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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta os resultados consolidados das pesquisas e estudos realizados 

para a elaboração do EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança de empreendimento imobiliário da empresa 

CPS VITTA RESIDENCIAL 60 SPE LTDA, localizado no município de Campinas – SP.  

O estudo foi baseado na Lei Federal n.º 6766/1979 e na legislação municipal pertinente: Decreto 

n.º 20.633 de 16 de dezembro de 2019 e Decreto n.º 20.864 de 07 de maio de 2020. 

Conforme o Art. 16. do Decreto n.º 20.633/2019, o Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório 

de Impacto de Vizinhança para tipologia de ocupação habitacional multifamiliar deverão contemplar o 

seguinte conteúdo específico mínimo: 

“I - Caracterização do empreendimento, com: 

a) área prevista de construção; 

b) número de pavimentos; 

c) número de unidades habitacionais. 

II - Os efeitos positivos e negativos do novo empreendimento quanto à qualidade de vida da 

população, contemplando os seguintes aspectos: 

a) adensamento populacional; 

b) demandas por serviços e equipamentos comunitários de educação e saúde; 

c) demandas por outros serviços e equipamentos comunitários e de infraestrutura urbana; 

d) alterações na dinâmica do uso e ocupação do solo e seus efeitos na estrutura urbana; 

e) valorização ou desvalorização imobiliária da vizinhança; 

f) quantificação da geração de tráfego e identificação de demandas por melhorias e 

complementações nos sistemas viário e de transporte coletivo nos termos deste Decreto; 

g) relação da volumetria e das intervenções urbanísticas propostas com as vias e logradouros 

públicos, especialmente quanto à ventilação, iluminação, sombreamento, paisagem urbana, recursos 

naturais e patrimônio histórico e cultural da vizinhança. 

III - cronograma da obra e/ou marcos contratuais; 

IV - Avaliação do impacto do empreendimento no meio urbano, considerando os efeitos diretos e 

indiretos, temporários ou permanentes, durante a execução da obra e pós-ocupação na área de influência.” 

 

Este trabalho se divide em estudos que contemplam uma visão geral do empreendimento, sua 

inserção municipal e local, bem como adequação ao meio físico e socioeconômico existente. Na sequência 

são analisados todos os temas relacionados com as possibilidades de impactos previstos com a 

implantação do empreendimento. Após as análises são verificados e comentados todos os impactos e 

suas medidas para compensar ou mitigar e, por fim as implicações positivas de sua implantação para a 

região. 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

 

2.1.  Identificação do Empreendimento  

 

Tipo  Construção de Habitação Multifamiliar Vertical de 

Interesse Social- HMV EHIS 

Localização  Rua Florindo Matos Pereira, Gleba 9 UNI, Quadra F,  
Chácaras São Martinho 

Município Campinas-SP 

 

2.2. Identificação e Qualificação do Empreendedor 

 

Empreendedor CPS VITTA RESIDENCIAL 60 SPE LTDA 

CNPJ 37.256.362/0001-58 

Endereço completo Av. Barão de Itapura, 1846, Anexo B, Botafogo – 

Campinas/SP 

Telefone (19) 99857-9231 

Contato técnico Arq. Amanda Rosa 

E-mail: amanda.rosa@vittaresidencial.com.br   

 

2.3.  Identificação dos Profissionais/ Responsáveis Técnicos pelo Laudo 

 

Nome/Razão Social  Maluna Soluções Ambientais  

Endereço completo Rua Epitácio Pessoa, 790, Sala 10, Jardim Alice, 

Jaguariúna - SP 

Telefone (19) 98347-3311 

E-mail rafaela@malunaambiental.com.br 

augusto@malunaambiental.com.br 

Equipe técnica Eng. Ambiental Rafaela Rossi de Camargo Freitas 

Biólogo José Augusto Borges Ribeiro 

Arq. Murilo Montero Cappi 

RRT Nº SI11140801I00CT001 

 

 

 

 

 

 

mailto:amanda.rosa@vittaresidencial.com.br
mailto:rafaela@malunaambiental.com.br
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

 

3.1. Localização do empreendimento 

 

O imóvel denominado Chácaras São Martinho, com área total de 15.686,56 m², está localizado na 

Rua Florindo Matos Pereira, é constituído pelos Gleba 9 UNI, Quadra F, Campinas – SP, objetos 

respectivamente das Matrículas n.ºs 29.973 e 29.974 do 3º Oficial de Registros de Imóveis de Campinas 

– SP. 

Em relação ao município de Campinas, o imóvel está localizado na porção centro-norte com 

coordenadas centrais (UTM–SIRGAS 2000) localizada no fuso 23, longitude 290850 m E e latitude 

7477200 m N com uma altitude média de 630 metros. 

 

 

Figura 01. Mapa de localização da propriedade. 
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 Figura 02. Diversos pontos de vistas da propriedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. Localização do empreendimento proposto (em vermelho) em relação ao Munícipio de Campinas – SP.  
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3.2. Dados do empreendimento 

 

Trata-se de implantação de empreendimento enquadrado como Empreendimento Habitacional de 

Interesse Social - EHIS, visando a construção de unidades acabadas multifamiliares agrupadas 

verticalmente. 

Conforme o Projeto de Implantação (ANEXO III) disponibilizado pelo empreendedor, O 

empreendimento será implantado em 2 lotes após a sua anexação com área total resultante de           

15.686,56 m². É configurado por 306 unidades com dois dormitórios cada, distribuídas em duas torres com 

térreo mais doze pavimentos tipo.  

 

Empreendimento visa atender a demanda habitacional através do Programa do Governo Casa 

Verde Amarela e conforme cronograma de obras fornecido pelo empreendedor (ANEXO VIII), a obra será 

implantada em 36 meses, a ser executada de segunda a sexta, das 7h às 17h com a estimativa máxima 

de 180 trabalhadores (pico). Segundo informações disponibilizadas pelo empreendedor o custo estimado 

da obra, conforme CUB, é de R$28.317.604,15 (Vinte e oito milhões, trezentos e dezessete mil, seiscentos 

e quatro reais e quinze centavos. 

 

Especificação  Área (m²) 

Área total do terreno 15.099,31 

Área total construída 16.126,05 

Área das unidades habitacionais (306 unidades) De 42,99 m² até 74,08m² (varia) 

Área permeável 5048,52 

Alargamento Viário  587,25 
 

Tabela 01. Quadro resumo de áreas do empreendimento. Fonte: Implantação. 
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Figura 04. Implantação do Condomínio (ANEXO III) – sem escala. Acesso ao empreendimento indicado pela seta vermelha. 

 

 

 

Figura 05. Esquema de corte e aterro do empreendimento (ANEXO IV) – sem escala. 

 

3.3. Áreas permeáveis do empreendimento 
 

Conforme projeto apresentado, o imóvel (terreno) possui área de 15.686,56 m², uma área total 

construída de 16.126,05 m² e uma área permeável de 5048,52 m². 

Em relação a Lei Complementar nº 189, de 08 de janeiro de 2018, o projeto atende a taxa de 

permeabilidade natural mínima, uma vez que destinará uma área permeável de 5048,52 m², ou seja, 33,44 

% da área do terreno. 
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Figura 06. Planta de área permeável – sem escala. 

