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ANEXO III 
MATRIZ DE IMPACTO GERAL 

 

 
 

ITENS 

 
 
ASPECTOS ANALISADOS 

IMPACTO  
 

JUSTIFICATIVA 

 
 

MEDIDAS MITIGADORAS 

FORMA DE 
MONITORAMENTO 

CONFORME ART. 58 
DESTE DECRETO 

 
Neutro 

 
Baixo 

 
Médio 

 
Elevado 

 

Adensamento 
Populacional 

N° Habitações: X    
Não se aplica. Estabelecimento 

de uso não residencial. Não se aplica Não se aplica 

População prevista:  X   Adensamento flutuante. Não se aplica Não se aplica 

Projeção de incremento:  X   

Aumento do número de 
funcionários, alunos e pais de 

alunos nos horários de entrada e 
saída das aulas. 

Não se aplica Não se aplica 

Qualidade de vida dos 
moradores atual e futura:   X  

Já influencia positivamente o seu 
entorno, por gerar melhorias como 

o aumento da segurança no 
entorno e qualidade de vida 

através de atividades de educação 
e esporte. 

Não se aplica Não se aplica 

 
Condições de 
deslocamento, 
acessibilidade 

Caminhabilidade e 
Acessibilidade:   X 

 
 

A instituição já conta com 
calçada e rampa de acesso para 

cadeirantes. 
Não se aplica Não se aplica 

 
Segurança dos pedestres: 

 
 

 
X 

  
Calçada com pavimento em 

concreto em boas condições. 
Não se aplica Não se aplica 

Qualidade 
Urbanística e 
Ambiental e suas 
alterações 

 
 

X 
   

Não haverá, pois a construção 
está coerente com a atual 
ocupação em seu entorno. 

Não se aplica Não se aplica 

Demanda por 
sistema viário e 
transportes 
coletivos 

Aumento do Tráfego:  X   Salienta-se que a instituição já 
em funcionamento apresenta as 
viagens atraídas já acomodadas 
ao sistema viário em questão e 
não implicará em aumento de 
viagens em horário de pico, 

portanto não se aplica impactos. 

Não se aplica Não se aplica 

Capacidade das vias de 
acesso: X    Não se aplica Não se aplica 



 

Demanda do sistema de 
transporte público:  

 

X 
  

A tipologia principal de viagens 
utilizada pelos alunos é a 

individual (carros) e a 
quantidade de funcionários é 

pequena. Portanto, os impactos 
ao transporte público são de 

baixa relevância. 

Não se aplica Não se aplica 

 

Polos geradores 
de tráfego 

Relação com o Sistema de 
circulação instalado: 

x  
 

  
Salienta-se que a Instituição já em 

funcionamento apresenta as 
viagens atraídas já acomodadas 

ao sistema viário em questão, 
portanto, não se aplica impactos. 

Não se aplica Não se aplica 

Geração e a intensificação: x    Não se aplica Não se aplica 

 

 
Valorização ou 
desvalorização 
Imobiliária 
decorrente da 
atividade 

Valorização Imobiliária:  X   

Salienta-se que o 
estabelecimento já em 

funcionamento apresenta 
valorização imobiliária pelo 
aumento da circulação de 
pessoas, melhorando a 

viabilidade de provisão de 
insfraestrutura no local. 

Não se aplica Não se aplica 

Expulsão devido a 
valorização: X    Não haverá Não se aplica Não se aplica 

Desvalorização: X    Não haverá Não se aplica Não se aplica 

Expulsão devido a 
desvalorização: X    Não haverá Não se aplica Não se aplica 

Projeção do valor imobiliário 
a partir da definição do 
empreendimento: 

 
X 

   Não haverá Não se aplica Não se aplica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potencialidade de 
incômodos 

Ruídos:   

 
 
 

X 

 

Decorrente do tipo de 
atividade, principalmente no 
horário dos intervalos e nas 

entradas e saídas dos alunos. 

Não se aplica Não se aplica 

Vibrações: 

 
 
 

X 

   Não haverá Não há  

Odores (gases, fumaças): X    Não haverá. Não há  



 

Particulados: X    Não haverá. Não há  

Resíduos Sólidos:   

 
 
 
 

X 

 

Trata-se de atividade de escola, 
sendo assim, ocorrerá a geração 
de residuos solidos decorrente 
deste tipo de atividade e serão 

devidamente destinados de 
acordo com as recomendações 

dos órgãos competentes. 

Recolhido pela sistema de coleta 
público.  

  
 
 
 
 
 

Equipamentos 
Comunitários 

 
Equipamentos de saúde: 

 
X 

   
Trata-se de uma população 

flutuante  que não afeta 
significativamente. 

Não há  

 
Equipamentos de educação: 

 
X 

   
Trata-se de uma população 

flutuante  que não afeta 
significativamente. 

Não há  

Equipamentos de 
assistência social: 

 
X 

   
Trata-se de uma população 

flutuante  que não afeta 
significativamente. 

Não há  

 
Equipamentos de segurança: 

 
X 

   
Trata-se de uma população 

flutuante  que não afeta 
significativamente. 

Não há  

 
Equipamentos de lazer: 

 
X 

   
Trata-se de uma população 

flutuante      que não afeta 
significativamente. 

Não há  

 
 
 
 
 
 
 

 
Equipamentos 
Urbanos 

 
Abastecimento de água e 
esgotamento e tratamento: 

  
X 

  
O Sistema implantado na rua 

suporta o lançamento do 
empreendimento 

Não há  

 
Demanda da rede de 
energia: 

  
X 

  
O Sistema implantado na rua 

suporta o lançaamento do 
empreendimento 

Não há  

Sistema de drenagem / 
demanda por áreas de 
contenção de chuvas: 

  
X 

  
O Sistema implantado na rua 

suporta o lançaamento do 
empreendimento 

Não há  

 

Destinação de resíduos 
sólidos: 

 

 
 
 

 
X 

  
Será coletado pelo Sistema 

Público. 

Todo o resíduo será coletado pelo 
sistema de Coleta Público. O lixo 

orgânico deverá ter especial 
atenção para que se evite a 

proliferação de vetores de doenças 
no local. Todo o resíduo inerte e 

que possa ser reciclado, deverá ser 
destinado para sistema de coleta e 

reciclagem em localidades 
próximas. 

 



 

 
 
Paisagem urbana, 
natural e cultural 

Bens notáveis na paisagem: X    Não foram identificados. Não há  

Patrimônios culturais, 
históricos e naturais: X    

Próximo a instituição se encontra a 
área preservada e percurso da 

Maria Fumaça Campinas, demais 
não foram encontrados bens 

tombados próximos ao local de 
implantação do estabelecimento, 

estando todos os bens levantados 
no município fora de sua Área de 

Influência Indireta (AII). 

Não há  

Ventilação e Iluminação: X    Não afetará Não há  

Volumetria: X    Não afetará Não há  

Sombreamento: X    Não afetará Não há  

 


