisa e desenvolvimento 

brasileiro. 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) para Campinas no ano de 2010 

ficou em 0,805. 

O IDHM é um indicador que sintetiza três aspectos do desenvolvimento humano: 

vida longa e saudável, acesso a conhecimento e padrão de vida, traduzidos nas dimensões 

de longevidade, educação e renda. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento 

humano no município, classificado em: muito alto (de 0,800 a 1,000), alto (de 0,700 a 

0,799), médio (de 0,600 a 0,699), baixo (de 0,500 a 0,599) e muito baixo (de 0,000 a 

0,499). 

De acordo com as informações do último censo demográfico realizado pelo IBGE em 

2010, o Parque Jambeiro, as Chácaras São Martinho e Vila Campos Sales, concentrava 
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aproximadamente 5.232 habitantes, os três bairros são considerados Zona Mista 2 (ZM2): 

zona residencial de média 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 (LC 208/2018). 

Já o Swiss Park tem cerca de oito mil habitantes e segundo sua incorporadora, 

estima-se que o número chegue a 20 mil habitantes, com a conclusão pretendida do 

complexo, nos próximos anos. Está enquadrado na Zona Mista 1 (ZM1), 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 (LC 208/2018). 

A AII está contida na região sul de Campinas, a mais populosa do Município, com 

296.824 habitantes contabilizados no último Censo (IBGE, 2010), um percentual em 

relação à população total do município de 27%. Porém a área do empreendimento e seu 

entorno não estão entre os maiores adensamentos populacionais da região sul, com 

menos de 5% dos habitantes. 

A figura a seguir, demonstra, com dados do último censo realizado, a porcentagem 

de pessoas existentes por intervalos de idades no setor censitário onde se localiza a área 

em estudo e seu entorno imediato, abrangendo a AID e parte da AII, em relação ao 

Município de Campinas. Salienta-se que o referido setor censitário contabiliza uma 

população total de 652 pessoas (IBGE, 2010). 
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Figura 9. Pirâmide etária do setor censitário que engloba a área do empreendimento em relação ao 

Município de Campinas. 
Fonte: IBGE, 2010. (https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores). 

 

A Tabela , a seguir, demonstra o número de pessoas, por gênero e intervalos de 

idades, existentes no mesmo setor. 
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GRUPOS DE IDADE 
Homens Mulheres 

Nº % Nº % 

0 a 4 anos 16 2,45% 30 4,60% 

5 a 9 anos 25 3,83% 30 4,60% 

10 a 14 anos 34 5,21% 32 4,91% 

15 a 19 anos 41 6,29% 32 4,91% 

20 a 24 anos 27 4,14% 28 4,29% 

25 a 29 anos 27 4,14% 21 3,22% 

30 a 34 anos 11 1,69% 25 3,83% 

35 a 39 anos 26 3,99% 25 3,83% 

40 a 44 anos 28 4,29% 22 3,37% 

45 a 49 anos 24 3,68% 26 3,99% 

50 a 54 anos 22 3,37% 13 1,99% 

55 a 59 anos 11 1,69% 12 1,84% 

60 a 64 anos 9 1,38% 4 0,61% 

65 a 69 anos 9 1,38% 6 0,92% 

70 a 74 anos 8 1,23% 6 0,92% 

75 a 79 anos 5 0,77% 5 0,77% 

80 a 84 anos 7 1,07% 2 0,31% 

85 ou mais anos 0 0,00% 3 0,46% 

Tabela 3. População por faixa etária e gênero no setor que abrange a área de estudo. 
Fonte: IBGE, 2010 (https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores). 

 

5.7. FAUNA E FLORA , PAISAGEM URBANA/RURAL E PATRIMÔNIO CULTURAL 

Considerando os elementos naturais e antrópicos significativos, realizou-se o 

levantamento, mapeamento e caracterização da fauna e flora, da paisagem urbana/rural 

e do patrimônio cultural da área de estudo e suas respectivas AID e AII. 

 

5.7.1. FAUNA E FLORA 

Para a análise da flora encontrada tanto na área em estudo quanto nas AID e AII, 

utilizou-se como base o Informe nº 001/2022 de Pré Cadastramento Multidiscilplinar e o 

Plano Municipal do Verde (PMV) de Campinas, elaborado pela Secretaria Municipal do 

Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS) em novembro de 2015, 

cujos dados estão compilados no portal GeoAmbiental, ferramenta que permite realizar 

consultas e downloads das informações ambientais do Município de Campinas 

desenvolvido pela SVDS. 
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A Gleba em estudo, segundo o Informe nº 001/2022, apresenta incidência de APPs 

decorrentes de corpos d’água (nascentes, pequenos barramentos e afluentes do Rio 

Capivari e do Córrego da Cachoeira) e áreas brejosas, nos termos da legislação vigente. 

A vegetação da área de estudo é composta por fragmentos de vegetação nativa, 

indivíduos arbóreos isolados e mata ciliar de APP, que demanda recuperação. É 

importante salientar que incide na Gleba parte da envoltória da zona de amortecimento 

da Unidade de Conservação Parque Estadual ARA Valinhos. 

Com base no portal GeoAmbiental, foi possível constatar que a AID apresenta em 

seu interior três Áreas Verdes com vegetação natural: (i) fragmento de floresta estacional 

semidecidual (FES) Fazenda São Martinho da Esperança com área total de 14,03 ha; (ii) 

fragmentos FES Estrada de Saltinho que juntos totalizam 7,64 ha e; (iii) fragmento de 

floresta mista Estrada de Saltinho com área de 2,54 ha. Observam-se também áreas de 

campo de várzea Estrada de Saltinho dentro dos limites da AID. 

Na AII foram identificados fragmentos de floresta mista, campos de várzea e 

fragmentos de floresta estacional semidecidual, com destaque para: (i) fragmento FES 

Fazenda Bradesco, com área de 8,08 ha, este fragmento está inserido no Parque Botânico 

Swiss Park; (ii) fragmento de floresta mista Vila Campos Sales, com área de 12,33 ha, 

inserido no Parque das Águas e; (iii) fragmento FES da Floresta Estadual Serra D’Água, 

com área de 45,50 ha. 

Salienta-se que este último está inserido na Unidade de Conservação da Floresta 

Estadual Serra D’Água, criada pelo Decreto Estadual nº 56.617, de 28 de dezembro de 

2010, com área total de 51,19 ha. 

A Figura 10, elaborada com base no portal GeoAmbiental da SVDS de Campinas, 

apresenta as áreas verdes identificadas dentro das Áreas de Influência (AID e AII) 

delimitadas para a área em estudo. 

 

http://www.arboreaambiental.com.br/


Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 
Alteração de Uso do Solo Rural para Urbano: Gleba nº 4 – Matrícula 183.534 do 3º ORI de Campinas, Campinas, SP 45 

 

www.arboreaambiental.com.br 

 

 

 
Figura 10. Áreas Verdes e caracterização da vegetação natural na área de estudo e na AID e AII. 

Base: GEOAMBIENTAL (https://geoambiental.campinas.sp.gov.br/). 
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Em relação à fauna local, o portal GeoAmbiental da SVDS de Campinas apresenta 

dados para a região do prolongamento da SP 083 (Anel Viário de Campinas), onde 

estudos identificaram 39 registros entre avifauna, mamíferos e répteis. Ainda existem 

dados de fauna para o fragmento FES da Floresta Estadual Serra D’Água, onde estudos 

identificaram 11 registros entre avifauna, mamíferos e répteis. 

 

5.7.2. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

Para a análise do patrimônio cultural, considera-se que os bens tombados se 

subdividem em bens móveis e imóveis, entre os quais estão conjuntos urbanos, 

edificações, coleções e acervos, equipamentos urbanos e de infraestrutura, paisagens, 

ruínas, jardins e parques históricos, terreiros e sítios arqueológicos. O objetivo do 

tombamento de um bem cultural é impedir sua destruição ou mutilação, mantendo-o 

preservado para as gerações futuras. 

Em âmbito federal, o tombamento está sob a tutela do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Em esfera estadual, esse registro é de 

responsabilidade do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico 

e Turístico (CONDEPHAAT) do Estado de São Paulo. No âmbito municipal, o Conselho de 

Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (CONDEPAC), tem como função definir a 

política municipal de defesa e proteção do patrimônio histórico, artístico, estético, 

arquitetônico, arqueológico, documental e ambiental do Município. Ainda, coordena, 

integra e executa as atividades públicas referentes a essa política. 

Constatou-se que o fragmento de vegetação Fazenda São Martinho da Esperança 

(Processo nº 004/03), localizado na AID, encontra-se tombado pelo CONDEPACC 

conforme consta na Resolução nº 157/2018. A mesma Resolução determina também o 

tombamento do fragmento de vegetação da Fazenda Bradesco (Processo nº 004/03) 

localizado na AII, onde ainda foi identificado o bem tombado Casarão da Fazenda 

Jambeiro, que envolve o conjunto arquitetônico e ambiental (Processo nº 007/89) 

tombado conforme Resolução nº 14/1993. 
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Figura 11. Bens tombados localizados na AID e AII. 

Base: EMPLASA, 2000. 
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6. EFEITOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA ALTERAÇÃO DO USO DO SOLO RURAL PARA 

URBANO 

O presente item apresenta um prognóstico da alteração do uso do solo rural para 

urbano na área em estudo e sua consequência sobre a Área de Influência Direta e Área de 

Influência Indireta. 

Para tanto, contempla a avaliação dos impactos positivos e negativos e a proposição 

de medidas mitigadoras sobre aspectos específicos como: (i) produção agropastoril e 

incômodos gerados à vizinhança; (ii) interferência nas características ambientais; (iii) 

aumento na demanda por infraestrutura, serviços públicos e equipamentos comunitários; 

(iv) microeconomia local; (v) dinâmica urbana futura; (vi) mobilidade, dimensionamento 

do sistema viário e; (vii) paisagem urbana, natural e cultural. 

Importante destacar que, além da avaliação dos impactos de alteração do uso do 

solo rural para urbano, a seguir apresentada, deverá ser observada, para a determinação 

da viabilidade da solicitação, o atendimento aos termos do Informe nº 001/2022 de Pré-

cadastramento multidisciplinar. 

 

6.1. PRODUÇÃO AGROPASTORIL E INTERFERÊNCIA DOS INCÔMODOS GERADOS ADVINDOS 

DA ATIVIDADE URBANA 

No caso específico da própria área em estudo, o uso rural é caracterizado pela 

exploração de gado bovino e equino com a predominância de pastagens cultivadas, 

apresentando características semelhantes das áreas confrontantes localizadas ao norte e 

ao centro da AID, as quais vêm gradativamente cedendo espaços para o desenvolvimento 

de empreendimentos urbanos. 

Entretanto, essas características são distintas das chácaras destinadas ao cultivo de 

hortaliças e pomares frutíferos localizadas nas regiões sul e sudoeste da AID e AII, que 

não confrontam com a área de estudo, conforme apresentado no diagnóstico das Áreas 

de Influência. 
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Conforme descrito no diagnóstico, em função das características do solo e do 

relevo, a utilização agrícola da gleba apresenta limitações devido à suscetibilidade aos 

processos erosivos, não sendo recomendada para os cultivos agrícolas que demandem 

preparo de solo, sob o risco de depauperamento do solo. Sob este aspecto, a área tem 

capacidade para pastagens ou reflorestamentos comerciais (eucalipto e pinus, por 

exemplo), cultivos permanentes ou cultivos semi-perenes, tais como a cana-de-açúcar, 

nesse caso com a adoção de medidas complexas de conservação do solo.  

Constitui outro fator limitante a questão da segurança pública, tendo em vista o 

risco da ocorrência de roubos ou furtos de equipamentos agrícolas e criações animais ou 

da própria produção agrícola, neste caso agravado pela localização em eixos rodoviários 

que permitem uma rápida evasão dos criminosos. Assim, são desestimulados cultivos ou 

criações de maior valor agregado, sendo viáveis apenas utilizações não atrativas para 

ações criminosas, o que limita bastante as alternativas de usos econômicos para a gleba. 

Deve-se destacar ainda que, em função da posição da gleba em cabeceiras de 

drenagem, e a sua proximidade e contato com os eixos rodoviários e seu entroncamento, 

o escoamento das águas pluviais lançadas de forma concentrada no interior da 

propriedade favorece a formação de processos erosivos lineares e o assoreamento e 

contaminação dos corpos d´água, o que também se configura como fator limitante ao uso 

rural. 

Sob o ponto de vista de incomodidade à vizinhança, a alteração do uso rural para 

urbano na área em questão não deverá gerar incômodos, tendo em vista a existência de 

fortes barreiras físicas em seu entorno, separando-a das áreas habitadas. 

Assim, considerando que a área de estudo não se confronta com as unidades de 

produção agrícola da região do Pedra Branca, apresentando uso por pastagens também 

verificados nas propriedades limítrofes, e havendo limitações para o uso agrícola do solo 

em função da suscetibilidade à erosão e falta de segurança, entende-se pela viabilidade 

da alteração do uso rural para urbano na área em questão com relação ao aspecto 

relacionado à produção agropastoril. 
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6.2. INTERFERÊNCIAS NAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS 

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. 

No escopo do Projeto de Reflorestamento, o qual deverá ser aprovado pelo 

GRAPROHAB, além de garantir a conectividade entre Áreas Verdes internas e de entorno, 

irá cumprir sua função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitando o fluxo gênico de fauna e flora, 

protegendo o solo e assegurando o bem-estar das populações humanas. 

Portanto, 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. 

Com relação aos aspectos geotécnicos, a instalação do loteamento, com o 

asfaltamento das ruas e vias de acesso, a colocação de guias e sarjetas, a implantação de 

adequado sistema de drenagem e a execução de projeto paisagístico nas praças e plantio 

de gramíneas nos taludes, terão o efeito de mitigar os impactos ambientais derivados de 

processos de erosão e assoreamento, com relação ao uso agrícola atual, que expõe a área 

à compactação do solo devido à pastagem dos animais e aos agentes erosivos. 
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Devido às suas características físicas a área não apresenta suscetibilidade natural a 

quaisquer tipos de movimento de massa associados à dinâmica de encostas, mas 

logicamente devem ser adotadas técnicas adequadas e obediência das normas 

urbanísticas vigentes para movimentação de terra, drenagem e obras de estabilização. 