 

3.4. Compatibilização do empreendimento com o Plano Diretor Municipal 

 

Conforme o Plano Diretor e legislações municipais vigentes, em especial a Lei Complementar nº 

208/2018, a área do imóvel está inserida na encontra-se inserido em perímetro urbano, mais 

especificamente na Zona Mista 2, zona essa definida como 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. 
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Figura 07. Zoneamento a qual a área em estudo está inserida. Fonte: https://zoneamento.campinas.sp.gov.br.  
 

Portanto, empreendimentos localizados nesta zona podem ser ocupados por residências, 

estabelecimentos com usos comerciais e serviços. Trata-se de proposta de implantação compatível com 

a legislação municipal de uso e ocupação de solo. 

A localização do empreendimento atende todos os dispositivos urbanísticos e ambientais exigidos 

pelo Plano Diretor de Campinas. O empreendimento encontra-se em região atendida pela rede estrutural 

de mobilidade, possui conectividade e integração com o bairro e estimula a utilização de imóveis não 

edificados.  

 

3.5. Adensamento populacional estimado 

 

Com densidade média prevista de 04 habitantes por apartamento, a população prevista após a 

implantação deste condomínio é estimada em 1224 pessoas. 

 

3.6. Histórico de Uso da Área 

 

O estudo do histórico de ocupação e utilização da região da área de implantação dos 

empreendimentos foi realizado por meio do Geo Portal – do IGC, analisando-se as cartas de 1979 e 2002. 

https://zoneamento.campinas.sp.gov.br/
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Figura 08. Imagem do GeoPortal do IGC de 1979 com uso e ocupação de solo da área do empreendimento proposto. 
 

 
 
Figura 09. Imagem do GeoPortal do IGC de 2002 com uso e ocupação de solo da área do empreendimento proposto. 
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Pode-se verificar a predominância chácaras recreio e plantio de eucalipto na década de 70, no 

entorno do imóvel. Foi possível observar ainda em análise das cartas do IGC o decorrente avanço da 

urbanização no ano de 2002. 

Para esse estudo do uso e ocupação de solo da área do imóvel, ainda foram observadas as séries 

históricas de imagens disponibilizadas pelo aplicativo Google Earth, dos anos de 2005 a 2020, ou seja, 15 

anos de análise. 

  

 
Figura 10. Estudo série histórica de imagens aéreas do Google Earth. 

 

Por meio deste estudo cronológico das imagens aéreas disponíveis, pode-se concluir que ao longo 

destes anos poucas alterações foram observadas, sendo o local utilizado apenas para lazer e produção 

de frutas. 

Quanto a ocupação atual do imóvel, conforme visita in loco, verificou-se presença de construções 

(casas), e estruturas destinadas a lazer. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

4.1. Definição do perímetro com descrição e mapeamento da vizinhança direta e indireta 

 

Adotou-se como metodologia a delimitação de um raio de 0,50km de área de influência direta – 

AID para este estudo de impacto de vizinha, e um raio de 1 km para área de influência indireta – AII, 

conforme Figura 11. 

     Figura 11. Delimitação da AID e AII. 

 

4.2. Principais acessos e sistema viário existente 

 

O empreendimento encontra-se em uma área urbanizada, porém com muito potencial de 

expansão, estando próximo a um dos principais eixos viários a Rodovia Anhanguera, bairros residenciais 

consolidados com vias pavimentadas, comércios etc. 
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O futuro empreendimento conecta-se com o sistema viário existente através das Ruas - Rua 

Florindo Matos Pereira, Rua Antônio Pinto de Souza e Rua Maestro Reverendo Eliseu Narciso, conforme 

mostrado na Figura 12. 

     Figura 12. Indicação dos eixos viários ao empreendimento. 

 

As gerações de viagens previstas para região serão pontualmente dos moradores do condomínio, 

visitantes e transportes alternativos, transportes públicos coletivo, escolares e caminhões. Entretanto o 

sistema viário existente comporta a demanda do empreendimento, e este assunto será detalhado no item 

5.2.5. 

 

4.3. Caracterização da população e perfil socioeconômico 

 

As residências dentro das áreas de influência são predominantemente térreas e sobrados, existe 

apenas um empreendimento residencial vertical isolado, observamos também comércios e galpões 

industriais, porém maior parte da área encontra-se em área urbana porem ainda com finalidade rural 

conforme a Figura 13. 
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Figura 13. Volumetria das construções entorno, predominância de unidades térreas e sobrados. 

 

 

4.4. Caracterização do perfil socioeconômico 

 

Campinas está em 78º lugar no estado de São Paulo com a maior renda per capita, e em 330° 

lugar em relação ao país, de acordo com o Censo IBGE de 2010, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), no censo realizado em 2010 a população do município de Campinas 

possuía 1.080.113 pessoas, e a população estimada para o ano de 2019 era de 1.204.073 pessoas. A 

densidade demográfica no município é de 1.359,60 hab/km² (Figura 12). 

 

Em 2017, em Campinas o salário médio mensal da população do município era de 3.9 salários-

mínimos (Salário-mínimo em 2017: R$ 937,00). A proporção de pessoas ocupadas em relação à população 

total era de 39.1%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 12 de 645 

e 51 de 645, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 42 de 5570 
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e 189 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário-

mínimo por pessoa, tinha 30.2% da população nessas condições, o que o colocava na posição 394 de 645 

dentre as cidades do estado e na posição 4635 de 5570 dentre as cidades do Brasil.  

 

 

Figura 14. PIB per capita. Fonte - https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/campinas/panorama 

 

4.4.1. Os grupos de vulnerabilidade social 

 

Os sete grupos do IPVS resumem as situações de maior ou menor vulnerabilidade às quais a 

população se encontra exposta (Gráfico), a partir de um gradiente das condições socioeconômicas e do 

perfil demográfico (Tabela). As características desses grupos, no município de Campinas, são 

apresentadas a seguir. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/campinas/panorama
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Figura 15. Distribuição da população - SEADE http://ipvs.seade.gov.br/view/index.php. 

 

O Grupo 1 (baixíssima vulnerabilidade): 165.489 pessoas (15,4% do total). No espaço ocupado 

por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$7.362 e em 1,2% deles 

a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a 

idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 47 anos e aqueles com menos de 30 anos 

representavam 16,1%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 18,5% tinham até 30 anos, e a parcela de 

crianças com menos de seis anos equivalia a 5,4% do total da população desse grupo. 

O Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 480.598 pessoas (44,7% do total). No espaço ocupado 

por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$3.112 e em 6,3% deles 

a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a 

idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 50 anos e aqueles com menos de 30 anos 

representavam 9,6%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 9,0% tinham até 30 anos, e a parcela de 

crianças com menos de seis anos equivalia a 5,9% do total da população desse grupo. 

O Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 187.405 pessoas (17,4% do total). No espaço ocupado por 

esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$2.450 e em 10,8% deles 

a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a 

idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 42 anos e aqueles com menos de 30 anos 

representavam 20,8%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 21,8% tinham até 30 anos, e a parcela de 

crianças com menos de seis anos equivalia a 8,5% do total da população desse grupo. 

O Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos): 99.578 pessoas (9,3% do total). No espaço 

ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.699 e em 

21,2% deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores 

http://ipvs.seade.gov.br/view/index.php
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demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 46 anos e aqueles com menos de 

30 anos representavam 12,1%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 10,1% tinham até 30 anos, e a 

parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 8,3% do total da população desse grupo. 

O Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos): 57.577 pessoas (5,4% do total). No espaço 

ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.484 e em 

27,9% deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores 

demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 42 anos e aqueles com menos de 

30 anos representavam 20,3%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 20,1% tinham até 30 anos, e a 

parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 10,7% do total da população desse grupo. 

 

O Grupo 6 (vulnerabilidade muito alta - aglomerados subnormais): 83.507 pessoas (7,8% do total). 

No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de 

R$1.320 e em 31,8% deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos 

indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 41 anos e aqueles com 

menos de 30 anos representavam 22,3%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 21,7% tinham até 30 

anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 11,0% do total da população desse 

grupo. 
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Figura 16.  IBGE. Censo Demográfico, Fundação Seade 

Nota: Foram excluídos os setores censitários com menos de 50 domicílios particulares permanentes 

 

No município de Campinas, aproximadamente 77% de sua população residia em áreas de 

baixíssima, muito baixa ou baixa vulnerabilidade, equivalendo a pouco mais de 830 mil pessoas. Desse 

conjunto, cerca de 165 mil pessoas moravam em áreas de baixíssima vulnerabilidade (Grupo 1).  

• Cerca de 62% da população do município residia em áreas de vulnerabilidade muito baixa ou 

baixa (Grupos 2 e 3).  

• Pouco mais de 72% da população residente em áreas consideradas de baixíssima 

vulnerabilidade (Grupo 1), na Região Metropolitana de Campinas, morava no município de Campinas.  

• Campinas concentra, em termos relativos, cerca de 13% da população em áreas de alta e muito 

alta vulnerabilidade (Grupos 5 e 6). O contingente residindo em setores urbanos de muito alta 

vulnerabilidade (Grupo 6) era de aproximadamente 80 mil pessoas, equivalendo a cerca de 91% da 

população residente nesse tipo de área, na Região Metropolitana. 
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Figura 17. Índice de Vulnerabilidade Social – Campinas 2010 -   
Fundação Seade. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS. 

 

Faixa de Renda da população da área de Influencia Direta -AID e area de influencia Indireta – AII, 

é a mesma pois trata-se bairros semi-urbanizados e na sua maioria residencias unifamiliares de renda 

muito baixa/ baixa. 
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    Figura 18.  Delimitação da AID e AII. 

 

Com base nos dados apresentados acima, percebemos que temos um nicho enorme da população 

com vulnerabilidade social muito baixa e baixa, com base nisso, visamos projetar um empreendimento que 

pudesse atender essa demanda.  

 

4.4.2. Estratificação Etária – Público-alvo – Área de Influência 

 

As áreas de influência direta e indireta localizam-se na Unidade Territorial Básica (UTB) MM 64 e 

na Área de Planejamento e Gestão APG – Nova Europa está localizada na região Sul do município de 

Campinas, estando compreendida entre as vias Rod. Anhanguera, Av. Prestes Maia, o Leito Ferroviário 

(Cia Paulista) e a divisa com o município de Valinhos. 
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Características Socioeconômicas desta APG 

 

 
Tabela 04.  Diagnostico APG Nova Europa. Fonte EMDEC. 

 

 

Conforme o Projeto de Implantação (ANEXO III) disponibilizado pelo empreendedor, o presente 

empreendimento terá no total a implantação de 02 blocos com 306 apartamentos residenciais, térreo mais 

12 pavimentos, com 12 unidades nos pavimentos tipo, que possuem aproximadamente 45 m² por unidade, 

contendo sala de estar/jantar, 02 dormitórios, banheiro, cozinha e área de serviço, com densidade média 

prevista de 04 habitantes por apartamento, portanto considerando esta estimativa, a população fixa 

prevista para o empreendimento totaliza 1224 habitantes. 

 

Figura 19. Distribuição da população por sexo segundo grupo de idade. Fonte IBGE 2010. 
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Conforme figura acima a população possui distribuição similar entre homens e mulheres e a faixa 

etária predominante nos munícipes é a de 25 a 49 anos, entendemos que este empreendimento se destina 

à uma população de idade economicamente ativa, que se encontra majoritariamente entre 25 a 49 anos.  

Considerando dados levantados no último Censo do IBGE (2010), o estado de São Paulo 

apresenta uma média de 2,0 moradores por domicílio em áreas urbanas e com base a distribuição por 

sexo e faixa etária da acima, estima-se que a distribuição da população do novo empreendimento será 

conforme Tabela abaixo. 

Tabela 05. Distribuição da população por faixa estaria estimada para o empreendimento, análise técnica Maluna Soluções 

Ambientais. 

  

Como supramencionado, decorrente da localização e o tipo de empreendimento o público-alvo do 

habitacional multifamiliar vertical não abrange a população municipal de alta e média renda. Dessa forma, 

entende-se que o rendimento mensal dessa população seja próximo a 2,83 salários-mínimos, 1,07 abaixo 

da média municipal de 3,9 salários-mínimos. O salário-mínimo brasileiro é de 1.100,00 reais mensais, 

assim, a população do empreendimento pertencerá ao Extrato Socioeconômico entre C1 e C2, que 

possuem renda média domiciliar, respectivamente, de 1748,59 reais e 3.085,48 reais, segundo Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP). 

 

4.4.3. Conclusão do estudo socioeconômico 

 

O empreendimento em questão visa contribuir para diminuição déficit habitacional de 40 mil 

unidades existente na cidade de Campinas, conforme dados apresentados pelo Prefeito Dario Saad em 

seu plano de governo/2021, atendendo as premissas do Plano do Governo Casa Verde e Amarela. 
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5. SINTESE DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

 

5.1.  Caracterização Ambiental 

 

Para esta parte do estudo algumas prévias considerações legais e geográficas deverão ser 

esclarecidas. De acordo com o Mapa de Biomas do Estado de São Paulo o município de Campinas está 

inserido no Bioma Mata Atlântica, conforme Figura 20. 

 

Figura 20. Bioma predominante no município de Campinas-SP. Fonte: DATAGEO http://datageo.ambiente.sp.gov.br/. 

 
De acordo com o Mapa de Vegetação do Brasil, disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatísticas (IBGE), o imóvel em questão está localizado em região com predomínio de Contato 

Savana/Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional Semidecidual, conforme observado em Figura 22. 



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV 
CPS VITTA RESIDENCIAL 60 SPE LTDA  

Rua Florindo Matos Pereira, Gleba 9 UNI, Quadra F 
Chácaras São Martinho, Campinas-SP. 

 

27 
Rua Epitácio Pessoa, 790, Sala 10, Jardim Alice, Jaguariúna/SP - CEP 13.912.812 

Contato: (19) 9.8347-3311/ rafaela@malunaambiental.com.br 

   

Figura 21. Vegetação predominante no imóvel em estudo. O polígono laranja representa localização do imóvel em relação ao 
município de Campinas - SP. Fonte: DATAGEO http://datageo.ambiente.sp.gov.br/.  

 

Verificou-se ainda que o Município de Campinas é classificado como classe Muito Alta de 

prioridade para restauração da vegetação nativa, possuindo baixo percentual de vegetação nativa, com 

7% do território municipal ocupado por vegetação, conforme Resolução SMA 07/17. 

