
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

ANEXO IV 
MATRIZ DE IMPACTO - ALTERAÇÕES DE USO RURAL PARA URBANO 

 

 
ITENS 

 
ASPECTOS ANALISADOS 

IMPACTO  
JUSTIFICATIVA 

 
MEDIDAS MITIGADORAS 

FORMA DE MONITORAMENTO 
CONFORME ART. 58 DESTE 

DECRETO NEUTRO BAIXO MÉDIO ELEVADO 

 

CAPACIDADE 
AGRÍCOLA 

DA ÁREA: 
            

             

             

X 

  A gleba encontra-se praticamente 

em desuso com pequenos cultivos 

de mandioca, milho e cana de 

açucar. 

Não é nescessária medidas 

mitigadoras. 

 

- 

DA ÁREA DE INFLUÊNCIA: 
  

X 

  A árrea de influência apresenta, na 

grande maioria, pequenas 

proprieades com baixo potencial 

agropastoril. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

 

 
- 

PERDA AGRÍCOLA: 
 

X 

   A mudança de uso rural para urbano 

não acarretará perda agrícola tendo 

em vista que a gleba encontra-se 

praticamente em desuso. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

 

- 

 
 
 
 
 
INFRAESTRUTURA DE 
EQUIPAMENTOS 
URBANOS 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 
  

X 

  A Área de Influência Direta possui 

abastecimento público de água e o 

empreendimento poderá se 

interligar as redes da concessionária 

disponíveis. 

Implantar rede de abastecimento 
de água e roforço no sistema 

conforme diretrizes da 

concessionária. 

 
 

 

- 

AFASTAMENTO E TRATAMENTO 
DE ESGOTO: 

  

 

 

X 

  Ha disponibilidade de interligação a 

rede de afastamento de esgoto. 

 

Interligar a rede de esgoto do 

empreendimento ao interceptor  

Barão Geraldo conforme 

diretrizes da conceccionária.  

 

 

 
- 

PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E 
SARJETAS: 

  

 

 

 

X 

 

 

 A principal via de acesso – Estrada 

Muncipal CAM-315 é 

pavimentadas e não possui guias e 

sarjetas. A implantação do 

empreendimento não alterára de 

maneira negativa nas condições 

atuais. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 
 

 

 
- 

 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 
FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

   

 

X 

 A via de acesso (Estrd. CAM-315) 

possui iluminação pública e 

fornecimento de energia elétrica 

porém na área do empreendimento 

não exeistem estas estruturas. Com 

a mudança de uso rural para urbano 

e a implantação do loteamento estas 

estruturas serão implantadas.  

Trata-se de um impacto possitivo 

não sendo nescessárias medidas 

mitigadoras. 

 

 

 
 

 

- 

SISTEMA DE FRENAGEM DE 
ÁGUAS PLUVIAIS E DEMANDA 
POR ÁREAS DE CONTENÇÃO DE 
CHUVAS: 

   

 

X 

 Nas proximidades do 
empreendimento não há sistema de 

drenagem de águas pluviais. Para a 

mudança de uso pretendida esta 

infra estrutura será implantadas 

para atender a demanda do 

loteamento (plano de ocupação).  

Trata-se de um impacto positivo 
não sendo nescessárias medidas 

mitigadoras. 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO: 
  

 

 

 

X 

  A futura população do loteamento 

(plano de ocupação) utilizará as 

instituições de ensio da região não 

impactando diretamente no 

Será disponibilizado para o 

muicipio areas instituicionais das 
quais podem ser utilizadas para 

implantação de equipamentos de 

 
 

 

 



EQUIPAMENTOS 
PÚBLICOS 
COMUNITÁRIOS 

equiepamento de ensino presente na 

AII.  

ensino caso julgue nescessário. 

 

 

 

 

- 

 

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE: 
  

X 

  A futura população do lotemaneto 

(plano de ocupação) não impactará 

significadamente os equipamentos 

de saude.  

Será disponibilizado para o 

muicipio areas instituicionais das 

quais podem ser utilizadas para 

implantação de equipamentos de 

saúde caso julgue nescessário. 

 

 

 

 
- 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA: 

  

 

 

 

X 

  A ocupação urbana da gleba, 

atualmente em desuso, trará uma 

maior sensação de segurança a 

população vizinha com mais 

pessoas transitando pelo local. Não 

haverá grandes interferências nos 

equipamentos de segurança mais 

próximos. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

 

 
 

- 

EQUIPAMENTOS DE CULTURA E 
LAZER: 

 

X 

   O equipamento cultural mais 

próximo ao empreendimento (fora 

da AII) não sofrerá qualquer 

impacto com a implantação do 

lotemaneto. No plano de oacupação 

estão previtas áreas de verdes e de 
lazer para atender a demanda da 

futura população.  

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

 
 

 

 
- 

DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS: 
 

X 

   Não há qualquer imcompatibilidade 

do plano de ocupação para a 

alteração do uso com outros 

serviços públicos. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

 

 
- 

 
 
 
 
 

DINÂMICA URBANA 

USO E OCUPAÇÃO REAL DO 
SOLO: 

  

 

 

X 

 A gleba, atualmente rural, passará a 

ter caracterista urbanizada.. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

 
- 

ALTERAÇÃO DO USO E 
OCUPAÇÃO NA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DIRETA: 

  

X 

  A mudança de uso rural para urbano 

segue uma tendencia de ocupação 
urbana que ja vem ocorrendo na 

região. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 
 

- 

ALTERAÇÃO DE USO E 
OCUPAÇÃO NA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA INDIRETA: 

  

 

X 

  A mudança de uso rural para urbano 

segue uma tendencia de ocupação 

urbana que ja vem ocorrendo na 

região. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 
 

- 

INDUÇÃO A NOVOS USOS: 
   

X 

 

 A implantação da infraestrutura 

básica para o loteamento (plano de 

ocupação) facilitará a implantação 
de outros empreendimentos desta 

natureza.  