Desta forma, entende-se que a área de estudo não se encontra em área potencialmente 

susceptível a problemas geotécnicos que inviabilizem a sua urbanização nos moldes 

propostos. 

Considerando o Plano Municipal de Recursos Hídricos (PMRH) de Campinas, cujos 

dados estão compilados no portal GeoAmbiental, a área de estudo 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. Encontra-se posicionada próxima ao divisor de 

águas, ocorrendo as cabeceiras de drenagem que formam o córrego da Cachoeira e o 

córrego do Saltinho, ambos afluentes da margem direita do rio Capivari. 

De acordo com a Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e 

Inundações (IPT, 2016, disponível em https://geoambiental.campinas.sp.gov.br) a área de 

estudo não apresenta suscetibilidade de inundação mapeada. 

Visando controlar possíveis agravamentos dos problemas de drenagem na região, 

deverão ser destinados, no mínimo, 20% da área total do empreendimento pretendido 

para compor as áreas permeáveis, visado assim a manutenção das características naturais 

de permeabilidade do solo respeitando os parâmetros previstos na legislação vigente. 

Além disto, deverá ser avaliada a necessidade de adequações dos barramentos existentes 

para fins de amortecimento de onda de cheia e de controle da macrodrenagem.  

Desta forma, com relação às características ambientais, entende-se pela viabilidade 

da alteração do uso do solo rural para urbano, uma vez que para a implantação do 

empreendimento: (i) as condições dos habitats existentes para flora e fauna silvestre 

serão mantidas e incrementadas com a implantação do Projeto de Reflorestamento e do 

Projeto de Arborização dos Sistemas de Lazer e Passeios Públicos; (ii) o tipo de terreno 

existente é compatível com o projeto que se pretende implantar, não sendo esperados 

problemas geotécnicos, assim como não deverão ser agravados ou gerados problemas 
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relativos à ocorrência de inundações nas áreas de influência, devendo ser detalhados e 

aprovados os projetos e medidas mitigadoras descritos a seguir: 

 Projeto Técnico de Drenagem de Águas Pluviais, conforme projeto a ser 

aprovado pela SEINFRA; 

 Projeto Técnico de Esgotamento Sanitário, conforme projeto a ser aprovado 

pela SANASA; 

 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; 

Medidas Mitigadoras Adicionais: 

 Programa de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento, durante a fase 

de implantação da infraestrutura; 

 Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, durante a fase de 

implantação da infraestrutura; 

 Programa de Controle Ambiental das Obras, durante a fase de implantação da 

infraestrutura; 

 Adequação dos barramentos existentes para fins de desempenho de função de 

controle de cheias, a ser aprovado junto ao DAEE; 

 

6.3. DEMANDA POR INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS 

COMUNITÁRIOS 

Para a avaliação do incremente na demanda por infraestrutura, serviços e 

equipamentos comunitários, inicialmente foi calculado o adensamento populacional 

previsto para a área em estudo, para tanto é importante salientar que as margens 

lindeiras às rodovias estão situadas no Sobrezoneamento 5 (S5), esta parte da Gleba 

receberá, no momento do cadastramento, Zona de Atividade Econômica (ZAEA). O 

restante da Gleba está situado no Sobrezoneamento 3 (S3), que receberá, no momento 

do cadastramento, Zona Mista 1 (ZM1). 
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A urbanização da área deverá ocasionar um acréscimo direto na densidade 

populacional da região. Para que os impactos decorrentes desse incremento sejam 

mensurados, considerou-se a Planta para Estudo de Impacto de Vizinhança, de autoria da 

empresa COMURB Sociedade de Projetos Urbanísticos Ltda., para o Loteamento Fazenda 

Cabreúva que prevê a implantação de 636 lotes residenciais destinados à habitação 

unifamiliar (HU), 9 lotes residenciais destinados à habitação multifamiliar vertical (HMV), 

estes com a implantação de 216 unidades de apartamentos e 149 lotes destinado ao 

comércio e serviços. 

Adotando-se o índice de 4 pessoas por unidade residencial na cidade de Campinas 

(Fonte: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. – SANASA Campinas), e 

os parâmetros de 0,001 e 0,015 hab/m² para as áreas comerciais e institucionais, 

respectivamente, estima-se que a população fixa da área, em sua ocupação total, possa 

chegar a 3.408 pessoas a população flutuante está estimada em 529 pessoas, totalizando 

uma população de 3.937 pessoal, conforme pode ser observado na Tabela . 

 

USO DO LOTE QUANTIDADE UNIDADE OCUPAÇÃO UNIDADE 
POPULAÇÃO 

FIXA 
POPULAÇÃO 
FLUTUANTE 

TOTAL 

Residencial HMV 216 Un. 4 Hab/un. 864 0 864 

Residencial HU 636 Un. 4 Hab/un. 2.544 0 2.544 

Comercial 134.404,26 m² 0,001 Hab/m² 0 134 134 

Sistemas de Lazer 0,00 m² 0,001 Hab/m² 0 0 0 

Área Institucional 26.299,31 m² 0,015 Hab/m² 0 394 394 

TOTAL 3.408 529 3.937 

Tabela 4. População estimada da população fixa e flutuante para o empreendimento pretendido para a 
área em estudo 

 

Se considerada a população fixa do empreendimento pretendido aquela que 

ocupará o total dos lotes residenciais previstos, com os percentuais aproximados da 

população residente registrada no setor censitário que engloba a área do 

empreendimento por gênero e faixa etária apresentados no Item 5.6 (Aspecto 

Socioeconômico e Dinâmica Populacional da Região), tem-se 3.408 pessoas distribuídas 

da maneira apresentada na Tabela  a seguir. Nota-se que o aumento populacional mais 

expressivo deverá ser de jovens de 15 a 19 anos. 
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GRUPOS DE IDADE 
Homens Mulheres 

Nº % Nº % 

0 a 4 anos 83 2,45% 157 4,60% 

5 a 9 anos 131 3,83% 157 4,60% 

10 a 14 anos 178 5,21% 167 4,91% 

15 a 19 anos 214 6,29% 167 4,91% 

20 a 24 anos 141 4,14% 146 4,29% 

25 a 29 anos 141 4,14% 110 3,22% 

30 a 34 anos 58 1,69% 131 3,83% 

35 a 39 anos 136 3,99% 131 3,83% 

40 a 44 anos 146 4,29% 115 3,37% 

45 a 49 anos 125 3,68% 136 3,99% 

50 a 54 anos 115 3,37% 68 1,99% 

55 a 59 anos 58 1,69% 63 1,84% 

60 a 64 anos 47 1,38% 21 0,61% 

65 a 69 anos 47 1,38% 31 0,92% 

70 a 74 anos 42 1,23% 31 0,92% 

75 a 79 anos 26 0,77% 26 0,77% 

80 a 84 anos 36 1,07% 11 0,31% 

85 ou mais anos 0 0,00% 16 0,46% 

Tabela 5. População estimada para o empreendimento por faixa etária e gênero. 

 

Cabe salientar que grande parte da infraestrutura disponível na região que se 

pretende alteração do solo rural para urbano está localizada na AII em estudo, sendo a 

avaliação realizada para cada componente descrita a seguir. 

 

6.3.1. DEMANDA POR ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O empreendimento pretendido para a área em estudo, o Loteamento Fazenda 

Cabreúva, prevê uma vazão de demanda de água equivalente a 13,06 l/s e de esgotos 

sanitários de 19,59 l/s, conforme consta no Informe Técnico nº 0310/2021 emitido pela 

SANASA. 

Considerando que o empreendimento em questão é de categoria não singular, com 

uma concentração populacional equivalente de 3.644 habitantes, acarretará um 

acréscimo de demande de 18,26 l/s no consumo de água não previsto, razão pela qual a 

SANASA terá despesas adicionais para implantar obras de reformo no sentido de garantir 

o regular funcionamento o sistema de abastecimento na região. 

Nota-se que a população apresentada para o calculo do Informe Técnico da SANASA 

considerou um maior número de habitantes daquele calculado para a população fixa com 
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base na última atualização da Planta para Estudo de Impacto de Vizinhança. Entretanto, 

como se trata de estudo inicial, essa diferença não interfere na avaliação da demanda por 

abastecimento de água e esgotamento sanitário apresentada. 

De acordo com o Informe Técnico nº 0310/2021, o abastecimento do 

empreendimento pretendido para a área em estudo será feito através de uma nova linha 

de alimentação por recalque a partir do Centro de Reservação e Distribuição (CRD) Nova 

Europa. Essa linha de alimentação deverá abastecer um reservatório apoiado a ser 

localizado na parte mais alta da área do empreendimento, garantindo, assim, que todas 

as unidades que irão compor o empreendimento sejam adequadamente abastecidas a 

partir deste novo reservatório a ser executado em uma área de EPU. 

O esgotamento será através da execução de uma Estação Elevatória de Esgoto (EEE) 

final, interna ao loteamento e o efluente deverá ser encaminhado através da execução da 

linha de recalque de esgoto até o PV 37 do interceptor tronco Swiss Park – Capivari II 

Taubaté Etapa I e, a partir deste ponto, será encaminhado para tratamento na Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) Capivari II em operação através do Sistema de Esgotamento 

Capivari II executado. 

Em consequência do exposto, a viabilidade da alteração do uso rural para urbano na 

área em questão, está relacionada às obras a serem executadas pelo empreendedor, 

previstas no Informe Técnico nº 0310/2021, e as respectivas participações financeiras 

necessárias para suprir o aumento das demandas provocado pela implantação do 

empreendimento, conforme descrito abaixo: 

 Implantação das redes internas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, conforme projetos a serem aprovados pela SANASA; 

 Execução ou participação financeira em das obras externas de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário descritas no Informe Técnico nº 0310/2021 da 

SANASA, conforme critérios da concessionária; 

 Participação financeira, com valor equivalente a população a ser esgotada, nas 

obras de ampliação do sistema da ETE Capivari II. 
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6.3.2. DEMANDA POR SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A alteração do uso rural para urbano na área em questão irá implicar na 

necessidade de implantação de sistemas de drenagem pluvial quando da implantação do 

empreendimento na gleba. 

Assim, o sistema de drenagem de águas pluviais do empreendimento deverá ser 

implantado pelo loteador de acordo com projeto aprovado e normas técnicas da 

Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) da Prefeitura Municipal de Campinas. 

Conforme os critérios adotados pela SEINFRA, caso estejam na área de contribuição 

do empreendimento, eventuais áreas externas deverão ser consideradas pelo projeto de 

drenagem pluvial, portanto, poderá ocorrer a solução de problemas existente na Área de 

Influência Direta a serem contemplados no projeto a ser apresentado à SEINFRA.  

Destaca-se que não haverá a necessidade de utilização de qualquer estrutura 

pública de drenagem pluvial existente. 

Em consequência do exposto, existe a viabilidade da alteração do uso rural para 

urbano na área em questão no tocante ao sistema de drenagem de águas pluviais desde 

que sejam adotadas as medidas descritas abaixo: 

 Implantação do sistema de drenagem pluvial do empreendimento dentro das 

especificações técnicas exigidas e de acordo com projeto aprovado pelo órgão 

competente municipal, considerando a condução do escoamento até as linhas 

de drenagem natural (cursos d’água) prevendo as adequadas medidas de 

dissipação de energia no ponto de lançamento; 

 Manutenção de permeabilidade natural mínima de 20% da área total do 

empreendimento, configurada pela Área Verde e Sistema de Lazer projetados, 

nos termos da Resolução SIMA nº 80/20; 

 Manutenção de permeabilidade mínima definida na Lei Complementar nº 

208/2018 na ocupação dos lotes a serem gerados. 
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6.3.3. DEMANDA POR ENERGIA ELÉTRICA 

A alteração do uso rural para urbano na área em questão irá implicar na 

necessidade de implantação de redes de distribuição de energia elétrica e de iluminação 

pública quando da implantação de empreendimento na gleba. 

De acordo com a Carta nº 01891/2022/DPOC, a CPFL Paulista declarou que a 

eletrificação, por parte dessa concessionária, do empreendimento Fazenda Cabreúva é 

viável, ficando o interessado sujeito às exigências da legislação sobre o fornecimento de 

energia elétrica vigente à época do atendimento aos padrões e regulamentos dessa 

concessionária. 

 

6.3.4. DEMANDA POR SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Com relação aos serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos, destaca-se que 

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, tendo como destino o Aterro Particular de Paulínia (Inventário Estadual de 

Resíduos Sólidos Urbanos, CETESB, 2020). 

Ademais, o empreendimento deverá contar com pontos de armazenamento de 

resíduos sólidos devidamente fechados e sinalizados evitando assim o eventual contato 

com animais e com o solo, e deverá ser desenvolvido programa específico de 

gerenciamento de resíduos sólidos durante a fase de implantação do empreendimento. 

 

Medidas Mitigadoras: 

 Desenvolvimento de Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para a 

fase de implantação do empreendimento; 
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6.3.5. DEMANDA POR EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 

Com base no levantamento de equipamentos públicos realizado para a área em 

estudo, não foram identificados equipamentos destinados à educação e saúde dentro da 

AID. 

No entanto, na AII foram identificadas duas Escolas Estaduais e dois Centros de 

Educação Infantil: (i) EE Deputado Jamil Gadia, oferece ensino fundamental II (anos finais 

de 11 a 14 anos) e médio (de 15 a 17 anos); (ii) EE Prof. Disnei Francisco Scornaienchi, 

oferece ensino fundamental I e II (anos iniciais e finais de 6 a 14 anos) e médio (de 15 a 17 

anos); (ii) CEI Presidente Campos Salles, oferecem etapas de ensino infantil entre creche, 

pré-escola e educação especial; (iv) CEI Parque Jambeiro, oferece etapas de ensino 

infantil entre creche, pré-escola e educação especial. 

Analisando o aumento populacional nos grupos em idade escolar de 5 a 9 anos (vide 

Tabela ), com aumento mais expressivo na faixa de jovens entre 15 a 19 anos, o 

incremento na demanda por equipamento público de educação poderá impactar as duas 

escolas estaduais que oferecem ensino fundamental e médio. Entretanto é importante 

destacar que as duas Escolas Estaduais estão localizadas a uma distância de 

aproximadamente 2,5 km e 3,8 km da Gleba em estudo, e seus acessos são dificultados 

pela existência da Rodovia Anhanguera (SP-330) que passa pela AII criando uma forte 

barreira física com a malha urbana consolidada. 

