
NEUTRO BAIXO MÉDIO ELEVADO

N° Habitações: X

População Prevista: X

Projeção de Incremento: X

Qualidade de vida dos moradores atual e 

futura:
X

O conjunto de condições que contribuem para o bem físico e 

espiritual dos moradores atualmente deverão permanecer 

após a ampliação do empreendimento sem alterações.

Caminhabilidade: X

Acessibilidade: X

Segurança dos Pedestres: X
Haverá um pequeno aumento no fluxo diário de veículos e 

pedestres.

Correta sinalização para travessia de pedestres 

e entrada e saída de veículos.

Qualidade 

Urbanística e 

Ambiental e Suas 

Alterações

X

Tendo em vista o conjunto de infraestrutura urbana já existente e 

que serão realizadas todas as complementações necessárias 

visando a ampliação do empreendimento, não trarão malefícios a 

qualidade urbanística e ambiental da região.

Aumento do Tráfego: x

O RIT demonstra que o empreendimento causará leve 

impacto negativo no trânsito existente na região, decorrente 

do número de viagens ocasionadas pelo

empreendimento. Por outro lado, deverá ocasionar um 

impacto positivo em decorrência da implantação, mesmo que 

parcial, da diretriz viária prevista.

Implantação da diretriz viária prevista

Capacidade das Vias de Acesso: X

A entrada e saída de veículos e pedestres do 

empreendimento sempre são pontos importantes a serem 

analisados, neste caso, além das intervenções já previstas de 

duplicação da via, o empreendimento não necessita de 

outros artifícios como áreas de aceleração e desaceleração 

para seu acesso.

Demanda do Sistema de Transporte 

Público:
x X

O incremento dos novos veículos não causaria a queda de 

nível de serviço em nenhum dos períodos, tendo apenas uma 

leve variação nos resultados levantados

Recomenda-se que o setor responsável 

verifique a necessidade do aumento da frota, 

com a criação de novas linhas. 
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Visto a natureza do empreendimento, é previsto aumento no 

adensamento populacional de aproximandamente 1224 

pessoas.

Os passeios públicos envoltórios ao empreendimento são de boa 

caminhabilidade.
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Relação com o Sistema de Circulação 

Instalado:
X

A entrada e saída de veículos e pedestres do 

empreendimento sempre são pontos importantes a serem 

analisados, neste caso, além das intervenções já previstas de 

duplicação da via, o empreendimento não necessita de 

outros artifícios como áreas de aceleração e desaceleração 

para seu acesso.

Implantação da diretriz viária prevista

Geração e a Intensificação: X
Observando a classe econômica alvo do empreendimento, 

haverá o aumento de usuários de transporte público.

Criação de programas de carona entre 

usuários do empreendimento.

Valorização Imobiliária: X
A valorização imobiliária que o entorno do referido projeto 

proporciona, agrega valor nos imóveis vizinhos.

Expulsão Devido a Valorização: X

Apesar de haver uma pequena valorização imobiliária, não 

será em grau suficiente para que haja processo de 

gentrificação, visto que a estrutura do bairro permanecerá a 

mesma.

Desvalorização: X
Não há previsão de desvalorização imobiliária decorrente da 

implantação do empreendimento.

Expulsão Devido a Desvalorização:
X

Não há previsão de ocorrência de acordo com os estudos 

realizados.

Projeção do Valor Imobiliário a Partir da 

Definição do Empreendimento:

X

Base do INCC dos últimos 3 anos, esse seria o tempo médio 

de duração de uma obra da Vitta para conclusão e entrega, 

mas pode ter uma variação para mais ou menos.

 

Apartamento lançado em 2017 ao Ticket de R$ 200.000,00

Acumulado INCC de  3 anos: 14,75%

Teria uma correção de valor pelo INCC: R$ 29.500,00

Valor hoje seria R$ 229.500,00

Ruídos:

X

Vibrações:

X

Odores (Gases, Fumaças):

X

Particulados:

X

Resíduos Sólidos: X

Haverá um aumento na geração de resíduos sólidos devido 

ao aumento de usuários no empreendimento. No entanto, o 

bairro é munido de serviço de coleta. 

Instalação de Programa de Reciclagem e 

destinação correta dos materiais não 

recicláveis.

Potencialidade de 

Incômodos

Determinação de horário comercial para o 

funcionamento da obra; Lavagem de 

caminhões e demais veículos de transporte de 

material. Em relação aos odores e partículas 

sedimentares (poeira), recomenda-se a 

irrigação periódica (principalmente no período 

de estiagem), a manutenção do maquinário e 

equipamentos (combate a emissão de fumaça 

preta) e a manutenção da limpeza das vias 

públicas externas ao empreendimento através 

da execução de lavagem dos pneus dos 

veículos pesados.

A previsão de ocorrência de ruídos, vibrações e particulados, 

se dá durante a fase de obras, podendo ser considerados 

impactos temporários. Considerou-se impacto neutro 

durante a operação (entrega das chaves e início da moradia).

Valorização ou 

Desvalorização 

Imobiliária 

Decorrente da 

Atividade

Polos Geradores 

de Tráfego
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Equipamentos de Saúde: X

Equipamentos de Educação: X

Equipamentos de Assistência Social:
X

Equipamentos de Segurança: X

Equipamentos de Lazer: X

Abastecimento de Água e Esgotamento e 

Tratamento:
X

Correta interligação do sistema interno ao 

externo, seguindo as diretrizes necessárias. 

Recomenda-se a reciclagem do óleo de 

cozinha utilizado.

Demanda da Rede de Energia: X
Recomenda-se implantação de programa de 

eficiência energética nas edificações.

Sistema de Drenagem / Demanda por 

Áreas de Contenção de Chuvas
X

Correta interligação do sistema interno ao 

externo, seguindo as diretrizes necessárias.

Destinação de Resíduos Sólidos: X Programa de Reciclagem.

Bens Notáveis na Paisagem: X

Patrimônios Culturais, Históricos e 

Naturais:

X

Ventilação e Iluminação: X

Volumetria: X

Sombreamento:
X
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Caso seja necessário, os setores responsáveis 

poderão indicar a ampliação dos 

equipamentos existentes.

Equipamentos 

Comunitários

Equipamentos 

Urbanos

Paisagem 

Urbana, Natural e 

Cultural

A demanda por serviços de abastecimento e esgotamento, 

eletricidade e destinação de resíduos sólidos, será maior com 

a ampliação do empreendimento. Todavia, serão seguidas 

todas as diretrizes expedidas pelos órgãos competentes para 

que haja perfeita ligação e funcionamento entre as redes 

internas do empreendimento e as redes já existentes e em 

funcionamento.

Não há previsão de impactos em bens notáveis na paisagem, 

em Patrimônios Culturais, Históricos e Naturais, visto que nas 

áreas estudadas, não constam tais elementos.

A paisagem urbana em nada deve ser alterada, visto que a 

volumetria do empreendimento segue a linha urbana dos 

imóveis ao redor. Em relação a ventilação e insolação, após 

estudo, verificou-se que não são previstos impactos 

significativos.

Tendo em vista o baixo adensamento poprulacional do 

empreendimento, não são previstas grandes alterações na 

demanda por equipamentos comunitários.
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