Com relação aos remanescentes de vegetação existentes no interior da área em estudo, foram 

consultadas informações do Inventário Florestal de 2020, elaborado pelo Instituto Florestal – IF, 

disponibilizado pelo Datageo, que após consulta foi possível observar a presença de trecho de fragmento 

florestal caracterizado com Vegetação Secundária de Floresta Estacional Semidecidualem estágio médio. 

No entanto, os trabalhos de campo realizados não encontraram este tipo de vegetação na propriedade, 

sendo encontrada apenas vegetação nativa restrita apenas no trecho de área de preservação permanente. 

Já a plataforma municipal Geoambiental apresenta ausência de qualquer tipo de vegetação no local, 

conforme destaca a figura a seguir. 
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Figura 22.  Imagem extraída do DataGeo evidenciando a presença de fragmentos de vegetação nativa no entorno do 
empreendimento. 
 

 

Figura 23.  Imagem extraída do Geoambiental evidenciando ausência de fragmentos de vegetação nativa no imóvel em estudo. 
O ponto vermelho evidencia a localização da propriedade. 
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Para a caracterização da vegetação existente na área do imóvel, além do estudo do banco de 

dados do site DATAGEO – Sistema Ambiental Paulista abordado anteriormente, foram observados os 

parâmetros estabelecidos pela Resolução Conjunta CONAMA/SMA nº 1 de 31 de Janeiro de 1994 e outras 

legislações pertinentes, concluindo-se que a propriedade possui diferentes fitofisionomias, são elas, 

vegetação pioneira com árvores isoladas, fragmento de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração 

e fragmento de vegetação nativa em estágio médio de regeneração. 

Desta maneira, em vistoria realizada no dia 12 e 13 de abril de 2021, foi possível evidenciar que a 

área ocupada por vegetação pioneira com árvores isoladas na sua maioria frutíferas somada a presença 

de vegetação herbácea invasora de Capim Braquiária (Brachiaria sp) e capim Napier. Dentre as árvores 

isoladas nativas e exóticas podemos citar: Jerivá (Syagrus romanzoffiana), Araribá (Centrolobium 

tomentosum Guillem), Goiabeira (Pisidium guajava), Marinheiro (Guarea macrophylla), Embaúba 

(Cecropia pachystachia), Seringuela (Spondias purpurea), tendo como destaque a presença de um 

indivíduo da espécie Araucária (Araucaria angustifólia), a qual se encontra descrita na categoria de 

ameaça de extinção, conforme lista oficial das espécies da flora ameaçadas de extinção no Estado de São 

Paulo apresentadas na Resolução SMA nº 57/16 e Portaria MMA n.º 443/2014. Quanto as espécies de 

origem exóticas citam-se a presença de Abacateiro (Persea americana), Acerola (Malpighia glabra), 

Mangueira (Mangifera indica), Santa Bárbara (Melia azedarach L), Eucaliptos (Eucalyptus), Pinus (Pinnus 

sp), Jambo (Syzygium jambos), limoeiro (Citrus sp) entre outros. 

 Ainda com relação a vegetação presente na propriedade pode ser observado a presença 

marcante de bananeira em vários trechos do imóvel, a qual avança em área de preservação presente no 

imóvel. 

 

 Abaixo fotos de alguns exemplares arbóreos isolados encontrados na propriedade.  
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 Figura 24. (A) Pinheiros (Pinnus sp.), (B) Mangueiras (Mangifera indica) (C) Cedro-rosa (Cedrela fisilis). 
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   Figura 25. Vistas para plantação de bananeiras presentes no imóvel 

 

Além das árvores isoladas e vegetação pioneira, observou-se a presença de fragmento florestal 

localizado em Área e Preservação Permanente caracterizado como Vegetação Secundária de Floresta 

Estacional Semidecidual em estágio inicial de regeneração, onde observou-se a presença de espécies, 

como jerivá (Syagrus romanzoffiana), Araribá (Centrolobium tomentosum Guillem), Guaçatonga (Casearia 

sylvestris), Marinheiro (Centrolobium tomentosum Guillem), Embaúba (Cecropia pachystachia), Açoita-

cavalo (Luehea divaricata), Guapuruvu (Schizolobium parahyba) Sangra D´água (Croton urucuran),  Neste 

local foi observado um estrato arbóreo médio de 7 metros e diâmetro na altura do peito (DAP) médio de 6 

centímetros. A serapilheira neste ponto ainda está em formação sendo formada por uma camada muito 

fina e descontínua. Com baixa diversidade, o sub-bosque neste local não está formado. Também não 

foram encontradas epífitas neste local, sendo observada a existência de espécies exóticas tais como Santa 

Bárbara (Melia azedarach L) e  Espatódea (Spathodea campanulata), somado a presença de bananeira. 
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5.1.1.  Hidrografia e APPs no entorno do empreendimento 

 

Em análise às Cartas Topográficas dos anos de 1979 e 2002, disponíveis no site do Geoportal do 

IGC e Geoambiental disponibilizado pela municipalidade, constatou-se a presença de córrego denominado 

Córrego da Cachoeira, afluente do Rio Capivari, conforme Mapa de Bacias Hidrográficas e Figuras 27 e 

28, gerando faixa de APP sobre a propriedade em estudo. 

 

Figura 26. Mapa de Bacias Hidrográficas. 
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Figura 27. Imagem IGC 1979. 

 

 

Figura 28. Imagem IGC 2002. 
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A Lei Federal nº 12.651/12, Art°3, inciso II, estabelece que as Áreas de Preservação Permanente 

- APP são áreas protegidas, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar 

os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.  

 

5.1.2. Unidade de Conservação 

 

Com objetivo de identificar se o imóvel em estudo está localizado em Unidades de Conservação 

(UCs), Área de Proteção Ambiental (APA), ou em suas envoltórias, foram consultadas informações do 

Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC, disponíveis para consulta no site do Ministério 

do Meio Ambiente.  

Após consulta constatou-se que a área objeto de estudo encontra-se distante aproximadamente 

500 metros da Zona de Amortecimento do Parque Estadual Serra d´água, e a aproximadamente 800 

metros do referido parque. 
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Figura 29. Pesquisa no Geoambiental evidenciando o empreendimento em relação a 

Floresta Estadual Serra D´água. 

 

5.1.3. Áreas Contaminadas 
 

Com objetivo de se verificar possíveis áreas contaminas existentes no entorno do imóvel, foi 

realizado consulta junto ao banco de dados de Áreas Contaminadas e Reabilitadas – Ano 2019, 

informações essas compiladas pelo Departamento de Áreas Contaminadas – CA (CETESB) e também 

disponibilizado no site do DataGeo – Sistema Ambiental Paulista. Após consulta do referido banco de 

dados, foi possível constatar a ausência de áreas contaminadas no imóvel, sendo a área mais próxima 
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(em processo de monitoramento para encerramento) localizada a mais de 300 m de distância, conforme 

se observa na Figura 31. 

 

 
           Figura 30. Áreas contaminadas e reabilitadas 2019.         
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5.2. Estudo Insolação e Ventilação 

 

O Condomínio terá 306 unidades distribuídas em 02 blocos cuja orientação NORTE é ilustrada 

na (Figura 31), as torres estão predominantemente distribuídas no eixo nordeste e sudoeste. 

 

Figura 31. Implantação empreendimento. 

 

Esse estudo de insolação e ventilação tem por objetivo analisar localização do futuro condomínio 

Vitta São Martinho e o impacto dele no meio físico no que tange a ventilação natural e insolação (Figura 

29). 
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         Figura 32. Imagem Google Earth terreno bairro Jardim Ibirapuera. 