Na AII foram identificados dois Centros de Saúde, o CS Carvalho de Moura, 

localizado a 3,8 km da área de estudo, que atende os Bairros Saltinho e Parque 

Centenário localizados na AID, entre outros, e o CS Parque da Figueira, localizado a 4,0 km 

da Gleba, cujo atendimento abrange o Swiss Park e outros bairros da AII. 

Embora a alteração do uso do solo rural para urbano deva causar um aumento na 

demanda por serviços públicos, tal incremento não pode ser avaliado como absoluto, 

uma vez que parte dos futuros moradores poderá ser oriunda do próprio Município de 

Campinas, gerando uma necessidade de redistribuição da oferta destes serviços.  

Dessa forma, conclui-se que a alteração do uso do solo rural para urbano deva 

causar um aumento na demanda por serviços públicos de educação e saúde, sendo tal 
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aumento minimizado com a proposição de lotes residenciais unifamiliares em quase 50% 

da área total destinada aos lotes, abstendo-se de propor usos como HMV (Zona Mista 1), 

que gerariam uma elevação maior da demanda.  

É de se destacar que a previsão de ocupação plena do empreendimento, quando as 

demandas estarão de fato constituídas, deverá ocorrer somente após 2.032, conforme 

apresentado na Tabela  a seguir.   

 

 

Tabela 6. Previsão da duração das etapas de aprovação, implantação e ocupação do empreendimento. 

 

De acordo com esta previsão, o início das obras de implantação do loteamento 

deverá ocorrer em 2.025, o que pode variar em função do tempo necessário para a 

completa aprovação e registro do empreendimento nos órgãos competentes. Para a 

implantação do loteamento estima-se o prazo de 2 anos, conforme Tabela 2.  

Somente após a completa implantação do loteamento, com a obtenção da Licença 

Ambiental de Operação e do Certificado de Conclusão de Obras por parte da Prefeitura e 

SANASA, é que poderá ser iniciada a ocupação dos lotes, com prazo estimado de 6 anos 

para se atingir a condição hipotética de plena ocupação, portanto, em 2.032, o que 

também pode variar em função de condições econômicas e de mercado vigentes à época. 

No caso da ocupação dos lotes destinados aos usos HMV e na ZAE, conforme a 

legislação vigente, poderá ser necessária a elaboração de EIV-RIV´s específicos, cuja 

ETAPA 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

APROVAÇÃO EIV ALTERAÇÃO 

RURAL PARA URBANO

CADASTRAMENTO DEFINITIVO E 

APROVAÇAO EM ANÁLISE PRÉVIA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO 

LOTEAMENTO

APROVAÇÃO DEFINITIVA DO 

LOTEAMENTO E REGISTRO

INÍCIO DA IMPLANTAÇÃO DO 

LOTEAMENTO

TÉRMINO DA IMPLANTAÇAO  - 

LICENÇA DE OPERAÇÃO DO 

LOTEAMENTO

OCUPAÇÃO NOS LOTES 

UNIFAMILIARES

EIV`S E APROVAÇÕES LOTES HMV E 

ZAE

OCUPAÇÃO DOS LOTES HMV E ZAE
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aprovação se dará a partir de 2.027, resultando na necessidade de definição de novas 

contrapartidas, a serem definidas em função das características de cada 

empreendimento. 

Assim, entende-se que a obrigação da doação de área institucional destinada a 

abrigar Equipamentos Públicos Comunitários (EPC), com toda a infraestrutura necessária, 

seja suficiente para a presente etapa de avaliação do impacto na vizinhança, que se refere 

à viabilidade de alteração de uso do solo rural para urbano, podendo a implantação dos 

equipamentos públicos necessários ser vinculada à aprovação de EIV/RIV´s da quando da 

ocupação dos lotes destinados aos usos HMV e na ZAE, que se dará em época mais 

próxima à ocupação do loteamento e, portanto, da existência de demandas.  

Também é de se considerar que, durante e após a implantação do loteamento, e 

por toda a sua fase de operação, ocorrerá uma significativa elevação na arrecadação de 

impostos (ITBI, ISSQN, IPTU, etc), com relação ao uso rural atual, aumentando a 

capacidade de investimento do Poder Público para o atendimento das demandas a serem 

criadas. 

A referida Área Institucional - Equipamento Público Comunitário (EPC), com 

dimensão mínima de 25.481,79 m² (4,00 % da área total), deverá ser dotada de 

infraestrutura completa, cercada e terraplanada, e, pela significativa dimensão, poderá 

abrigar um ou mais equipamentos de educação, saúde, ou outras finalidades 

comunitárias, mediante planejamento por parte dos órgãos responsáveis no Município de 

Campinas, podendo inclusive atender às demandas nas áreas de influência, que são 

carentes de áreas com esta finalidade.  

De acordo com o Informe nº 001/2022 (Pré Cadastramento Multidiscilplinar) a área 

reservada ao EPC deve estar em via que permita fácil acesso e boa visibilidade, 

preferencialmente em via coletora ou arterial, próxima às áreas residenciais 

(Sobrezoneamento S3 – futura Zona Mista 1), localizada em quadra delimitada por vias, 

não confrontando com APP ou área verde.  

Desta forma, o estudo urbanístico elaborado propôs a locação da área reservada ao 

EPC com ampla frente para a Diretriz Viária 1 (via marginal do Anel Viário Magalhães 
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Teixeira e Rodovia Anhanguera), permitindo fácil acesso e boa visibilidade, facilitando o 

atendimento de demandas existentes em área já urbanizada na AID, notadamente o 

Parque Centenário, que conforme o diagnóstico apresentar carência de áreas destinadas 

aos equipamentos públicos. A área reservada ao EPC abrange a totalidade de uma quadra 

delimitada por vias, confrontado em sua face norte com áreas residenciais e ampla frente 

à viário que permite acesso próximo e seguro à Diretriz Viária 06 (coletora I, com largura 

de 24,00 metros). Tal área apresenta declividade natural média de 5%, possibilitando uma 

melhor aproveitamento com relação àquela recomendada no pré cadastramento, cuja 

declividade média varia entre 12% a 15%, demandando grande movimentação de terra 

próxima às áreas verdes e APP`s para atendimento das condicionantes exigidas para o 

EPC.  

Em função do exposto, entende-se pela viabilidade da alteração do uso rural para 

urbano na área em questão no tocante à demanda por equipamentos de educação e 

saúde. 

 

6.3.6. DEMANDA POR EQUIPAMENTOS DE CULTURA E LAZER 

De acordo com o levantamento realizado na área de estudo a AID não apresenta 

espaços destinados à equipamentos de cultura, esporte e lazer. Entretanto, na AII foi 

possível identificar quatro equipamentos com essas finalidades, sendo eles: Parque das 

Águas, a Lagoa do Jambeiro, o Parque Botânico Amador Aguiar e o Centro Olímpico. Cabe 

salientar que ao lado do Parque das Águas está localizado o Centro do Conhecimento da 

Água. 

Destes, a Lagoa do Jambeiro e o Parque das Águas são os que se encontram mais 

próximo da área de interesse, distantes 2,5 km e 2,9 km, respectivamente, porém, os 

mesmos não são de fácil acesso devido à barreira física criada pela Rodovia Anhanguera 

(SP-330) com a malha urbana consolidada. 

Embora a alteração do uso do solo rural para urbano deva causar um aumento na 

demanda por equipamentos de cultura e lazer, tal incremento poderá ser sanado dentro 

da própria área de interesse. Destaca-se a previsão da implantação de espaços livres de 
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uso público em área de 142.604,38 m² (22,39%) destinados a implantação de Áreas 

Verdes. 

Recomenda-se a implantação de Parque Linear, o qual, além de garantir a 

conectividade entre Áreas Verdes internas e de entorno, poderá criar áreas de uso social, 

com a implantação de pistas de caminhada, ciclovia, áreas de esportes, lazer e recreação, 

as quais irão beneficiar, não somente os futuros moradores do empreendimento, mas 

também a população do entorno. Destaca-se a presença de 2 grandes espelhos d´água 

(barramentos), que poderão contribuir significativamente com a qualidade paisagística e 

de ambiência para tais áreas de lazer. 

Desta forma, conclui-se que as áreas destinadas à implantação de equipamentos 

públicos, Sistemas de Lazer e Áreas Verdes, tem capacidade para atender a um possível 

aumento na demanda a ser gerada pela implantação do empreendimento, assim como 

deverá atender à população moradora nas áreas de influência. 

Em função do exposto, entende-se pela viabilidade da alteração do uso rural para 

urbano na área em questão no tocante à demanda por equipamentos de cultura e lazer, 

havendo oferta de equipamentos na AII e a possibilidade de atendimento com a 

implantação de parque linear nas áreas verdes e de lazer do empreendimento. 

 

Medidas Mitigadoras: 

 Implantação de Parque Linear, integrando o uso social por meio de áreas de 

recreação, esportes e lazer, mobilidade com a previsão de ciclovia/pista de 

caminhada ao longo das áreas verdes e a Revegetação das APP´s e conexão 

entre os fragmentos de vegetação internos e externos à gleba. 

 

6.3.7. DEMANDA POR TRANSPORTE PÚBLICO 

Com relação ao transporte público, 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 
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Avenida Dermival Bernardes Siqueira no Loteamento Swiss Park, onde passam os 

seguinte itinerários de transporte coletivo urbano que conecta essa região ao Centro da 

Cidade: 

 

 430: Swiss Park – Terminal Central; 

 402.1: Parque da Figueira/Swiss Park – Terminal Central. 

 

 
Foto 12: Parada de ônibus na Avenida Dermival Bernardes Siqueira, Swiss Park. 

 

Medidas Mitigadoras: 

 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. 
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6.4. MICROECONOMIA LOCAL 

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. 

Considerando as zonas urbanas incidentes na Gleba no momento do 

cadastramento, Zona Mista 1 (ZM1)e Zona de Atividade Econômica A (ZAEA), a indução 

de atividades privadas no entorno deverá se concentrar devido ao aumento da demanda 

por comércios locais de pequeno porte, comércio e serviços de construção civil, medicina, 

educação e outras atividades características do setor terciário, tais como bancos, 

restaurantes, entretenimento, entre outras, além de comércios e serviços de maior porte, 

em especial de logística, em função da facilidade de acesso aos eixos rodoviários no 

entorno. 

O desenvolvimento do comércio local irá possibilitar uma redução nos 

deslocamentos com destino à região central do Município de Campinas, que se encontra 

a uma distância de aproximadamente 8,5 km, em linha reta, assim como, também, irá 

reduzir os deslocamentos em direção ao centro do Município de Valinhos, este se 

encontra a uma distância de aproximadamente 5,5 km, em linha reta, da área em estudo. 

Desta forma, o desenvolvimento de usos urbanos mistos, residenciais, comerciais e 

de serviços, de acordo com o previsto no sobrezoneamento, constitui a principal medida 

no sentido de reduzir a necessidade de deslocamentos com destino à região central do 

Município de Campinas, aliviando, portanto, o tráfego na nas Rodovias Anhanguera e José 

Roberto Magalhães Teixeira, hoje utilizadas como rotas de acesso à bairros e permitindo 

uma melhor qualidade de vida da população moradora do empreendimento. 

Cabe destacar que a consolidação do empreendimento, em especial na ZAE-A, irá 

gerar uma demanda por produtos e serviços no entorno, incrementando a oferta por 

emprego na região que poderá ser suprida por mão-de-obra local. 
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Portanto, com base no exposto, pode-se dizer que a alteração de uso do solo rural 

para urbano na área de estudo deverá incrementar a microeconomia local, impactando 

positivamente na região, não havendo necessidade de adoção de medidas mitigadoras. 

 

6.5. DINÂMICA URBANA FUTURA 

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. 

 

 
Foto 13: Viaduto Compositor Carlos Gomes sobre a Rodovia Anhanguera em direção a Zona Central da 

Cidade. 

 

Os eventuais impactos na dinâmica urbana futura serão analisados conforme as 

diretrizes definidas de acordo com o Art. 5º da Lei Complementar nº 207/2018, na Zona 

de Expansão Urbana deverão ser observadas as seguintes diretrizes, a fim de permitir 

usos urbanos de forma compatível e sustentável: 
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I. Controlar a ocupação urbana desordenada: A alteração do uso do solo rural para 

urbano na área em questão irá permitir o desenvolvimento de empreendimento 

urbanístico na área dentro da normativa urbanística vigente, o que impõe a 

obrigação de se adotar os parâmetros urbanísticos definidos para a área e reforços 

necessários na infraestrutura urbana, permitindo assim a ocupação ordenada da 

gleba e com as contrapartidas necessárias para tanto, a serem definidas no 

presente procedimento e nas etapas subsequentes de aprovação e ocupação do 

empreendimento. 

II. Dar continuidade à malha urbana consolidada: A gleba em questão, em sua face 

leste, é limítrofe ao perímetro urbano atual, que abrange o loteamento Chácaras 

São Martinho, ressaltando-se a existência da barreira física constituída pela Rodovia 

Anhanguera. O empreendimento em questão deverá implementar as diretrizes 

viárias conforme estabelecido pelo Pré Cadastro Multidisciplinar, Informe 

001/2022, seguindo as especificações definidas pelos órgãos municipais 

competentes. 

III. Permitir a continuidade dos eixos estruturais de mobilidade urbana: Conforme 

observado no Anexo XV do Plano Diretor (Lei Complementar nº 189/2018), na 

Gleba onde se pretende a alteração do uso do solo rural para urbano não há 

incidência projeções de eixos de mobilidade urbana. Destaca-se, entretanto, que a 

implantação da Diretriz Viária 1, que constitui trecho da diretriz 1-GR da Lei 

Complementar nº 207/2018 (vias marginais municipais à Rodovia Anhanguera (SP-

330) e do Anel Viário Magalhães Teixeira, em continuidade à diretriz 1-G), é 

fundamental para a adequação do sistema viário municipal e de suas interligações 

aos eixos rodoviários estaduais; 

IV. Respeitar as diretrizes viárias previstas na tabela "Descrição das Diretrizes Viárias" 

do Anexo 7 e no Mapa das Diretrizes Viárias do Anexo 8, ambos apresentados na 

Lei Complementar nº 207/2018: O loteamento pretendido deverá garantir a 

implantação das diretrizes macroviárias municipais incidentes na Gleba, 
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respeitando a legislação vigente e as definições constantes no Informe nº 001/2022 

de Pré Cadastramento Multidisciplinar. 