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 
 

 

- 
 

NECESSIDADE DE NOVOS USOS: X    Não haverá qualquer demanda de 

novos usos com a implantação do 

plano de ocupação da gleba. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

 

- 

DESLOCAMENTOS GERADOS:  

 

X 

   Não haverá alteração nos 

deslocamentos  apenas melhorias 
com a implantação das diretrizes 

viárias. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

 

- 



 
 

 
ASPÉCTOS SÓCIO 
ECONÔMICOS 

IMPACTO NA MICROECONOMIA 
LOCAL: 

   

X 

 Trata-se de um impacto positivo. A 

ocupação da gleba atrairá uma 

população residente a região que 

gerará uma demanda por produtos e 

serviços que fomentará o comercio 

local. 

Não é necessária medida 

mitigadora. 

 

 

 

- 

ALTERAÇÃO DAS RELAÇÕES 
SOCIAIS: 

 

X 

   Não haverá qualquer alteração nas 

relações sociais. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

- 

PONTOS DE ENCONTRO: 
 

X 

   Não será gerada a nescessidade de 

pontos de encontros. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

- 

DINÂMICA POPULACIONAL DA 
REGIÃO: 

 

 

 

 

 

X 

  O loteamento (plano de ocupação) 

abrigará novas familias que 

auxiliarão o desenvolvimento 

socioeconomico do distrito como 

um todo. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

 

 

- 

 
 
 
 

 
MOBILIDADE 

DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO: 

  

 

X 

  Com a diretriz viária 1 a Estrada 

Munic. CAM-315 passara a ter 
largura superior. 

Trata-se de um impacto positivo e 
não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

 

- 

INTERLIGAÇÕES COM EIXOS 
ESTRUTURAIS EXISTENTES: 

  

X 

  As vias internas do loteamento 

(plano de ocupação) se interligarão  

a Estrada CAM-315 e não haverá 

nescessidade de grandes 
intervenções na interligação. A 

Diretirz  Viária 2 será implantada 

de maniera a promover a 

possibilidade de interligação as 

propriedades vizinhas 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

 

 

- 

CAPACIDADE DAS VIAS DE 
ACESSO: 

  

X 

  Não esta previsto grandes alteração 

no fluxo de veículos das princiapis 

vias de acesso. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

 

- 

DEMANDA DO SISTEMA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO: 

  

X 

  O aumento da demanda não 

acarretará na saturação do sistema 

ja existentente. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

 

- 

ROTAS DE ACESSO: 
 

X 

   O acesso ao local será feito pela 

Estrada Municipal CAM-315 ja 
existente. Não será nescessára 

abertura de vias para o acesso. 

Nõa é nescessária medida 

mitigadora. 

 

 

- 

 
PAISAGEM URBANA / 
RURAL, NATURAL E 
CULTURAL 

BENS NOTÁVEIS NA PAISAGEM: 

 

X 

   Não haverá alteração em bens 

notaveis na paisagem. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

- 

PATRIMÔNIOS CULTURAIS, 
HISTÓRICOS E NATURAIS: 

 

X 

   Não há patrimonios desta naturaza 

nas Áreas de Influência que 

poderão ser afetados. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

- 

 

 
ASPECTOS 
AMBIENTAIS 

FAUNA: 

  

X 

  As Áreas de Preservação 

Permanente – APP serão 

preservadas oque manterá um 

corredor ecologico de passagem de 
fanua entre os fragmentos de 

vegetação relevantes.  

Caso nescessário será feita s 

revegetação das Áreas de 

Preservação Permanente – APP 

do interior da gleba. 

 

 

 

 

- 

FLORA: 

  

X 

  Não haverá supressão de 

fragmentos de vegetação e as Áreas 

de Preservação Permanente – APP 

da gleba serão preservadas. 

Revegetação das Áreas de 

Preservação Permanente – APP 

da gleba. 

 

 

- 

HIDROLOGIA: 

 

X 

   Não haverá qualquer interferencia 

em recursos hídricos. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

 

- 

 
 

RUÍDOS: 

  

X 

  Os ruídos gerados, comuns a áreas 

urbanizdas, serão de baixa 

relevância. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

 

- 



 
 
 

POTENCIALIDADE DE 
INCÔMODOS 

VIBRAÇÕES: 

 

X 

 

 

 

  Não haverá impactos relevantes 

quando a este aspecto. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

- 

ODORES: 

 

X 

   Não haverá impactos relevantes 

quanto a este aspecto. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

- 

PARTICULADOS: 

  

X 

  As vias internas do loteamento 
(plano de ocupação) deverão ser 

pavimentadas oque minimizara a 

geração de poeiras no entrono. 

Pavimentação das vias internas do 

loteamento (plano de ocupação). 

 

 

- 

RESÍDUOS SÓLIDOS: 

  

X 

  A Área de Influência Direta – AID 

possui coleta pública de lixo. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

- 

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS: 

  

X 

  Será utilizada o mesmo aterro 

utilizado pela municipalidade. 

Não é nescessária medida 

mitigadora. 

 

- 
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