 

5.2.1. Análise dos Ventos  

 
Campinas possui um clima tropical de altitude, com verão quente e úmido e inverno ameno e 

quase seco. A temperatura média é da ordem de 22°C, a umidade relativa do ar – média anual é de 

72,1%, predominam os ventos na direção sudeste, com velocidade média de 2,0 m/s. 

O gráfico da rosa dos ventos obtido na plataforma do Projetee (Projetando Edificações 

Energeticamente Eficientes, fomentado pelo Ministério do Meio Ambiente) ilustra a característica dos 

ventos conforme descrito (Figura 33). 
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Figura 33. Rosa dos Ventos Projetee. 

 

A topografia desse entorno indica que o condomínio está locado em uma região de relevo 

ondulado (Figura 34), próximo à Rodovia Anhanguera, eixo viário importante que favorece a circulação 

dos ventos predominantes, outra observação é a existência de bairros consolidados no entorno onde a 

grande maioria das edificações são unidades unifamiliares e vazios urbanos que também favorece a 

insolação e ventilação do bairro estudado. 

Figura 34. Imagem Google Earth perfil de elevação. 
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Figura 35. Imagem Google Earth perfil de elevação. 

 

A ventilação natural em áreas urbanas é influenciada por diversos fatores, como: topografia, altura das 

edificações, densidade construtiva, vegetação e orientação dos ventos, por exemplo, Lambert, Dutra e Pereira 

(2014), escritor do Livro Eficiência Energética na Arquitetura (3ª EDIÇÃO) esquematizam a interferência da 

verticalização conforme (Figura 35), quanto mais densa a barreira, menor o comprimento e velocidade da sombra 

de vento. 

 

 

       Figura 36. Ilustração esquemática Lambert, Dutra e Pereira (2014). 
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Nesse mesmo trabalho, os autores explicam que o tamanho da sombra de vento é diretamente 

proporcional à largura das barreiras (Figura 37). 

 

 
 

                   Figura 37. Ilustração esquemática Lambert, Dutra e Pereira (2014), sobre proporção das sombras. 

 

 

O empreendimento em questão terá uma sombra de vento grande por se tratar de uma grande 

lâmina, entretanto o vento predominante por ser sudeste irá proporcionar aos apartamentos que estão 

localizados a sudeste grande conforto térmico e possibilita uma ventilação cruzada para todos os 

apartamentos. (Figura 38). 
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Figura 38. Implantação empreendimento com demarcação dos ventos. 

 

5.2.2. Análise de Insolação 

 
A Carta Solar representa a projeção das trajetórias solares ao longo da abóbada celeste, durante todo o 

ano, sendo uma ferramenta auxiliar para desenvolvimento do projeto, pois diz a posição exata do Sol em 

determinado momento. Esta informação é útil, pois, indica se o Sol vai penetrar em determinada abertura, se existe 

sombreamento por edificações vizinhas ou ainda se o dispositivo de sombreamento instalado é eficiente, abaixo 

segue a carta solar do estado de São Paulo (Figura 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 39. Carta Solar Projetee 
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A quantidade de luz solar que uma edificação recebe é influenciada por diversos fatores, como: 

topografia, altura das edificações, densidade construtiva e coordenadas geográficas, os estudos de 

insolação têm como objetivo auxiliar no conforto térmico e lumínico as edificações Figura 40. 

 

 
Figura 40. Imagem aérea Google Earth com ilustração caminho do sol e ventos predominantes  

 

Diante do exposto, foram realizados os estudos de insolação para o empreendimento nos dias 

de solstício de modo a caracterizar as condições de verão e inverno, conforme figuras abaixo. 
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Solstício de Verão  

 
Figura 41. Simulação Solstício de Verão 21/12 – 9:00h 

 

 

Figura 42. Simulação Solstício de Verão 21/12 – 12:00h 
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Figura 43. Simulação Solstício de Verão 21/12 – 15:00h 

 

Solstício de Inverno 

 

 
Figura 44. Simulação Solstício de Inverno 21/06 – 9:00h 
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Figura 45. Simulação Solstício de Inverno 21/06 – 12:00h 

 
Figura 46. Simulação Solstício de Inverno 21/06 – 15:00h 
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Abaixo a Tabela de considerações quanto aos aspectos positivos e negativos da edificação. 

Pontos Positivos  Pontos Negativos 

 Existência de áreas permeáveis;  

 Boa localização dos equipamentos de lazer e 

recreação; 

 Separação de lixo reciclável; 

 Possibilidade de ventilação cruzada 

 Sol da manhã pega nas áreas de convívio e 

dormitórios das unidades 

 

 No inverno Sol da manhã não pegara na torre 2 

durante um período 9h ao 12h. 

 

 

 

5.2.3. Conclusão sobre a ventilação e insolação 

 

Com os esquemas de ventos apresentados anteriormente, pode-se concluir que as sombras de 

vento que o empreendimento gera são mínimas, não interferindo no conforto térmico das edificações do 

entorno.  

Além disso, devido aos locais de implantação, topografia acidentada e posicionamento das torres 

as mesmas não produzem grandes impactos do ponto de vista de sombreamento na vizinhança, ficando 

este sombreamento na área do próprio condomínio, em resumo podemos afirmar que os impactos para 

edificações vizinhas serão nulos. 

 

5.3. Infraestrutura urbana situação e capacidade de suporte da infraestrutura existente no entorno 

e área de abrangência 

 

Na área de abrangência há 02 escolas, comércios, coleta e saneamento de esgoto, rede de 

energia elétrica, rede de drenagem de águas pluviais e pavimentação nas vias do entorno. Há 

infraestrutura que suporta a implantação do empreendimento, porem entendemos que a necessidade de 

implantação de algumas melhorias que serão descritas individualmente a seguir. 

5.2.1. Drenagem 

 

O Projeto de Drenagem está sendo elaborado por profissional habilitado e seguindo as diretrizes 

e normas da Prefeitura de Campinas. Segundo memorial descritivo disponibilizado pelo empreendedor, 

como trata-se de um empreendimento em terreno com declividade acentuada a drenagem será feita e 

lançada no córrego ao fundo. 
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O projeto encontra-se em analise junto à SEINFRA sob o protocolo n.º  PMC.2021.00073311-11 , 

conforme cópia do protocolo (ANEXO IX). 

 

5.2.2. Pavimentação das vias locais e dos principais eixos de acesso 

 

A rua que faz frente ao imóvel Rua Florindo Matos Pereira trata-se uma rua oficial, porém sem 

infraestrutura de pavimentação, guia, sarjeta e drenagem, sua largura hoje também não atende os 

parâmetros legais que trata o Plano Diretor Municipal, porém no cadastramento da área já foi efetuada a 

doação da faixa para alargamento deste viário.  

Vale ressaltar que por se tratar de um viário binário apesar a Rua Florindo Matos Pereira ainda 

não estar completamente implantado, o acesso acontece pela Rua Manoel Soares Pinto que se encontra 

totalmente implantada e em ótimo estado. 

Sendo assim entendesse que com o empreendimento imobiliário sendo implantado no bairro, a 

melhoria desse viário se faz necessário, o que traria grandes benefícios na circulação de veículos e 

pedestres não apenas para futuros moradores, mas também para os moradores locais. 