V. Atender às demandas de saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, 

abastecimento e esgotamento sanitário, drenagem, coleta de lixo e manutenção 

das áreas públicas: Conforme discutido nos itens anteriores, a implantação do 

loteamento urbano é prevista entre 2025 e 2026, e a plena ocupação do 

empreendimento apenas para 2032. Assim, a expectativa é de que as demandas a 

serem geradas ocorrerão paulatinamente ao longo de 10 anos. Existe a viabilidade 

de atendimento às demandas a serem geradas, seja por obras a serem executadas 

pelo empreendedor, seja pela participação financeira proporcional ao acréscimo da 

demanda, seja por medidas mitigadoras e compensatórias definidas no presente 

EIV e no processo de aprovação do empreendimento junto aos órgãos 

competentes, considerando que a ocupação dos lotes com HMV e na ZAE-A deverão 

passar por EIV`s específicos, gerando novas definições de contrapartidas que 

poderão suprir o atendimento às demandas identificadas no momento oportuno 

para tanto. 

VI. Preservar o patrimônio histórico, ambiental e cultural: Conforme discutido nos 

itens anteriores, a implantação do empreendimento não deverá causar impactos 

sobre o patrimônio histórico, ambiental e cultural existentes na área em questão e 

nas áreas de influência. 

VII. Mitigar o impacto de empreendimentos urbanos em seu entorno: No presente EIV 

estão propostas medidas mitigadoras e compensatórias a serem alvo de análise e 

consolidação no processo de aprovação do empreendimento junto aos órgãos 

competentes. 

VIII. Respeitar os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo: A alteração do 

uso do solo rural para urbano na área em questão irá permitir o desenvolvimento 

de empreendimento urbanístico na área dentro da normativa urbanística vigente. O 

empreendimento deverá atender às diretrizes de zoneamento e uso e ocupação do 

solo definidas no Informe nº 001/2022 de Pré Cadastramento Multidisciplinar. 

IX. Fomentar novas centralidades urbanas na estruturação da cidade, com incentivo a 

atividades econômicas, superando a dicotomia centro-periferia: O Projeto 

http://www.arboreaambiental.com.br/


Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 
Alteração de Uso do Solo Rural para Urbano: Gleba nº 4 – Matrícula 183.534 do 3º ORI de Campinas, Campinas, SP 68 

 

www.arboreaambiental.com.br 

 

 

Urbanístico de aprovação do loteamento deve propiciar a diversificação e 

integração de usos urbanos de forma organizada e atendendo as normativas do 

Plano Diretor do Município e demais legislações, com o intuito de fomentar a 

consolidação de centralidade urbana com comércio e serviços numa dinâmica local, 

além de serviços públicos para reduzir o deslocamento da população futura. 

X. Evitar os deslocamentos pendulares diários entre casa e trabalho e proporcionar 

qualidade de vida nas novas centralidades: A alteração do uso do solo rural para 

urbano na área em questão irá permitir o desenvolvimento de empreendimento 

urbanístico que disponibilizará novas unidades habitacionais, de comércio e serviços 

na região em estudo. E, a implantação do parque linear na porção central do 

loteamento será um elemento importante para melhoria na qualidade de vida 

urbana e do acesso das pessoas as áreas verdes com função social. 

 

Assim, 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. 

Destaca-se que parte das áreas próximas, situadas no Município de Valinhos, já se 

encontra com a urbanização consolidada, principalmente ao sul da AII com tipologia 

industrial, e à sudeste e leste da AII com tipologia residencial e mista. 

Desta forma, conclui-se que nas áreas de influência, essencialmente na AID, a 

dinâmica futura tem como o cenário tendencial a expansão da zona urbana para a região 

de inserção do empreendimento previsto, ressaltando que deve ser garantido o 

atendimento aos termos do Informe nº 001/2022 de Pré Cadastramento Multidisciplinar. 

A alteração do uso do solo rural para urbano fica condicionada ainda, ao pagamento 

de Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo, conforme determina da Lei 

Complementar nº 207/2018, em seu Art. 15, a qual será feita mediante a cobrança de 

justo valor que permita alternativas de desenvolvimento e a recuperação, para a 

coletividade, da valorização imobiliária, perfazendo a adequada distribuição dos ônus e 

benefícios oriundos desse procedimento, nos termos do Estatuto da Cidade. 
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No seu Artigo 17, a citada lei define critérios para o cálculo da contrapartida 

referente à Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo. Considerando que, no 

presente momento, apenas se dispõe do dado relativo à área bruta da Gleba, que é de 

637.044,08 m2, aplicando o Inciso I do Artigo 17 é possível calcular que a outorga onerosa 

seja no valor de R$ 5.361.872,61 (base UFIC (2022) = R$4,2084), ressalvado o futuro 

cálculo com base nos incisos II e III. 

 

6.6. MOBILIDADE, DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO E INTERLIGAÇÃO COM EIXOS 

ESTRUTURAIS EXISTENTES 

Conforme vistoria e levantamentos sobre a área de estudo e entorno foram 

analisados as vias envoltórias e de acesso à Zona Central da Cidade, os passeios públicos e 

a diretrizes previstas pelo Plano Diretor. 

Por se situar em uma Zona de Desenvolvimento Ordenado situada em ambiente 

rural, a ADA e AID possui pouca infraestrutura urbana. 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 e permitem o acesso à Zona Central de Campinas que deve ser 

considerada como principal polo de atração de tráfego e direção para onde 

tendencialmente se deslocará boa parte da população futura. 

Conforme consta no Informe nº 001/2022 de Pré Cadastramento Multidisciplinar, a 

gleba está localizada no encontro da Rodovia Anhanguera (SP-330) e da Rodovia José 

Roberto Magalhães Teixeira (SP-083), não possui conexão com a malha urbana 

consolidada e não possui acesso por via pública municipal, desta forma, para o uso 

pretendido de loteamento, é necessário que seja apresentado solução para o acesso por 

via pública, interligando o futuro loteamento à malha urbana consolidada. 

Atualmente o acesso à área de estudo se dá pela via marginal da Rodovia 

Anhanguera, que consequentemente se conecta as vias arteriais e coletoras acessando os 

polos urbanos envoltórios. Mantendo-se a situação atual a implantação do loteamento 
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manterá como acesso principal a via marginal da Rodovia Anhanguera, se conectando 

com a Diretriz Viária 1. 

Como acesso secundário de conexão ao loteamento, pela própria Diretriz Viária 1, 

há a possibilidade de conexão próxima com sistema viário existente, o qual permite 

acesso à passagem inferior do Anel Viário Magalhães Teixeira, seguindo em território de 

Campinas por estrada vicinal e se conectando à rua Antonio Afonso de Lima (estrada 

Saltinho) por meio de passagem superior ao Anel Viário Magalhães Teixeira, conforme se 

observa na Figura 10. Entretanto, não se mostra viável a solução de acessibilidade com a 

utilização desta alternativa, em função das características desta via e projeção de 

incremento de tráfego decorrente do empreendimento. 

 

 

Figura 12. Conexão viária da diretriz viária 1 com sistema viário existente (rua Antonio Afonso de Lima). 
Base: Adaptado de https://zoneamento.campinas.sp.gov.br/. 

 

Ainda assim, diante deste cenário, entende-se como necessária a consolidação de 

alternativa de acesso constituída por alguma das diretrizes viárias previstas no Plano 

Diretor do Município e pela Lei Complementar nº 207/2018, para fins de garantir a 

VIÁRIO EXISTENTE 

LIMITE DA GLEBA 

DIRETRIZ VIÁRIA 1 

PASSAGEM INFERIOR 

PASSAGEM SUPERIOR 

LIMITE MUNICIPAL 

RUA ANTONIO 
AFONSO DE LIMA 
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adequada acessibilidade ao empreendimento e mitigar o impacto da projeção de 

aumento de tráfego de veículos e pedestres nas rodovias e acessos.  

Conforme discutido nos itens anteriores, a implantação do loteamento é prevista 

entre 2025 e 2026, com início da ocupação previsto para 2027, sendo que neste período 

existe a possibilidade de desenvolvimento de projeto (s) urbano (s) nas glebas contíguas 

situadas entre a malha com urbanização consolidada e a área de estudo, viabilizando a 

implantação das diretrizes viárias previstas. 

Para a adequada continuidade da malha viária existem diversas alternativas 

previstas na legislação citada e indicadas no Informe nº 001/20022 de Pré Cadastramento 

Multidisciplinar, estando listadas a seguir:  

 

Diretriz viária 01: Constitui trecho da diretriz viária 1-GR da Lei Complementar nº 

207/2018 (vias marginais municipais à Rodovia Anhanguera (SP-330) e do Anel Viário 

Magalhães Teixeira (SP-083), em continuidade à diretriz viária 1-G prevista na Lei 

Complementar nº 189/2018), categorizada como “Via Marginal”. Da rotatória existente 

junto ao trevo de acesso ao Swiss Park até o limite da área de estudo tem-se 

aproximadamente uma extensão de 2,07km. 

Diretriz viária 02: Corresponde à diretriz rural 11 instituída pela Lei Complementar 

nº 207/2021, que prevê a ligação entre a diretriz rural 12 a Rua José Beltrami, no 

loteamento Chácaras São Martinho, com transposição inferior a Rodovia Anhanguera 

com 18,00 de largura, sendo categorizada como “Via Coletora I”. O estudo urbanístico 

apresentado contempla tal diretriz e prevê o apontamento para futura execução da 

transposição inferior à Rodovia Anhanguera. A execução desta travessia deverá ser alvo 

de estudos e projetos específicos junto ao Município, Governo do Estado de São Paulo e 

concessionárias envolvidas, tendo em vista a complexidade e alto custo da obra, que não 

podem ser suportados como contrapartida de um único empreendimento. Outro aspecto 

relacionado à diretriz viária 2 é o fato que, do limite do perímetro urbano atual, onde já 

se encontra em licenciamento um loteamento urbano, seguindo pela diretriz rural 10, 
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pela diretriz rural 12 e pela diretriz rural 11 até o limite da área de estudo, tem-se 

aproximadamente uma extensão de 1,00km. 

Diretriz viária 03: Sistema viário de contorno da margem direita da APP em atenção 

ao item 6 do Parecer Técnico CPGA nº 42/21 às fls 134 e 135 com 14,00 metros de largura 

e classificação viária Coletora, conectando a Diretriz Viária 02 à Diretriz Viária 01. 

Diretriz viária 04: Sistema viário de contorno da margem esquerda da APP em 

atenção ao item 6 do Parecer Técnico CPGA nº 42/21 às fls 134 e 135 com 18,00 metros 

de largura e classificação viária Coletora, conectando a Diretriz Viária 02 à Diretriz Viária 

01. 

Diretriz viária 05: Ligação entre a diretriz viária 04 e diretriz viária 06, prevista com 

largura total de 18,00 metros e classificação viária como “Coletora”. 

Diretriz viária 06: Corresponde à diretriz rural 009 instituída pela Lei Complementar 

nº 207/2021, que prevê a ligação entre a Avenida Dermival Bernardes Siqueira e a via 

marginal municipal à Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira (Diretriz 1-GR). Largura 

total de 24,00 metros e classificação viária Coletora I. Da rotatória existente no Swiss Park 

até o limite da área de estudo tem-se aproximadamente uma extensão de 1,6km. 

Diretriz viária 07: Sistema viário de contorno da margem esquerda da APP em 

atenção ao item 6 do Parecer Técnico CPGA nº 42/21 às fls 134 e 135 com 14,00 metros 

de largura. 

 

Conclui-se como viável de alteração do uso do solo rural para urbana na gleba em 

questão, desde que haja alternativa de acesso configurada por uma das diretrizes viárias 

propostas no Plano Diretor e pela Lei Complementar nº 207/2018, sendo que a 

interligação do futuro loteamento à malha urbana consolidada se dará através destas 

diretrizes macroviárias, entendidas como obras de utilidade pública que beneficiam toda 

a região. É recomendável que a definição de qual diretriz viária deverá ser implantada se 

dê quando da aprovação definitiva do empreendimento junto ao município, uma vez que 

ao longo deste período poderão estar consolidados empreendimentos urbanos entre a 

malha urbana consolidada e a área em estudo. 
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6.7. PAISAGEM URBANA, NATURAL E CULTURAL 

Paisagem urbana é uma paisagem alterada ou derivada da natural, sendo que essas 

derivações podem ser positivas ou negativas (Cavalheiro 1991, Monteiro 2000). Cabe ao 

planejamento fazer com que essas derivações sejam positivas no maior grau possível e 

que atuem de forma mitigadora em relação às derivações negativas, muitas vezes 

impossíveis de serem evitadas. 

As modificações dos elementos naturais ocorrem de acordo com aspectos culturais, 

econômicos e sociais, formando um complexo de paisagens naturais e culturais dentro 

dos centros urbanos. 

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. 

A integração das Áreas Verdes com o Sistema de Lazer gerará área para um novo 

parque urbano no loteamento e criará um novo cenário da paisagem urbana, impactando 

positivamente na região. 

 

Medidas Mitigadoras: 

 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, o qual passará a ter maior 

visibilidade com a implantação do loteamento, incrementando e enriquecendo 

a paisagem urbana e valorizando a arquitetura rural dessa área; 
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7. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA ALTERAÇÃO DE USO DO SOLO EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS 

CONFRONTANTES 

Sobre as áreas confrontantes, conforme já exposto, há um cenário tendencial de 

alteração de uso rural para urbano, uma vez que não se verificam atividades 

agrosilvopastoris de expressão, estando a área circundada por grandes eixos viários e pela 

malha urbana consolidada. A implantação da adequada infraestrutura urbana na área 

objeto deste estudo irá evitar a ocorrência de danos nas áreas confrontantes, e a adoção 

de medidas mitigadoras tais como o controle ambiental das obras de implantação, 

configuram as ações a serem executadas pelo empreendedor visando mitigar o risco de 

impactos sobre as áreas confrontantes.  

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração do presente Estudo de Impacto de Vizinhança objetivou avaliar a 

viabilidade de alteração de uso do solo rural para urbano da Gleba de terras designada 

por nº 4, de propriedade da Sociedade Agrícola Cabreúva Ltda., inserida na Zona de 

Expansão Urbana de Campinas. 

Para tanto, o EIV considerou a caracterização atual da Gleba, o diagnóstico das 

Áreas de Influência Direta e Indireta e um prognóstico dos efeitos positivos e negativos da 

atividade pretendida quanto à qualidade de vida da população residente no entorno e ao 

meio ambiente natural e urbano, culminando na Matriz de Impactos de Alteração de Uso 

do Solo Rural para Urbano apresentada conforme solicitado no Anexo IV do Decreto nº 

20.633/2019. 

A viabilidade de alteração de uso do solo rural para urbano no presente caso 

depende da implantação da infraestrutura em área externa, em especial com relação ao 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e acessibilidade viária. Considerando a 

projeção de que a ocupação do loteamento não deverá se dar antes de 2027, é provável 

que áreas confrontantes também estejam em fase de aprovação/implantação de 

empreendimentos urbanos, o que facilitará a implantação desta infraestrutura, devendo 

beneficiar também áreas já ocupadas e carentes situadas na AID e AII. Há também de se 
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considerar que haverão, a partir de 2027, novos EIV-RIV´s de empreendimentos a serem 

instalados nos lotes destinadas à HMV e na ZAE-A, gerando a definição de novas 

contrapartidas que poderão suprir o atendimento às demandas identificadas no 

momento oportuno para tanto. 

Deve-se destacar ainda que, conforme dispõe a Lei Complementar nº 207/2018, a 

alteração do uso rural para urbano deverá gerar o recolhimento de Outorga Onerosa, a 

qual poderá ser aplicada na melhoria da infraestrutura e equipamentos comunitários na 

região de entorno, conforme determinações dos órgãos competentes da prefeitura, 

beneficiando assim, a população da área de influência. 

Com base nas análises apresentas, a equipe técnica que subscreve o presente EIV 

entende que a alteração de uso do solo rural para urbano na área em epígrafe é viável 

sob os pontos de vista urbanístico e ambiental, desde que observadas as medidas 

mitigadoras e compensatórias aqui propostas e atendidas as determinações dos órgãos 

competentes, a serem consolidadas na fase de cadastramento definitivo da Gleba e no 

detalhamento do Projeto de Loteamento e Arruamento para fins de análise prévia junto à 

SEPLURB e licenciamento ambiental nos termos da legislação vigente. 

 

9. EQUIPE TÉCNICA 

 
Rodrigo Carneiro Cavalcante de Miranda 
Arquiteto e Urbanista 
CAU A161620-0 
 
Carolina Bonfante Fernandes 
Tecnóloga Ambiental 
CREA-SP 5062840020 

 
 

 
Dr. Paulo Sérgio Garcia de Oliveira 
Engenheiro Agrícola 
CREA-SP 5060529140 

 

  
Suzana Cardoso da Silva 
Cientista Social 
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: RODRIGO CARNEIRO CAVALCANTE DE MIRANDA CPF: 348.XXX.XXX-75
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A1616200

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: ARBOREA PLANEJAMENTO, PROJETO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 06.XXX.XXX/0001-98
Nº Registro: PJ50173-1

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11448524I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 30/11/2021 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 14/03/2022 Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: NÃO SE APLICA

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$108,69 Pago em: 11/03/2022

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Sociedade Agrícola Cabreúva Ltda. CPF/CNPJ: 61.XXX.XXX/0001-64
Tipo: Pessoa jurídica de direito privado Data de Início: 04/11/2021
Valor do Serviço/Honorários: R$29.277,00 Data de Previsão de Término:

10/12/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 13050250 Nº: S/N
Logradouro: VIA ANHANGUERA Complemento: KM 86,4
Bairro: ZONA RURAL Cidade: CAMPINAS
UF: SP Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Elaboração de EIV-RIV referente a ALTERAÇÃO DO USO DO SOLO RURAL PARA URBANO da gleba que abrange a Fazenda
Cabreúva, Município de Campinas, SP

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de 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 n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO Quantidade: 637044.08
Atividade: 4.2.4 - Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV Unidade: metro quadrado
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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:
03/05/2022 às 10:14:14 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI11448524I00CT001 Sociedade Agrícola Cabreúva Ltda. INICIAL 30/11/2021

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 RODRIGO CARNEIRO CAVALCANTE
DE MIRANDA, registro CAU nº 00A1616200, na data  e hora: 30/11/2021 08:55:01, 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. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV integra o processo que visa à 

alteração de uso do solo rural para urbano de uma área localizada na Zona de Expansão 

Urbana de Campinas, junto à Prefeitura Municipal de Campinas.  

O RIV apresenta de forma sintetizada e em linguagem acessível, os itens abordados 

no Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV demonstrando as vantagens e desvantagens 

em alterar o uso do solo rural para urbano na área de estudo e suas consequências para 

as Áreas de Influência.  

De acordo com o Art. 6º do Decreto nº 20.633, de 16 de dezembro de 2019, a 

intenção de parcelar, empreender e desenvolver atividades para fins urbanos na Zona de 

Expansão Urbana do Município de Campinas, nos termos da Lei Complementar nº 207, de 

20 de dezembro de 2018, deverá ser objeto de EIV/RIV, a fim de verificar a possibilidade 

de alteração do uso rural para urbano. Importante destacar que, além da avaliação dos 

impactos de alteração do uso do solo rural para urbano, a seguir apresentada, deverá ser 

observada, para a determinação da viabilidade da solicitação, o atendimento aos termos 

do Informe nº 001/2022 de Pré Cadastramento Multidisciplinar. 

 

2. OBJETO DE ESTUDO E IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E DA 

EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EIV/RIV 

O objeto do presente estudo é uma Gleba de terras designada por nº 4, situada na 

zona rural do Município, desmembrada da Fazenda Cabreúva, com área total de 

637.044,08 m², alvo da Matrícula 183.534 do 3º Serviço de Registro de Imóveis de 

Campinas. 

A Gleba está inserida na Zona de Expansão Urbana de Campinas, conforme Lei 

Complementar nº 207/2018, entre a Rodovia Anhanguera (SP-330) e a Rodovia José 

Roberto Magalhães Teixeira (SP-083), mais especificamente no km 87 + 310,19 m da 

Rodovia Anhanguera. A Figura 1 apresenta a localização da Gleba em fotografia aérea e 

indica as principais referências situadas no entorno. 
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Figura 1. Localização da Gleba nº 4 em fotografia aérea e indicação das principais referências do entorno. 

Fonte: GOOGLE EARTH PRO IMAGE 2019 DIGITAL GLOBE (04/03/2020). 
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2.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL 

Requerente/Proprietário: Sociedade Agrícola Cabreúva Ltda. 

CNPJ: 61.464.830/0001-64 

Endereço: 
Rodovia Anhanguera (SP-330), s/nº, km 86,4, Campinas, 
SP. CEP: 13.050-250 

Representante Legal: Ricardo Pereira Portugal Gouvêa 

Contato: Carina Cury 

Telefone: (19) 3254-7933 

E-mail: carina@comurb.com.br  

 

2.2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EIV/RIV 

Empresa de Consultoria: Arborea Planejamento Projeto e Consultoria Ltda. 

CNPJ: 06.900.985/0001-98 

Registro no CREA-SP: 0660096 

Endereço: 
Av. Albino José Barbosa de Oliveira, 918, sala 05 - Barão 
Geraldo, Campinas, SP. CEP: 13.084-008 

Representante Legal: 
Paulo Sérgio Garcia de Oliveira 
RG: 13.818.844-0 SSP/SP; CPF: 132.858.768-16 

Responsável Técnico pelo 
EIV/RIV: 

Rodrigo Carneiro Cavalcante de Miranda  
Arquiteto e Urbanista (CAU A161620-0) 

Telefone: (19) 3749-8080 

E-mail: consultoria@arboreaambiental.com.br  
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3. CARACTERIZAÇÃO DA GLEBA  E DO EMPREENDIMENTO 

Tendo como base o Informe nº 001/2022 de Pré Cadastramento Multidisciplinar, a 

Gleba está inserida na Zona de Expansão Urbana, conforme Lei Complementar nº 

207/2018 e, segundo Plano Diretor (Lei Complementar nº 189/2018), está inserida na 

Macrozona de Desenvolvimento Ordenado, Área de Planejamento e Gestão (APG) São 

José e na Unidade Territorial Rural (UTR) Pedra Branca. 

Atualmente a área apresenta uso rural, com a predominância de pastagens 

cultivadas destinadas à criação de gado bovino e equino, incluindo campo de hipismo 

além de plantio de eucaliptos, árvores nativas e exóticas paisagísticas, pomar e área de 

sede da fazenda. Observam-se ainda a presença de corpos d’água (nascentes, pequenos 

barramentos e afluentes do Rio Capivari e do Córrego da Cachoeira) e áreas brejosas que 

resultam na definição de Áreas de Preservação Permanentes (APP) nos termos da 

legislação vigente. A vegetação é composta por fragmentos de vegetação nativa, 

indivíduos arbóreos isolados e trechos de mata ciliar. 

O empreendimento que se propõe implantar na Gleba, denominado Loteamento 

Fazenda Cabreúva, é caracterizado como parcelamento do solo urbano, nos termos da Lei 

Federal nº 6.766/79 e alterações. O empreendimento proposto deverá se enquadrar na 

modalidade de Loteamento Residencial e Misto (LRM), nos termos do Capítulo II, Seção I, 

da Lei Complementar nº 208/2018, que dispõe sobre parcelamento, ocupação e uso do 

solo no Município de Campinas, devendo gerar 149 lotes destinados ao comércio e 

serviços, 9 lotes residenciais destinados à habitação multifamiliar vertical (HMV), 636 

lotes residenciais destinados à habitação unifamiliar (HU) além de 1 lote onde será 

mantida a sede da fazenda, totalizando 795 lotes de venda.  

A Tabela 1 apresenta o quadro de áreas pretendido para o empreendimento e a 

Figura 2, adaptada da Planta para Preliminar do Loteamento de Vizinhança, apresenta o 

Master Plan da Fazenda Cabreúva. 

O valor estimado da obra e o cronograma preliminar podem ser observados na 

Tabela 1 a seguir. 
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Tabela 1. Quadro de áreas pretendido para o Loteamento Fazenda Cabreúva. 

Fonte: Adaptado, Planta Preliminar do Loteamento de Vizinhança (COMURB Sociedade de Projetos 
Urbanísticos Ltda.). 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO ÁREAS (m²) %

1 LOTES (795 Unidades) 298.260,92 46,82

2 ÁREAS PÚBLICAS 338.783,16 53,18

2.1 SISTEMA VIÁRIO 169.879,47 26,67

2.2 ÁREAS INSTITUCIONAIS 26.299,31 4,13

2.2.1 EQUIP. PÚBLICO URBANO 817,52 0,13

2.2.2 EQUIP. PÚBLICO COMUNITÁRIO 25.481,79 4,00

2.3 ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO 142.604,38 22,39

2.3.1 ÁREAS VERDES 142.604,38 22,39

2.3.2 SISTEMAS DE LAZER 0,00 0,00

3 OUTROS - -

4 ÁREA LOTEADA 637.044,08 100,00

5 ÁREA REMANESCENTE -

6 TOTAL DA GLEBA 637.044,08

102.406,66(APP)
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Figura 2. Master Plan da Fazenda Cabreúva. 

Fonte: Adaptado, Planta Preliminar do Loteamento (COMURB Sociedade de Projetos Urbanísticos Ltda.).
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Tabela 2. Estimativa de Custos de Implantação e cronograma de implantação preliminar do Loteamento Fazenda Cabreúva. 

Fonte: Sociedade Agrícola Cabreúva. 

Cronograma Físico-Financeiro
TOTAL M ÊS 01 M ÊS 02 M ÊS 03 M ÊS 04 M ÊS 05 M ÊS 06 M ÊS 07 M ÊS 08 M ÊS 09 M ÊS 10 M ÊS 11 M ÊS 12 M ÊS 13 M ÊS 14 M ÊS 15 M ÊS 16 M ÊS 17 M ÊS 18 M ÊS 19 M ÊS 20 M ÊS 21 M ÊS 22 M ÊS 23 M ÊS 24

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

  

Serviços Preliminares

Instalação e Manut. de canteiro de obras 360.635,08 34.022,18 34.022,18 17.011,09 17.011,09 17.011,09 17.011,09 17.011,09 17.011,09 17.011,09 17.011,09 17.011,09 17.011,09 10.206,65 10.206,65 10.206,65 10.206,65 10.206,65 10.206,65 10.206,65 10.206,65 10.206,65 10.206,65 10.206,65 10.206,65

Terraplenagem:

Limpeza, Raspagem e 1.939.264,11 408.266,13 510.332,66 510.332,66 510.332,66

Movimentação de Terra

Rede de Galerias de Águas Pluviais:

Rede de Galerias com Bocas de Lobo 3.742.439,52 680.443,55 1.020.665,32 850.554,44 680.443,55 510.332,66

Rede de Esgoto:

Rede Coletora 3.164.062,50 680.443,55 510.332,66 510.332,66 646.421,37 510.332,66 306.199,60

Rede de Água:

Rede de Distribuição e reservatório 2.313.508,06 306.199,60 272.177,42 238.155,24 238.155,24 646.421,37 612.399,19

Pavimentação Asfáltica - Tráfego LEVE:

Preparo de Caixa, Base, Imprimaduras e 6.294.102,82 1.190.776,21 1.190.776,21 1.190.776,21 1.360.887,10 1.360.887,10

Capa de C.B.U.Q.

Pavimentação Asfáltica - Tráfego MÉDIO:

Preparo de Caixa, Base, Imprimaduras e 1.871.219,76 1.020.665,32 850.554,44

Capa de C.B.U.Q.