 

5.2.3. Redes de abastecimento e esgotamento sanitário 

 

A SANASA realiza a aprovação dos projetos executivos que serão implantados, acompanha a 

execução e posteriormente emite documento tornando apto a solicitação do habite-se perante a 

Prefeitura de Campinas, de acordo com o mapeamento do sistema de abastecimento do município de 

Campinas, desenvolvido pela própria SANASA, Campinas tem cobertura por redes de distribuição de 

água em 99,5% da população da área urbana.  

A SANASA também emitiu o informe técnico nº 0159-2019 com as diretrizes para estudo de 

viabilidade, tendo o objetivo de orientar o desenvolvimento dos projetos do empreendimento e o seu total 

abastecimento de água e coleta de esgoto.  

Na figura 47 pode-se ver o croqui geral do referido informe, com o local de estudo destacado 

em preto, bem como os pontos de interligação exigidos pela concessionária. 
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Figura 47. Croqui Geral Interligações- Fonte: Informe Técnico nº 0159-2019. 

 

 

5.2.4. Energia elétrica e iluminação pública 

 

Por meio da Carta n.º 09465/2019/DPOC, a CPFL respondeu que é viável a eletrificação do 

empreendimento “São Martinho”. A rede de distribuição de energia elétrica deverá ser implantada de 

acordo com as especificações e prazos definidos pela CPFL Paulista e Prefeitura de Campinas, sendo 

que a CPFL Paulista será responsável pela operação conforme carta CPFL (ANEXO X). 
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5.2.5. Sistema viário e trânsito nas vias locais e nos principais eixos de acesso 

 

A via frontal ao lote, Rua Florindo Matos Pereira, tem uma extensão total de aproximadamente 

1500 m, entre as Ruas Guilherme Herculano Pompeu de Camargo, em sua extremidade sudeste, e 

Antonio Pinto de Souza, em sua extremidade Noroeste.  

A distribuição dos veículos é feita através das vias Manoel Soares Pinto, Maestro Eliseu Narciso, 

Antônio Pinto de Souza e Otávio Barbosa de Oliveira para a entrada e saída da região. 

 
Figura 48. Indicação das vias de acesso ao empreendimento. Fonte: Google Maps 

 

 

 

 

5.3. Equipamentos públicos 

 

5.3.1. Educação 

 
Dentro das áreas de influência foram identificadas 02 unidades de ensino conforme tabela e 

mapa a seguir. 
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Tabela 07. Equipamentos de educação. 

ID Local Endereço 

1 EE Prof. Disnei Francisco Scornaienchi PQ JAMBEIRO 

2 CEI Parque Jambeiro PQ JAMBEIRO 

 
 

 
Figura 49. Indicação dos equipamentos de educação. 

 

5.3.2. Saúde e Promoção Social 

 
Campinas possui 63 Centros de Saúde (UBS) e dentro das áreas de influência não foram 

mapeadas nenhuma unidade, porém num raio de 3 km encontramos 4 unidades de saúde. 

As unidades são distribuídas por distrito e conforme a listagem de bairros e áreas de abrangência 

dos centros de saúde, revisada em agosto de 2010, disponibilizada no site da Prefeitura de Campinas, 

temos os seguintes equipamentos: 

 

              Tabela 08. Equipamentos de saúde. 

ID Local Endereço 

1 Centro de Saúde Jaime César Correa Lima Parque da Figueira 

2 CAPS RODA VIVA / CAPS I INFANTIL Jardim Nova Europa 
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3 Centro de Saúde Vila Ipê Jardim dos Oliveiras 

4 Centro de Saúde Doutor Paulo de Camargo Ferraz Vila Formosa 

 
 

 
Figura 50. Indicação dos equipamentos de saúde. 

 
 
 
5.3.4. Coleta de Lixo 
 

Neste estudo, adotou-se o índice de 1,0 kg / hab.dia para fins de projeção da quantidade total 

de lixo gerada na condição de ocupação plena do Empreendimento.  

Para uma população prevista de 1224 habitantes, estima-se uma produção de 1224 kg / dia. 

Como o entorno é atendido por coleta de lixo, e tal demanda pode ser atendida pelo setor público, esse 

tipo de impacto não afetará a vizinhança. 
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Recomenda-se que no projeto do empreendimento seja previsto a construção de abrigo para 

resíduos sólidos, segregando materiais recicláveis e materiais não recicláveis, de forma a estimular a 

ação dos moradores para a separação dos resíduos. 

 
5.3.5. Mobilidade 

 
Segundo as informações levantadas para o Relatório de Impacto de Trânsito, a região é servida 

de uma linha de transporte público nas proximidades imediatas ao empreendimento, com um ponto 

localizado na Rua Manoel Soares Pinto, de frente a área do projeto.  

Trata-se da linha 408 - Parque Jambeiro / Rodoviária, com frequência aproximada de 17 minutos, 

e vai até o terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira. Maiores detalhes no RIT (ANEXO XI). 

 

6. Prognóstico, identificação e avaliação dos impactos 

 

Para a identificação e avaliação dos impactos do presente empreendimento, os impactos foram 

classificados como: 

 Impacto Neutro 

 Impacto Baixo 

 Impacto Médio 

 Impacto Elevado 

 

6.1. Adensamento populacional 

 
As transformações urbanísticas induzidas pela instalação do empreendimento são o 

adensamento, quanto em ocupação total, de aproximadamente 1224 pessoas, representando estímulo 

à dinâmica das atividades da vizinhança. 

A atração na fase de obras de pessoas com foco na execução das edificações e na fase de 

ocupação para moradia, trabalho, prestação de serviços (manutenção, consertos, entregas, transporte 

escolar) e visitas; a contratação na fase de obra de mão-de-obra da construção civil gerando oferta de 

trabalho para a vizinhança e na fase de ocupação a geração de vagas de trabalho em vários âmbitos 
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como segurança, limpeza, controle de acesso, manutenção predial e empregos indiretos no comércio e 

serviços locais para atendimento da população residente ou trabalhadora. 

 

Tipo de impacto 

 

Neste item o Impacto é Baixo e Neutro, pois o conjunto de condições que contribuem para o bem 

físico e espiritual dos moradores atualmente deverão permanecer após a implantação do 

empreendimento sem alterações.  

 

Medidas Mitigadoras e/ou Potencializadoras  
 

 Recomenda-se que o empreendedor contrate mão de obra local, e priorize as compras de 

materiais nos comércios do Município. 

 

6.2. Trânsito e mobilidade 

 
O empreendimento será atendido pelas Linha de Ônibus existente, o ponto de parada e o trajeto 

da referida linhas encontra-se dentro da área de influência direta – AID, com raio de 1km do 

empreendimento. Sendo assim, os futuros moradores e trabalhadores da obra poderão usufruir do 

transporte público. 

 

Tipo de impacto 

 
Esse é um Impacto Baixo. 

 

Medidas Mitigadoras e/ou Potencializadoras 

 

Com um aumento estimado de 1224 moradores, recomenda-se que o setor responsável verifique 

a necessidade do aumento da frota, com a criação de novas linhas. Com isso, os futuros moradores e a 

população já residente poderão usufruir do transporte público sem que este seja um impacto permanente. 
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6.3. Valorização Imobiliária 

 

Por se tratar de um empreendimento residencial, em consonância com toda a legislação vigente 

e ser um processo natural de desenvolvimento das cidades, que traz toda a infraestrutura necessária 

para o atendimento das novas demandas, é notável o processo de valorização imobiliária da região com 

as construções de novos empreendimentos, conclui-se então que a implantação do empreendimento 

trará uma valorização nos imóveis de entorno e da região. 