Guias e Sarjetas:

Compactação da Base e Concretagem 1.496.975,81 340.221,77 340.221,77 476.310,48 340.221,77

das Guias e Sarjetas extrusadas

Rede de Energia Elétrica e Iluminação:

Posteação, Cabeamento e Iluminação 5.103.326,61 1.190.776,21 1.190.776,21 850.554,44 1.190.776,21 680.443,55

Implant./Manut. de Reflorestamento Ciliar

Plantio de Árvores nas Áreas Verdes 714.465,73 102.066,53 102.066,53 170.110,89 68.044,35 119.077,62 119.077,62 34.022,18

Plantio de Árvores nos Passeios e Jardins

 VALOR M ENSAL 442.288,31 544.354,84 527.343,75 1.207.787,30 1.037.676,41 867.565,52 1.684.097,78 1.309.853,83 765.498,99 901.587,70 1.173.765,12 935.609,88 1.200.982,86 1.200.982,86 1.541.204,64 1.711.315,52 4.058.845,77 2.493.825,60 962.827,62 1.371.093,75 758.694,56 129.284,27 129.284,27 44.228,83

 VALOR ACUM ULADO 27.000.000,00 442.288,31 986.643,15 1.513.986,90 2.721.774,19 3.759.450,60 4.627.016,13 6.311.113,91 7.620.967,74 8.386.466,73 9.288.054,44 10.461.819,56 11.397.429,44 12.598.412,30 13.799.395,16 15.340.599,80 17.051.915,32 21.110.761,09 23.604.586,69 24.567.414,31 25.938.508,06 26.697.202,62 26.826.486,90 26.955.771,17 27.000.000,00

8

9

ITEM SERVIÇO

1

2

3

10

4

5

6

7
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4. DEFINIÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

A Figura 3 apresenta as Áreas de Influência adotadas para o presente Relatório de 

Impacto de Vizinhança, tendo seus limites definidos conforme segue: 

 Área de Influência Direta (AID): engloba lotes, glebas e loteamentos 

confrontantes à área em estudo. Portanto, a delimitação da AID tem início em 

trecho do Anel Viário José Roberto Magalhães Teixeira, seguindo no sentido 

horário por esta Rodovia até a Rua Antônio Afonso de Lima, contornando o 

Loteamento Parque Centenário, defletindo à direita até encontrar a Avenida 

Dermival Bernardes Siqueira no Swiss Park, seguindo por esta até a Rodovia 

Anhanguera (SP-330) por onde segue até encontrar o ponto inicial desta 

descrição. 

Dentro do perímetro urbano, a AID abrange pequena parcela de áreas já 

urbanizadas, como o Loteamento Parque Centenário, Residencial Geneve, 

Noville Residencial e Villeneuve Residencial, sendo os três últimos inseridos no 

Loteamento Swiss Park, havendo a preponderância de glebas ainda não 

parceladas, tanto dentro do perímetro urbano atual quando na ZDO, 

totalizando uma área de 5,47 km². Assim, a área de estudo representa 11,65% 

da área delimitada como AID. 

 

 Área de Influência Indireta (AII): para a delimitação da AII foi considerado o 

espaço ampliada da AID em aproximadamente 1,5 km, a partir do limite desta, 

totalizando uma área de 27,07 km². Abrangendo uma pequena parcela do 

Município de Valinhos considerada importante na avaliação de mobilidade 

urbana. 
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Figura 3. Delimitação da Área de Influência Direta e Área de Influência Indireta. 

Fonte: GOOGLE EARTH PRO IMAGE 2019 DIGITAL GLOBE (04/03/2020). 
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5. DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

5.1. CAPACIDADE AGROPASTORIL ATUAL 

A UTR Pedra Branca se caracteriza pela presença de pequenas propriedades, de 

ocupação histórica, com população proveniente principalmente do Japão e da Itália, com 

produtores residindo no local há meio século. A mão de obra utilizada é constituída por 

empregados registrados e também por familiares. 

Essa região é a maior produtora de frutas do Município de Campinas, entre as quais 

se destacam os plantios de figo, goiaba, uva, laranja e acerola, além de chuchu e folhosas 

para consumo interno e de exportação. Ressalte-se que a principal variedade de goiaba 

branca comercializada no mercado nacional foi desenvolvida nessa região. 

É de se destacar que a existência das pequenas propriedades rurais destinadas ao 

cultivo de horticultura e pomares frutíferos dentro se resume àquelas situadas ao 

sudoeste e ao sul na AII. As mesmas características são observadas em pequena extensão 

na região sudoeste na AID, confinadas pela presença da ocupação urbana na Vila Saltinho. 

Assim, não se verifica tal atividade nas glebas limítrofes à área de estudo, cuja atividade 

rural é constituída por pastagens de criação de gado bovino, notadamente na Fazenda 

São Martinho. 

Assim, no caso específico da própria área em estudo, o uso rural é caracterizado 

pela exploração de gado bovino e equino com a predominância de pastagens cultivadas, 

apresentando características semelhantes das áreas confrontantes, porém, distintas das 

chácaras destinadas ao cultivo de hortaliças e pomares frutíferos localizadas na região. 

Deve-se destacar ainda que, em função da proximidade e contato com áreas 

urbanizadas e, principalmente, dos eixos rodoviários e seu entroncamento, a propriedade 

em questão possui vulnerabilidade aos processos erosivos, em função do escoamento das 

águas pluviais lançadas de forma concentrada no interior da propriedade, favorecendo a 

formação de processos erosivos lineares e, principalmente assoreamento e contaminação 

dos corpos d´água, o que também se configura como fator limitante ao uso rural. 
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5.2. USO E OCUPAÇÃO REAL DO SOLO 

Atualmente a área apresenta uso rural, com exploração de gado bovino e equino e 

a predominância de pastagens cultivadas, além de plantio de eucaliptos (Eucalyptus sp), 

árvores nativas e exóticas paisagísticas, lagos, pomar e área de sede da Fazenda 

Cabreúva. 

Verifica-se a presença de alguns agrupamentos arbóreos dentro e fora de Área de 

Preservação Permanente (APP) em estágio inicial de regeneração. Fora de APP a 

vegetação existente é constituída predominantemente por gramíneas rasteiras sendo 

consideradas em estágio pioneiro de regeneração, além de diversos exemplares arbóreos 

isolados nativos e exóticos. A imagem aérea apresentada na Figura 4 ilustra a situação de 

uso e ocupação real do solo na área objeto de estudo. 
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Figura 4. Ilustração de uso e ocupação real do solo na Gleba. 

Fonte: GOOGLE EARTH PRO IMAGE 2019 DIGITAL GLOBE (23/07/2021). 

 

5.2.1. USO E OCUPAÇÃO REAL DO SOLO NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Em grande parte da Área de Influência Direta (AID) é observado, atualmente, uso e 

ocupação do solo similar à área de estudo, caracterizado por pastagens destinadas à 

criação de gado bovino, como a Fazenda São Martinho, e o loteamento rural Chácaras 

Saltinho, que ainda mantém algumas glebas com uso agrícola destinado ao cultivo de 

frutas. 

Pasto 

Pasto 

Campo de Hipismo 

Eucaliptal 

APP Sede 

APP 
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Foram observadas duas áreas dentro da AID que sofreram processos de 

urbanização de formas distintas. A primeira margeia a Avenida Dermival Bernardes 

Siqueira no Loteamento Swiss Park, na porção noroeste da AID, onde foram implantados 

recentemente novos empreendimento com uso residencial que fazem a continuidade da 

mancha urbana consolidada e evidenciam o vetor de pressão urbana em direção à área 

de estudo. A segunda é um fragmento urbano denominado Loteamento Parque 

Centenário, localizado na Vila Saltinho à sudoeste da AID, implantando de forma precária 

e que sofre com a carência de serviços e pelo isolamento com o restante da zona urbana 

do Município, nele se constata o uso do solo predominantemente residencial.  

As Fotos de 1 à 3 evidenciam a situação atual encontrada na AID delimitada para a 

Gleba em estudo. 

 

 
Foto 1. Vista dos novos empreendimentos recém-implantados na Avenida Dermival Bernardes Siqueira 

na porção noroeste da AID. 
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Foto 2. Rua Egydio Villani e condomínio fechado Residencial Geneve no Swiss Park. 

 

 
Foto 3. Rua Hilarino Cornélio Geraldo no Loteamento Parque Centenário (Vila Saltinho). 
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Já com relação à Área de Influência Indireta (AII), destaca-se que a Rodovia 

Anhanguera (SP-330) passa pela AII criando uma forte barreira física com a malha urbana 

consolidada que se conecta com a Zona Central do Município. 

Ao noroeste, no Loteamento Swiss Park, se constata a aglomeração de condomínios 

residenciais (loteamentos fechados) implantados nos últimos anos, apesar da 

predominância residencial, possui usos comerciais e de serviços ao longo das principais 

avenidas que atravessam o bairro. Ao nordeste estão localizados loteamentos 

consolidados, na área de estudo esta é a região com maior acesso aos serviços públicos e 

privados. 

 

 
Foto 4. Canteiro central da Avenida Dermival Bernardes Siqueira, evidenciando áreas de comércio e 

serviços, na altura do condomínio fechado Residencial Vevey no Swiss Park. 
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Foto 5: Vista do condomínio fechado Residencial St. Moritz na Avenida Dermival Bernardes Siqueira no 

Swiss Park. 

 

 
Foto 6: Cruzamento das Avenidas Baden Powell e São José dos Campos no Bairro Nova Europa. 
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No Parque Jambeiro se destacam o Parque das Águas e a Lagoa do Jambeiro como 

áreas verdes com função social, além da Unidade de Preservação Floresta Estadual Serra 

d´agua como área verde preservada. Além do uso residencial que está em expansão e 

consolidação, nessa área se verifica a ocupação de caráter industrial ao longo da Rodovia 

Anhanguera (SP-330) e também usos rurais e de recreação. 

À leste, confrontando a área de estudo após a Rodovia Anhanguera,  se observa o 

loteamento Chácaras São Martinho, onde são observadas, além de chácaras de lazer, 

galpões de logística, usos residenciais, de serviços e industriais, com infraestrutura 

descontínua e precária, no geral. A Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083), 

confronta a área de estudo ao sul, configurando o limite com o Município de Valinhos, 

consolida uma forte barreira urbana. Ao sudeste da área de estudo, já em território do 

Município de Valinhos, se verificam diversos loteamentos consolidados, na forma de 

loteamentos fechados (condomínios), que foram implantados nas últimas décadas no 

Bairro de Joapiranga, tais como o Village Visconde do Itamaracá e Vale do Itamaracá, 

entre outros. O Bairro de Joapiranga ainda apresenta forte ocupação de caráter industrial 

predominante ao longo da Rodovia Anhanguera, além de usos rurais e de recreação em 

pequenas propriedades. 

Ao sul, também no Município de Valinhos, no Bairro Macuco, a AII apresenta trecho 

com ocupação de caráter industrial predominante ao longo da Rodovia Anhanguera, 

destacando-se os usos rurais mais significativos, de fruticultura e horticultura, entre a 

Estrada Governador Mário Covas e Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083). 

 

5.2.2. MACROZONEAMENTO E ZONEAMENTO URBANO 

Com base no Anexo I da referida Lei, pode-se afirmar que a Gleba em estudo está 

totalmente inserida na Macrozona de Desenvolvimento Ordenado. As Áreas de Influência 

Direta e Indireta estão inseridas nas Macrozonas de Desenvolvimento Ordenado e 

Macrometropolitana. A AII abrange, ainda, uma pequena região da Macrozona de 

Relevância Ambiental. 
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Figura 5. Macrozoneamento para a área de estudo. 

Fonte: METADADOS – Banco de dados espaciais de Campinas; Título: PD2018 Macrozoneamento (Disponível em: https://informacao-didc.campinas.sp.gov.br/metadados.php) 
e GOOGLE EARTH PRO IMAGE 2019 DIGITAL GLOBE (04/03/2020). 
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De acordo com o Art. 1º, § 2º da Lei Complementar nº 207, de 20 de dezembro de 

2018, parte da Macrozona de Desenvolvimento Ordenado está incluída no perímetro 

urbano do Município, ficando instituída na parte remanescente a Zona de Expansão 

Urbana. 

O Informe nº 001/2022 de Pré Cadastramento Multidisciplinar certifica que a Gleba 

em estudo possui dois Sobrezoneamentos. As margens lindeiras às rodovias estão 

situadas no Sobrezoneamento 5 (S5), esta parte da Gleba receberá, no momento do 

cadastramento, Zona de Atividade Econômica (ZAEA). O restante da Gleba está situado no 

Sobrezoneamento 3 (S3), que receberá, no momento do cadastramento, Zona Mista 1 

(ZM1). 

A Figura 6 apresenta o Sobrezoneamento para a área da Fazenda Cabreúva, com 

base na Lei Complementar nº 207/2018, e o Zoneamento Urbano para suas Áreas de 

Influência, com base na Lei Complementar nº 208/2018. 
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Figura 6. Zoneamento urbano para a área de estudo. 

Fonte: METADADOS – Banco de dados espaciais de Campinas; Título: MZDO2018 Sobrezoneamento, 
LPOUS2018 Zoneamento (Disponíveis em: https://informacao-didc.campinas.sp.gov.br/metadados.php) e 

GOOGLE EARTH PRO IMAGE 2019 DIGITAL GLOBE (04/03/2020). 

 

http://www.arboreaambiental.com.br/
https://informacao-didc.campinas.sp.gov.br/metadados.php


Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV 
Alteração de Uso do Solo Rural para Urbano: Gleba nº 4 – Matrícula 183.534 do 3º ORI de Campinas, Campinas, SP 21 

 

www.arboreaambiental.com.br 

 

 

5.3. INFRAESTRUTURA URBANA 

5.3.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 O abastecimento do empreendimento pretendido para a área em estudo 

será feito através de uma nova linha de alimentação por recalque a partir do 

Centro de Reservação e Distribuição (CRD) Nova Europa. Essa linha de 

alimentação deverá abastecer um reservatório apoiado a ser localizado na 

parte mais alta da área do empreendimento, garantindo, assim, que todas as 

unidades que irão compor o empreendimento sejam adequadamente 

abastecidas a partir deste novo reservatório a ser executado em uma área 

de EPU. 

 O esgotamento será através da execução de uma Estação Elevatória de 

Esgoto (EEE) final, interna ao loteamento e o efluente deverá ser 

encaminhado através da execução da linha de recalque de esgoto até o PV 

37 do interceptor tronco Swiss Park – Capivari II Taubaté Etapa I e, a partir 

deste ponto, será encaminhado para tratamento na Estação de Tratamento 

de Esgoto (ETE) Capivari II em operação através do Sistema de Esgotamento 

Capivari II executado. 

 

5.3.2. PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 

A Gleba não possui conexão com a malha urbana consolidada e não possui acesso 

por via pública municipal. 

A via de acesso da área de estudo é a Via Marginal da Rodovia Anhanguera. A 

Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira se apresenta como via de acesso secundária, 

todas as vias descritas estão com boas condições de conservação da sinalização e 

pavimentação. 

Observou-se que o Loteamento Parque Centenário, implantando de forma precária, 

localizado na AID, apresenta malha urbana em condições precárias de conservação e 

implantação, conforme pode ser observado nas Fotos de 7 à 9. 

http://www.arboreaambiental.com.br/
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Foto 7. Vista da situação precária da malha urbana existente no Loteamento Parque Centenário. 

 

 
Foto 8. Vista da situação precária da malha urbana existente no Loteamento Parque Centenário. 
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Foto 9. Vista da situação precária da malha urbana existente no Loteamento Parque Centenário. 

 

O Loteamento Swiss Park, localizado cerca de 2 km de distância, dentro na AII, 

apresenta malha urbana consolidada, onde se encontra as linhas de transporte público 

mais próximas, assim como o eixo complementar do Desenvolvimento Orientado ao 

Transporte (DOT), anel externo futuro. 

Na AID e AII a Avenida Dermival Bernardes Siqueira e o Viaduto Compositor Carlos 

Gomes se tornam relevantes para área de estudo, pois tendem a 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. 
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Foto 10: Viaduto Compositor Carlos Gomes sobre a Rodovia Anhanguera, ao fundo região do bairro Nova 

Europa. 

 

 
Foto 11: Acesso em construção da Rodovia Lix da Cunha para a Avenida Dermival Bernardes Siqueira. 

Com base no exposto, pode-se afirmar que a AID apresenta predomínio de áreas 

rurais, desprovidas de infraestrutura urbana, e nas áreas já urbanizadas são observadas 

condições precárias de pavimentação, guias e sarjetas, não apresentando em grande 

parte condições adequadas de implantação e manutenção. 
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5.3.3. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 A Gleba em estudo não apresenta sistema de drenagem de águas pluviais 

em seu entorno imediato. Os loteamentos localizados dentro da AII, 

também apresentam sistema de drenagem com canaletas, bocas de lobo, 

poços de visita, etc. implantados. 

 O empreendedor implantará as redes internas de galeria de águas pluviais, 

seguindo projetos previamente aprovados pela SEINFRA e em conformidade 

com as normas técnicas específicas e legislação vigente. As redes internas 

serão interligadas à rede pública existente e, caso necessário, deverão ser 

realizadas adequações visando o atendimento das novas demandas. 

 

5.3.4. ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA 

 As áreas urbanizadas próximas, já são atendidas pelo serviço de eletrificação 

prestado pela CPFL Paulista, assim como também possuem rede de 

iluminação pública. 

 CPFL Paulista declarou viabilidade de atendimento para o futuro loteamento 

a ser implantado na área de estudo, desde que o projeto esteja em 

conformidade com o estabelecido pelas normas técnicas dessa 

concessionária.  

 

5.4. EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS 

5.4.1. EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO 

Não foram identificados equipamentos de educação localizados dentro da AID, no 

entanto, na Área de Influência Indireta foram identificadas quatro unidades de ensino, 

sendo duas Escolas Estaduais (EE) e dois Centros de Educação Infantil (CEI), (vide Figura 

7). 

 EE Deputado Jamil Gadia  

 EE Prof. Disnei Francisco Scornaienchi 

http://www.arboreaambiental.com.br/
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 CEI Presidente Campos Salles 

 CEI Parque Jambeiro 

 

5.4.2. EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 

Não foram levantados equipamentos públicos de saúde dentro da AID, porém, 

foram identificados dois Centros de Saúde (CS) na AII, sendo que um deles se encontra no 

limite oeste da AII (vide Figura 7). 

 CS Jaime Cesar Correa Lima 

 CS Carvalho de Moura 

 

5.4.3. EQUIPAMENTOS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Conforme pode ser observado na Figura 7, a AID não apresenta espaços destinados 

à equipamentos de cultura, esporte e lazer. Na AII foi possível identificar quatro 

equipamentos com essas finalidades, sendo eles: 

 Parque das Águas 

 Lagoa do Jambeiro 

 Parque Botânico Amador Aguiar 

 Centro Olímpico 

 

5.4.4. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

Conforme pode ser observado na Figura 7, não foram identificados equipamentos 

públicos de segurança dentro das Áreas de Influência (AID e AII). Constatou-se que os 

equipamentos públicos de segurança mais próximo das áreas em estudo são o 5º e 6º 

Distritos Policiais, localizado a uma distância de aproximadamente 4,5 km e 6,5 km, em 

linha reta, respectivamente. 
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Figura 7. Equipamentos públicos de educação localizados na AID e AII. 

Fonte: Mapa de Serviços da Prefeitura Municipal de Campinas (disponível em 
http://mapaservicos.campinas.sp.gov.br/). 

http://www.arboreaambiental.com.br/
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5.5. SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A região em estudo é atendida pelo serviço de coleta de resíduos domiciliares com 

frequência alternada de três dias por semana, tendo como destino o Aterro Particular de 

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

 

5.6. ASPECTO SOCIOECONÔMICO E DINÂMICA POPULACIONAL DA REGIÃO 

De acordo com as informações do último censo demográfico realizado pelo IBGE em 

2010, o Parque Jambeiro, as Chácaras São Martinho e Vila Campos Sales, concentrava 

aproximadamente 5.232 habitantes, os três loteamentos são considerados Zona Mista 2 

(ZM2): zona residencial de média 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 (LC 208/2018). 

Já o Swiss Park tem cerca de oito mil habitantes e segundo sua incorporadora, 

estima-se que o número chegue a 20 mil habitantes, com a conclusão pretendida do 

complexo, nos próximos anos. Está enquadrado na Zona Mista 1 (ZM1), 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 (LC 208/2018). 

A AII está contida na região sul de Campinas, a mais populosa do Município, com 

296.824 habitantes contabilizados no último Censo (IBGE, 2010), um percentual em 

relação à população total do município de 27%. Porém a área do empreendimento e seu 

entorno não estão entre os maiores adensamentos populacionais da região sul, com 

menos de 5% dos habitantes. 

A figura a seguir, demonstra, com dados do último censo realizado, a porcentagem 

de pessoas existentes por intervalos de idades no setor censitário onde se localiza a área 

em estudo e seu entorno imediato, abrangendo a AID e parte da AII (IBGE, 2010). 
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Figura 8. Pirâmide etária do setor censitário que engloba a área do empreendimento em relação ao 

Município de Campinas. 
Fonte: IBGE, 2010. (https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores). 

 

5.7. FAUNA E FLORA , PAISAGEM URBANA/RURAL E PATRIMÔNIO CULTURAL 

5.7.1. FAUNA E FLORA 

• A Gleba em estudo, segundo o Informe nº 001/2022, apresenta incidência 

de APPs decorrentes de corpos d’água (nascentes, pequenos barramentos e 

afluentes do Rio Capivari e do Córrego da Cachoeira) e áreas brejosas, nos 

termos da legislação vigente; importante salientar que incide na Gleba parte 

da envoltória da zona de amortecimento da Unidade de Conservação Parque 

Estadual ARA Valinhos. 

• A AID apresenta em seu interior três Áreas Verdes com vegetação natural: (i) 

fragmento de floresta estacional semidecidual (FES) Fazenda São Martinho 

da Esperança com área total de 14,03 ha; (ii) fragmentos FES Estrada de 

Saltinho que juntos totalizam 7,64 ha e; (iii) fragmento de floresta mista 

http://www.arboreaambiental.com.br/
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Estrada de Saltinho com área de 2,54 ha. Observam-se também áreas de 

campo de várzea Estrada de Saltinho dentro dos limites da AID. 

• Na AII foram identificados fragmentos de floresta mista, campos de várzea e 

fragmentos de floresta estacional semidecidual, com destaque para: (i) 

fragmento FES Fazenda Bradesco, com área de 8,08 ha, (ii) fragmento de 

floresta mista Vila Campos Sales, com área de 12,33 ha, inserido no Parque 

das Águas e; (iii) fragmento FES da Floresta Estadual Serra D’Água, com área 

de 45,50 ha. 

A Figura 9, elaborada com base no portal GeoAmbiental da SVDS de Campinas, 

apresenta as áreas verdes identificadas dentro das Áreas de Influência (AID e AII) 

delimitadas para a área em estudo. 
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Figura 9. Áreas Verdes e caracterização da vegetação natural na área de estudo e na AID e AII. 

Base: GEOAMBIENTAL (https://geoambiental.campinas.sp.gov.br/). 
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5.7.2. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

• O fragmento de vegetação Fazenda São Martinho da Esperança (Processo nº 

004/03), localizado na AID, encontra-se tombado pelo CONDEPACC 

conforme consta na Resolução nº 157/2018. A mesma Resolução determina 

também o tombamento do fragmento de vegetação da Fazenda Bradesco 

(Processo nº 004/03)  

• Na AII, onde ainda foi identificado o bem tombado Casarão da Fazenda 

Jambeiro, que envolve o conjunto arquitetônico e ambiental (Processo nº 

007/89) tombado conforme Resolução nº 14/1993. 

 

http://www.arboreaambiental.com.br/
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Figura 10. Bens tombados localizados na AID e AII. 

Base: EMPLASA, 2000. 
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6. EFEITOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA ALTERAÇÃO DO USO DO SOLO RURAL PARA 

URBANO 

 

6.1. PRODUÇÃO AGROPASTORIL E INTERFERÊNCIA DOS INCÔMODOS GERADOS ADVINDOS 

DA ATIVIDADE URBANA 

Com relação ao aspecto relacionado à produção agropastoril e incomodidades 

geradas, entende-se pela viabilidade da alteração do uso rural para urbano na área em 

questão, uma vez que: 

• Sob o ponto de vista de incomodidade à vizinhança, a alteração do uso rural para 

urbano na área em questão não deverá gerar incômodos, tendo em vista a 

existência de fortes barreiras físicas em seu entorno, separando-a das áreas 

habitadas. 

• A área de estudo não se confronta com as unidades de produção agrícola da 

região do Pedra Branca, apresentando uso por pastagens também verificados nas 

propriedades limítrofes, e havendo limitações para o uso agrícola do solo em 

função da suscetibilidade à erosão e falta de segurança. 

 

6.2. INTERFERÊNCIAS NAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS 

Com relação às características ambientais, entende-se pela viabilidade da alteração 

do uso do solo rural para urbano, uma vez que para a implantação do empreendimento: 

• As condições dos habitats existentes para flora e fauna silvestre serão 

mantidas e incrementadas com a implantação do Projeto de 

Reflorestamento e do Projeto de Arborização dos Sistemas de Lazer e 

Passeios Públicos 

• O tipo de terreno existente é compatível com o projeto que se pretende 

implantar, não sendo esperados problemas geotécnicos, assim como não 

deverão ser agravados ou gerados problemas relativos à ocorrência de 
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inundações nas áreas de influência, devendo ser detalhados e aprovados os 

projetos. 

 

Medidas Mitigadoras: 

 Programa de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento, durante a fase 

de implantação da infraestrutura; 

 Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, durante a fase de 

implantação da infraestrutura; 

 Programa de Controle Ambiental das Obras, durante a fase de implantação da 

infraestrutura; 

 Adequação dos barramentos existentes para fins de desempenho de função de 

controle de cheias, a ser aprovado junto ao DAEE; 

 

6.3. DEMANDA POR INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS 

COMUNITÁRIOS 

A urbanização da área deverá ocasionar um acréscimo gradativo direto na 

densidade populacional da região. 

A alteração do uso rural para urbano na área em questão irá provocar um aumento 

na demanda por infraestrutura, serviços públicos e equipamentos comunitários.  

Na região ou no futuro loteamento que se pretende alterar o solo rural para urbano 

serão necessárias à implantação e/ou adequações da infraestrutura conforme a ocupação 

do loteamento. 

 

6.3.1. DEMANDA POR ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A viabilidade da alteração do uso rural para urbano na área em questão, com 

relação aos aspectos relacionados ao abastecimento e esgotamento do futuro 
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loteamento, é demonstrada com base no Contrato firmado com a SANASA, o qual prevê 

que:  

 Implantação das redes internas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, conforme projetos a serem aprovados pela SANASA; 

 Execução ou participação financeira em das obras externas de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário descritas no Informe Técnico nº 0310/2021 da 

SANASA, conforme critérios da concessionária; 

 Participação financeira, com valor equivalente a população a ser esgotada, nas 

obras de ampliação do sistema da ETE Capivari II. 

 

6.3.2. DEMANDA POR SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A alteração do uso rural para urbano na área em questão irá implicar na 

necessidade de implantação de sistemas de drenagem pluvial quando da implantação do 

empreendimento na gleba.  

Assim, o sistema de drenagem de águas pluviais do empreendimento deverá ser 

implantado pelo loteador de acordo com projeto aprovado e normas técnicas da 

Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA da Prefeitura Municipal de Campinas.  

 Implantação do sistema de drenagem pluvial do empreendimento dentro das 

especificações técnicas exigidas e de acordo com projeto aprovado pelo órgão 

competente municipal, considerando a condução do escoamento até as linhas 

de drenagem natural (cursos d’água) prevendo as adequadas medidas de 

dissipação de energia no ponto de lançamento; 

 Manutenção de permeabilidade natural mínima de 20% da área total do 

empreendimento, configurada pela Área Verde e Sistema de Lazer projetados, 

nos termos da Resolução SIMA nº 80/20; 

 Manutenção de permeabilidade mínima definida na Lei Complementar nº 

208/2018 na ocupação dos lotes a serem gerados. 
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6.3.3. DEMANDA POR ENERGIA ELÉTRICA 

A alteração do uso rural para urbano na área em questão irá implicar na 

necessidade de implantação de redes de distribuição de energia elétrica e de iluminação 

pública quando da implantação de empreendimento na gleba. 

A CPFL Paulista declarou que a eletrificação do empreendimento pretendido é 

considerada viável, definido os critérios de projeto conforme o estabelecido pelas normas 

técnicas dessa concessionária. 