Tipo de impacto 

 

Não há impacto negativo, portanto, considerou-se como Impacto Neutro, pois a valorização 

imobiliária que o entorno do referido projeto proporciona, agrega valor nos imóveis vizinhos. 

 

Medidas Mitigadoras 
 

 Para este item, não se fazem necessárias medidas mitigadoras. 

 

6.4. Ruídos e vibrações 

 
Os impactos sonoros mais expressivos deverão ser gerados na fase de construção do 

empreendimento, com o uso de equipamentos como serras, caminhões, equipamentos pneumáticos. 

As vibrações provocadas pela operação de maquinário e veículos pesados durante a execução 

da obra podem se propagar no espaço, principalmente em função do tipo de solo e da presença de 

obstáculos físicos. Conforme se propaga, os níveis de vibrações perdem intensidade, contudo podem 

promover incômodos e desconforto temporários às pessoas que vivem próximo à obra. 

Após a implantação das unidades residenciais, é possível identificar as seguintes fontes sonoras: 

aparelhos de som, televisores, aparelhos domésticos, cães, festas, etc. 

Os futuros moradores deverão obedecer a regulamentações pertinentes e a limitação de 

potência sonora em níveis aceitáveis para áreas residenciais: diurno 50 dB e noturno 45 dB, segundo 

NBR 10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas da ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. O atendimento das normas é o suficiente para manter as emissões em nível adequado e não 

incômodo. 
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Tipo de impacto 

 
Trata-se de Impacto Médio, durante as obras de implantação, e Impacto Neutro durante a 

operação (entrega das chaves e início da moradia). 

 

Medidas Mitigadoras  

 

Recomenda-se a utilização de tapumes com absorção sonora (mantas de fibra de vidro ou lã de 

rocha) envolvendo as áreas onde as fontes sonoras forem mais intensas, para a mitigação deste impacto 

durante as obras. 

Nas relações com a vizinhança, um dos principais pontos a serem bem regulamentados e 

obedecidos refere-se à emissão de sons, zelando para que não sejam produzidos sons acima do 

permitido em legislação e dentro dos horários adequados durante as obras. 

O engenheiro de campo deve pensar sua minimização durante a fase de obras, restringindo o 

horário de operação das máquinas e caminhões dentro do horário legalmente permitido à emissão de 

ruídos e observar as normas referentes a vibrações. 

 

6.5. Poluição Atmosférica 

 

Na fase de obras, apesar de ínfima, considera-se apenas a emissão dos agentes poluidores de 

maquinários e caminhões presentes nas execuções dos trabalhos, mas que pode ser minimizada com a 

exigência de que os prestadores de serviço promovam as devidas manutenções periódicas dos veículos 

visando a emissão dentro dos padrões exigidos na legislação estadual, evitando a emissão de “fumaça 

preta”. 

Ainda na fase de obras, pode-se citar a emissão de partículas suspensas no ar, denominada 

popularmente como poeira. Para minimizar esta problemática se faz necessário a utilização de caminhão 

pipa para aspersão de água na área interna do empreendimento, desde a fase de terraplenagem até a 

fase de acabamentos. 

Já na fase posterior as obras, por se tratar de empreendimento residencial, o montante da 

emissão do uso residencial não pode ser considerado impactante, uma vez que a emissão de agentes 

poluidores atmosféricos se limita ao que é dispensado pelas atividades cotidianas das famílias, incluindo-

se a circulação de automóveis no estacionamento. 
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Tipo de impacto 

 

Esse impacto é baixo, no entanto, ele é temporário, reversível e de reduzida significância, 

podendo ser evitado e mitigado mediante a adoção de medidas preventivas. 

 

Medidas Mitigadoras 

 

Por se tratar de obra de longa duração e devido à necessidade de movimentação de terra 

(adequação topográfica) a empresa deverá elaborar e implementar um projeto de instrução dos 

colaboradores (projeto de educação) mencionando os malefícios para o meio ambiente (homem e 

natureza) da suspensão de partículas sedimentares (poeira) e sua mitigação através de irrigação 

periódica (principalmente no período de estiagem), 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, entre outras. 

 

6.6. Resíduos sólidos 

 
Na fase de implantação será gerada quantidade significativa de descartes de material utilizado 

na obra, disposição inadequada de efluentes líquidos (óleos, graxas e efluentes domésticos) e de 

resíduos sólidos poluentes (descartes e lixo doméstico) gerados na obra poderá causar a poluição do 

solo, favorecendo assim a contaminação do lençol freático na área do empreendimento. 

A disposição inadequada de resíduos gerados pode levar à poluição de águas superficiais pelo 

aporte de substâncias nocivas e poluidoras carreadas através do escoamento superficial; bem como o 

abastecimento de máquinas e à utilização de derivados do petróleo na manutenção e operação dos 

equipamentos são fatores que podem poluir os solos, principalmente em casos de vazamentos. 

Quanto a geração de resíduos na fase de operação, ou seja, quando o empreendimento estiver 

com os moradores foi estimada a geração de 1224 kg / dia resíduos. 

 

Tipo de impacto 

 

Esse Impacto é Baixo, pois pode causar danos severos ao solo e aos recursos hídricos locais, 

no entanto, ele é reversível e de reduzida significância, podendo ser evitado e mitigado mediante a 

adoção de medidas preventivas. 
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Medidas Mitigadoras 

 
O empreendedor deverá disponibilizar caçambas para o adequado acondicionamento dos 

resíduos gerados durante o período da obra. Os resíduos, sempre que possível deverão ser segregados 

para que seja possível a reciclagem destes resíduos e a destinação ambiental adequada dos rejeitos. 

Como medida mitigadora é proposto ainda a elaboração e adequada implantação do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil – PGRS. Ressalta-se que o PGRS encontra-

se em fase de elaboração e será submetido à análise do setor municipal competente para a obtenção da 

Licença de Instalação do empreendimento em questão. 

A redução na ocorrência de vazamentos de óleos e graxas, a minimização dos derrames de 

combustíveis no abastecimento das máquinas e caminhões, aliados a disposição adequada dos resíduos 

gerados na obra devem levar a um alto grau de resolução deste impacto. 

Após a moradia, implantar programa permanente de educação ambiental visando a adequada 

reciclagem dos resíduos gerados pelos moradores. 

 

6.7. Educação: demanda gerada pelo empreendimento para creche, educação infantil e ensino 

fundamental relacionada à capacidade de suporte dos equipamentos municipais e conveniados 

existentes. 

 
A implantação do empreendimento acarretará num baixo aumento da demanda para creche, 

educação infantil e ensino fundamental. Entretanto, as áreas de influência estão sendo abrangidas por 

equipamentos de educação e cabe à secretaria responsável analisar se a demanda de novos alunos 

será devidamente atendida. 

 

Tipo de impacto 

 
 Trata-se de impacto Baixo. 

 

Medidas Mitigadoras 

 
Ampliação das unidades existentes, caso o setor responsável julgue necessário. 
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6.8. Saúde / Promoção Social: demanda gerada pelo empreendimento relacionada à capacidade 

de suporte dos equipamentos existentes. 

 

A implantação do empreendimento acarretará no aumento da demanda para os equipamentos 

existente de saúde. Entretanto, o entorno de até 3 km  do empreendimento está abastecida com Centros 

de Saúde, CAPS e demais finalidades, tendo capacidade para receber os futuros moradores. 

 

Tipo de impacto 

 
 Trata-se de impacto Baixo. 

 

Medidas Mitigadoras 

 
Ampliação das unidades existentes, caso o setor responsável julgue necessário. 

 

6.9. Sistema de Lazer 

 
O projeto arquitetônico disponibilizado pelo empreendedor contempla a área de lazer comum 

que atende a demanda do empreendimento. 

Tipo de impacto 

 
Neste item o impacto configura-se como Impacto Neutro. 

Medidas Mitigadoras 

 
 Para este item, não se fazem necessárias medidas mitigadoras. 

 

 

6.10. Redes de abastecimento e esgotamento  

 
 

De acordo com a Certidão de Diretrizes emitidas pelo SANASA, os sistemas de tratamento e 

abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto existentes no município têm capacidade para 

suportar a demanda do empreendimento em questão, devendo o empreendedor fazer obras de 

interligação com os sistemas existentes. 
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Tipo de impacto 

 
Neste item o impacto configura-se como Impacto Baixo. 

 

Medidas Mitigadoras 

 
Correta interligação do sistema interno ao externo, seguindo as diretrizes necessárias, visto que 

a operação dos sistemas após a interligação se dará pela concessionária municipal. 

 

6.11. Impermeabilização do solo e drenagem 

 
Haverá, internamente à área do empreendimento, a impermeabilização das áreas das torres do 

condomínio, assim como as áreas de passeio, estacionamento e sistemas de lazer, o mesmo 

empreendimento fara rede de drenagem que será lançado no córrego ao fundo do terreno. 

 

Tipo de impacto 

 
Este tipo de impacto configura-se como Impacto Baixo.  

 

Medidas Mitigadoras 

 
O projeto de drenagem de águas pluviais do condomínio deverá seguir as especificações da 

legislação municipal pertinente e deverá fazer a correta interligação do sistema interno ao externo, 

seguindo as diretrizes necessárias. 

 

 

6.12. Energia elétrica e iluminação pública 

 
O empreendimento acarretará no aumento da demanda de consumo de energia elétrica e de 

iluminação pública. 

 

Tipo de impacto 

 
Este é um Impacto Baixo. 
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Medidas Mitigadoras 

 
 O empreendedor deverá atender às diretrizes da CPFL. 

 O condomínio poderá implantar programa de educação ambiental visando consumo consciente 

de energia elétrica e equipamentos de eficiência energética para diminuir o consumo previsto. 

 

6.13. Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural 

 
A tendência da região por ter zoneamento predominantemente residencial, é que 

consequentemente surjam outros condomínios e habitações residenciais. As torres possuem um 

distanciamento favorável, proporcionando iluminação e ventilação natural aos futuros moradores e não 

há conflito de janelas com o empreendimento vertical vizinho. Conforme mencionado anteriormente, o 

entorno do empreendimento possui densidade moderado, visto que as construções são em sua maioria 

térreas ou sobrados, e os edifícios verticais estão mais espaçados, fato este que mantém a paisagem 

urbana.  

Em relação ao patrimônio natural e cultural, em vistoria in loco e pesquisas realizadas para a 

elaboração deste EIV, não foram identificados bens tombados como patrimônio histórico, cultural ou 

natural na área de influência. 

 

Tipo de impacto 
 

O impacto causado com a implantação do empreendimento pode ser considerado neutro. 

Medidas Mitigadoras 

 

 Para este item, não se fazem necessárias medidas mitigadoras. 

 

6.14. Microclima, ventilação e insolação 

 
Com os esquemas de ventos apresentados anteriormente, pode-se concluir que as sombras de 

vento que o empreendimento gera são mínimas, não interferindo no conforto térmico das edificações do 

entorno.  

Além disso, devido aos locais de implantação e posicionamento das torres as mesmas não 

produzem grandes impactos do ponto de vista de sombreamento na vizinhança, ficando este 
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sombreamento em sua maioria na área do próprio condomínio ou no sistema viário, em resumo podemos 

afirmar que os impactos para edificações vizinhas serão nulos. 

 

Tipo de impacto 

 
Esse impacto é neutro. 

Medidas Mitigadoras 

 
A implantação do empreendimento resultará no incremento da vegetação por meio da 

implantação do Projeto de Revegetação de Áreas Permeáveis e Paisagismo, sendo, portanto, um 

impacto positivo ao microclima e conforto. 

 

6.15. Supressão de vegetação 

 

Serão necessárias as supressões de árvores isoladas para implantação do empreendimento. 

Entretanto, cabe ressaltar que a supressão é passível de autorização e que, tendo em vista que as 

maiorias das árvores isoladas se encontram na calçada, o empreendedor deve avaliar a possibilidade de 

se manter a maioria destas árvores. 

Apesar da supressão da vegetação e alteração na paisagem configurar um impacto negativo, 

sua extensão será localizada e restrita aos limites do terreno. 

Tipo de impacto 

 
Esse é um Impacto Baixo e ocorrerá na fase de instalação do empreendimento. É considerado 

mitigável em função das medidas de compensação ambiental. 

Medidas Mitigadoras 

 
Para evitar incômodo para a vizinhança a supressão e a utilização do motosserra deverá ocorrer 

das 07h às 18h, de segunda a sexta, para garantir a tranquilidade e o descanso dos moradores e usuários 

das áreas adjacentes / limítrofes.  O material resultante da supressão deverá ser devidamente 

acondicionado e destinado para local apto para o recebimento de resíduos da arborização urbana. 

O empreendedor deverá manter uma cópia da autorização da supressão com a equipe 

executora, para o caso de denúncias ou fiscalização. 
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Por fim, pode-se afirmar que com a implantação do empreendimento o impacto sobre a 

arborização e cobertura vegetal no terreno terá um saldo positivo, pois haverá um ganho ao percentual 

de vegetação na área por conta da implantação do Projeto de Revegetação de Áreas Permeáveis, da 

Compensação Ambiental oriunda desta supressão e do Banco de Áreas Verdes- BAV. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

O empreendimento é considerado de baixo impacto ambiental, o seu entorno possui 

infraestrutura urbana e não apresenta significativo potencial de incômodo à população residente nas suas 

áreas de influência. Sendo assim, tomadas as medidas mitigadoras levantadas neste estudo, não se 

identificou qualquer aspecto que torne inviável a implantação do empreendimento no local pretendido. 

Nestes termos, pede-se deferimento do presente estudo. 

 

Campinas, aos 30 de Novembro de 2021. 

 

 

___________________________ 

Arquiteto Murilo Montero Cappi 
Responsável Técnico 
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8. ANEXOS 

 

I – RRT DO EIV 

II – MATRÍCULA DO IMÓVEL 

III – PROJETO ARQUITETÔNICO 

IV – PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

V – INFORME TÉCNICO SANASA 

VI – MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO 

VII – MATRIZ DE IMPACTO GERAL 

VIII – CRONOGRAMA DE OBRAS  

IX – PROTOCOLO SEINFRA – PROJETO DE DRENAGEM 

X – CARTA CPFL 

XI - RIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