 

6.3.4. DEMANDA POR SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A região em estudo é atendida pelo serviço de coleta de resíduos domiciliares com 

frequência alternada de três dias por semana, tendo como destino o Aterro Particular de 

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

 

Medidas Mitigadoras: 

 Desenvolvimento de Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para a 

fase de implantação do empreendimento. 

 

6.3.5. DEMANDA POR EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 

Com base no levantamento de equipamentos públicos realizado para a área em 

estudo, não foram identificados equipamentos destinados à educação e saúde dentro da 

AID. 

Na AII foram identificadas duas Escolas Estaduais e dois Centros de Educação 

Infantil. Também foram identificados dois Centros de Saúde, o CS Carvalho de Moura, 

localizado a 3,8 km da área de estudo, e o CS Parque da Figueira, localizado a 4,0 km da 

Gleba. 

A alteração do uso do solo rural para urbano deva causar um aumento na demanda 

por serviços públicos de educação e saúde.  
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Embora a alteração do uso do solo rural para urbano deva causar um aumento na 

demanda por serviços públicos, tal incremento não pode ser avaliado como absoluto, 

gerando uma necessidade de redistribuição da oferta destes serviços.  

A área institucional destinada a abrigar Equipamentos Públicos Comunitários (EPC) 

deverá suprir a futura demanda.  

Em função do exposto, entende-se pela viabilidade da alteração do uso rural para 

urbano na área em questão no tocante à demanda por equipamentos de educação e 

saúde. 

 

6.3.6. DEMANDA POR EQUIPAMENTOS DE CULTURA E LAZER 

Na AID não apresenta espaços destinados à equipamentos de cultura, esporte e 

lazer. Na AII foi possível identificar quatro equipamentos com essas finalidades, sendo 

eles: Parque das Águas, a Lagoa do Jambeiro, o Parque Botânico Amador Aguiar e o 

Centro Olímpico. Cabe salientar que ao lado do Parque das Águas está localizado o Centro 

do Conhecimento da Água. 

Embora a alteração do uso do solo rural para urbano deva causar um aumento na 

demanda por equipamentos de cultura e lazer, tal incremento poderá ser sanado dentro 

da própria área de interesse.  

Recomenda-se a implantação de Parque Linear, o qual, além de garantir a 

conectividade entre Áreas Verdes internas e de entorno, poderá criar áreas de uso social, 

com a implantação de pistas de caminhada, ciclovia, áreas de esportes, lazer e recreação, 

as quais irão beneficiar. Destaca-se a presença de 2 grandes espelhos d´água 

(barramentos) que se tiverem seu uso social poderão contribuir significativamente com a 

qualidade paisagística, de ambiência e interação das pessoas com os elementos naturais. 

Desta forma, conclui-se que as áreas destinadas à implantação de equipamentos 

públicos, Sistemas de Lazer e Áreas Verdes, tem capacidade para atender ao aumento na 

demanda a ser gerada pela implantação do empreendimento. 

http://www.arboreaambiental.com.br/


Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV 
Alteração de Uso do Solo Rural para Urbano: Gleba nº 4 – Matrícula 183.534 do 3º ORI de Campinas, Campinas, SP 39 

 

www.arboreaambiental.com.br 

 

 

Em função do exposto, entende-se pela viabilidade da alteração do uso rural para 

urbano na área em questão no tocante à demanda por equipamentos de cultura e lazer. 

 

Medidas Mitigadoras: 

 Implantação de Parque Linear, integrando o uso social por meio de áreas de 

recreação, esportes e lazer, mobilidade com a previsão de ciclovia/pista de 

caminhada ao longo das áreas verdes e a Revegetação das APP´s e conexão 

entre os fragmentos de vegetação internos e externos à gleba. 

 

6.3.7. DEMANDA POR TRANSPORTE PÚBLICO 

Com relação ao transporte público, 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, onde passam os 

seguinte itinerários de transporte coletivo urbano que conecta essa região ao Centro da 

Cidade: 

 430: Swiss Park – Terminal Central; 

 402.1: Parque da Figueira/Swiss Park – Terminal Central. 
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Foto 12: Parada de ônibus na Avenida Dermival Bernardes Siqueira, Swiss Park. 

 

Medidas Mitigadoras: 

 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. 

 

6.4. MICROECONOMIA LOCAL 

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. 
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Desta forma, o desenvolvimento de usos urbanos mistos, residenciais, comerciais e 

de serviços, de acordo com o previsto no sobrezoneamento, constitui a principal medida 

no sentido de reduzir a necessidade de deslocamentos com destino à região central do 

Município de Campinas, aliviando, portanto, o tráfego na nas Rodovias Anhanguera e José 

Roberto Magalhães Teixeira, hoje utilizadas como rotas de acesso à bairros e permitindo 

uma melhor qualidade de vida da população moradora do empreendimento. 

Cabe destacar que a consolidação do empreendimento, em especial na ZAE-A, irá 

gerar uma demanda por produtos e serviços no entorno, incrementando a oferta por 

emprego na região. 

Portanto, com base no exposto, pode-se dizer que a alteração de uso do solo rural 

para urbano na área de estudo deverá incrementar a microeconomia local, impactando 

positivamente na região, não havendo necessidade de adoção de medidas mitigadoras. 

 

6.5. DINÂMICA URBANA FUTURA 

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. 

 
Foto 13: Viaduto Compositor Carlos Gomes sobre a Rodovia Anhanguera em direção a Zona Central da 

Cidade. 
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Assim, 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. 

Destaca-se que parte das áreas próximas, situadas no Município de Valinhos, já se 

encontra com a urbanização consolidada, principalmente ao sul da AII com tipologia 

industrial, e à sudeste e leste da AII com tipologia residencial e mista. 

Desta forma, conclui-se que nas áreas de influência, essencialmente na AID, a 

dinâmica futura tem como o cenário tendencial a expansão da zona urbana para a região 

de inserção do empreendimento previsto, ressaltando que deve ser garantido o 

atendimento aos termos do Informe nº 001/2022 de Pré Cadastramento Multidisciplinar. 

 

6.6. MOBILIDADE, DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO E INTERLIGAÇÃO COM EIXOS 

ESTRUTURAIS EXISTENTES 

Por se situar em uma Zona de Desenvolvimento Ordenado situada em ambiente 

rural, a ADA e AID possui pouca infraestrutura urbana.  

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 e permitem o acesso 

à Zona Central de Campinas que deve ser considerada como principal polo de atração de 

tráfego e direção para onde tendencialmente se deslocará boa parte da população futura. 

O acesso à área de estudo se dá pela via marginal da Rodovia Anhanguera, que 

consequentemente se conecta as vias arteriais e coletoras acessando os polos urbanos 

envoltórios.  

A gleba não possui conexão com a malha urbana consolidada e não possui acesso 

por via pública municipal, desta forma, para o uso pretendido de loteamento, é 
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necessário que seja apresentado solução para o acesso por via pública, interligando o 

futuro loteamento à malha urbana consolidada. 

Ainda assim, diante deste cenário, entende-se como necessária a consolidação de 

alternativa de acesso constituída por alguma das diretrizes viárias previstas no Plano 

Diretor do Município e pela Lei Complementar nº 207/2018, para fins de garantir a 

adequada acessibilidade ao empreendimento.  

Para a adequada continuidade da malha viária existem alternativas previstas na 

legislação citada e indicadas no Informe nº 001/20022 de Pré Cadastramento 

Multidisciplinar. 

Conclui-se como viável de alteração do uso do solo rural para urbana na gleba em 

questão, desde que haja alternativa de acesso configurada por uma das diretrizes viárias 

propostas no Plano Diretor e pela Lei Complementar nº 207/2018, sendo que a 

interligação do futuro loteamento à malha urbana consolidada se dará através destas 

diretrizes macroviárias, entendidas como obras de utilidade pública que beneficiam toda 

a região. 

 

6.7. PAISAGEM URBANA, NATURAL E CULTURAL 

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. 

A integração das Áreas Verdes com o Sistema de Lazer gerará área para um novo 

parque urbano no loteamento e criará um novo cenário da paisagem urbana, impactando 

positivamente na região. 

 

Medidas Mitigadoras: 

 Implantação de Parque Linear com função socioambiental integrando os 

fragmentos de vegetação, áreas verdes e os sistemas de lazer; 
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 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, o qual passará a ter maior 

visibilidade com a implantação do loteamento, incrementando e enriquecendo 

a paisagem urbana e valorizando a arquitetura rural dessa área; 

 

7. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA ALTERAÇÃO DE USO DO SOLO EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS 

CONFRONTANTES 

Sobre as áreas confrontantes, conforme já exposto, há um cenário tendencial de 

alteração de uso rural para urbano, uma vez que não se verificam atividades 

agrosilvopastoris de expressão, estando a área circundada por grandes eixos viários e pela 

malha urbana consolidada. A implantação da adequada infraestrutura urbana na área 

objeto deste estudo irá evitar a ocorrência de danos nas áreas confrontantes, e a adoção 

de medidas mitigadoras tais como o controle ambiental das obras de implantação, 

configuram as ações a serem executadas pelo empreendedor visando mitigar o risco de 

impactos sobre as áreas confrontantes.  

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração do presente Relatório de Impacto de Vizinhança objetivou avaliar a 

viabilidade de alteração de uso do solo rural para urbano da Gleba de terras designada 

por nº 4, de propriedade da Sociedade Agrícola Cabreúva Ltda., inserida na Zona de 

Expansão Urbana de Campinas. 

Para tanto, o RIV considerou a caracterização atual da Gleba, o diagnóstico das 

Áreas de Influência Direta e Indireta e um prognóstico dos efeitos positivos e negativos da 

atividade pretendida quanto à qualidade de vida da população residente no entorno e ao 

meio ambiente natural e urbano, culminando na Matriz de Impactos de Alteração de Uso 
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do Solo Rural para Urbano apresentada conforme solicitado no Anexo IV do Decreto nº 

20.633/2019. 

A viabilidade de alteração de uso do solo rural para urbano no presente caso 

depende da implantação da infraestrutura em área externa, em especial com relação ao 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e acessibilidade viária. Considerando a 

projeção de que a ocupação do loteamento não deverá se dar antes de 2027, é provável 

que áreas confrontantes também estejam em fase de aprovação/implantação de 

empreendimentos urbanos, o que facilitará a implantação desta infraestrutura, devendo 

beneficiar também áreas já ocupadas e carentes situadas na AID e AII. Há também de se 

considerar que haverão, a partir de 2027, novos EIV-RIV´s de empreendimentos a serem 

instalados nos lotes destinadas à HMV e na ZAE-A, gerando a definição de novas 

contrapartidas que poderão suprir o atendimento às demandas identificadas no 

momento oportuno para tanto. 

Deve-se destacar ainda que, conforme dispõe a Lei Complementar nº 207/2018, a 

alteração do uso rural para urbano deverá gerar o recolhimento de Outorga Onerosa, a 

qual poderá ser aplicada na melhoria da infraestrutura e equipamentos comunitários na 

região de entorno, conforme determinações dos órgãos competentes da prefeitura, 

beneficiando assim, a população da área de influência. 

Com base nas análises apresentas, a equipe técnica que subscreve o presente RIV 

entende que a alteração de uso do solo rural para urbano na área em epígrafe é viável 

sob os pontos de vista urbanístico e ambiental, desde que observadas as medidas 

mitigadoras e compensatórias aqui propostas e atendidas as determinações dos órgãos 

competentes, a serem consolidadas na fase de cadastramento definitivo da Gleba e no 

detalhamento do Projeto de Loteamento e Arruamento para fins de análise prévia junto à 

SEPLURB e licenciamento ambiental nos termos da legislação vigente. 
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CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz. Relatório Anual CPFL. Disponível em: 

https://www.cpfl.com.br/institucional/relatorio-anual/Documents/relatorio-anual-

2017.pdf. 

EMDEC – Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas. 

http://www.emdec.com.br/eficiente/sites/portalemdec/pt-br/site.php?secao=emdec 

GEOAMBIENTAL – Informações Ambientais Espacializadas. Secretaria do Verde, Meio 

Ambiente e desenvolvimento Sustentável. https://geoambiental.campinas.sp.gov.br/. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/campinas/panorama. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário 2017. 

https://censoagro2017.ibge.gov.br/templates/censo_agro/resultadosagro/index.html. 

Mapa de Serviços – Campinas/SP. Prefeitura Municipal de Campinas. 

http://mapaservicos.campinas.sp.gov.br/. 

Prefeitura Municipal de Campinas. http://www.campinas.sp.gov.br/. 

SANASA Campinas – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento. 

http://www.sanasa.com.br/inicio/default.aspx. 

SEADE – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Perfil dos Municípios Paulistas. 

http://www.perfil.seade.gov.br/. 

Sistema Ambiental Paulista. Infraestrutura de Dados Espaciais Ambientais do Estado de 

São Paulo – IDEA-SP. http://datageo.ambiente.sp.gov.br/app/?ctx=DATAGEO. 
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: RODRIGO CARNEIRO CAVALCANTE DE MIRANDA CPF: 348.XXX.XXX-75
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A1616200

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: ARBOREA PLANEJAMENTO, PROJETO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 06.XXX.XXX/0001-98
Nº Registro: PJ50173-1

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11448524I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 30/11/2021 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 14/03/2022 Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: NÃO SE APLICA

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$108,69 Pago em: 11/03/2022

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Sociedade Agrícola Cabreúva Ltda. CPF/CNPJ: 61.XXX.XXX/0001-64
Tipo: Pessoa jurídica de direito privado Data de Início: 04/11/2021
Valor do Serviço/Honorários: R$29.277,00 Data de Previsão de Término:

10/12/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 13050250 Nº: S/N
Logradouro: VIA ANHANGUERA Complemento: KM 86,4
Bairro: ZONA RURAL Cidade: CAMPINAS
UF: SP Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Elaboração de EIV-RIV referente a ALTERAÇÃO DO USO DO SOLO RURAL PARA URBANO da gleba que abrange a Fazenda
Cabreúva, Município de Campinas, SP

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de 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 n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO Quantidade: 637044.08
Atividade: 4.2.4 - Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV Unidade: metro quadrado

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:
03/05/2022 às 10:14:14 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI11448524I00CT001 Sociedade Agrícola Cabreúva Ltda. INICIAL 30/11/2021

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 RODRIGO CARNEIRO CAVALCANTE
DE MIRANDA, registro CAU nº 00A1616200, na data  e hora: 30/11/2021 08:55:01, 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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