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O empreendimento objeto do presente Estudo de Impacto de Vizinhança é a ampliação comercial  (CSEI), a ser implantado na Avenida Go-
vernador Pedro de Toledo, n° 2720 ( Lote 016, Quadro O, Quarteirão 02539), no bairro Jardim IV Centenário, no município de Campinas, em 
terreno com área de 4.215,30 m².

O empreendimento comercial, conforme Projeto Arquitetônico, conta com dois edifícios. O edifício principal será a área de vendas do em-
preendimento e conta com o pavimento subsolo, pavimento térreo e 1° pavimento. Já o edifício secundário será utilizado como depósito e 
parte dele como acesso aos funcionários, que conta apenas com o pavimento térreo e o 1° pavimento.

O acesso de veículos será realizado pela Avenida Marechal Rondon , que será feito pelo nível do subsolo. O subsolo conta com vagas de 
estacionamento aos clientes. Tal acesso também funciona como rampa para acesso ao estacionamento descoberto disposto no nível térreo. 
No total o empreendimento conta com 72 vagas de veículos, sendo 13 vagas pequenas, 45 vagas médias, 3 vagas de idosos, 3 vagas de 
pcd, 4 vagas de motos, 1 vaga carga e descarga, 1 vaga de embarque/desembarque e 2 vagas de acumulação. 

As obras estão programadas para serem executadas em 146 dias, apartir do seu início, contando com cerca de 15 funcionários in loco para 
a realização da mesma .



Lorem Ipsum

A Área de Inuência Indireta – AII do empreendimento  seria uma ampliação da área considerada na AID e consistirá 
para ns do presente Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV),. Ela é delimitada a partir da abrangência dos impactos
gerados pela instalação e operação do empreendimento no que se refere aos seguintes aspectos:  Adensamento 
Populacional, Valorização Imobiliária, Equipamentos Comunitários e Patrimônio Natural e Cultural. é delimitada
em um raio de 1500  metros  a partir do limite da ADA dada a urbanização e a capacidade do empreendimento de
 impactar na vizinhança, abrangendo assim a vizinhança mediata.
A análise desta áA análise desta área se deu de maneira geral, em visitas até o local e estudos de imagens de satélite.
A Área de Inuência Indireta - AII contemplan uma região já consolidada, e as principais vias de uxo de tráfego da
 região do empreendimento, incluindo os bairros Jardim IV Centenário, Jardim Pacaembu, Jardim do Vovô,
 Jardim Chapadão, Bonm, Jardim Bandeirantes, Jardim Eulina, Vila Proost de Souza, Jardim Magnólia, Jardim Aurélia, 
Vila Nova Teixeira, Vila Itália, Jardim Interlagos e Chácara Cneo.

A AID teve sua delimitação denida em relação à área de abrangência mais próxima do empreendimento, a qual
poderá sofrer maior inuência dos impactos gerados pelas obras de instalação e o funcionamento do mercado 
depois de nalizado.
Como Área de Inuência Direta foi proposto avaliar um raio de 500 metros medido a partir da área onde está
 sendo implantado o empreendimento, abrangendo então, os bairros Jardim IV Centenário, Jardim Chapadão,
 Jardim Bandeirantes, Jardim Eulina e Jardim Magnólia.
Os aspeOs aspectos considerados para a AID foram: Uso e Ocupação do Solo, Sistema de Circulação e Transportes, 
Equipamentos Urbanos, Valorização Imobiliária e Paisagem Urbana. Além destes aspectos, também serão 
considerados os impactos relacionados à geração de resíduos sólidos e ruídos.
A análise desta área se deu de maneira geral, em visitas até o local e estudos de imagens de satélite.
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No decorrer do Estudo de Impacto de Vizinhança foram apresentadas medidas mitigadoras que deverão ser
implantadas pelo empreendedor para minimizar possíveis impactos associados à obra.
Em relação à operação do edifício comercial após conclusão da obra, é inevitável que haja impactos sobre a área 
em alguns aspectos, pois se trata da implantação de um grande comércio em substituição de um prédio que se 
encontrava em abandono e degradação por diversos anos.
Por se tratar de uma obra de um novo edifício construído onde houve a demolição parcial de um edifício prévio 
e ane anexação a outro lote que também possuía uma construção que foi inteiramente demolida, não haverá impactos 
em relação ao micro clima local e não haverá mudança volumétrica que inuencie ventilação e insolação local. Nos 
quesitos paisagem urbana e valorização imobiliária, analisamos que a construção do edifício trará impactos positivos
 para a área.
Sobre o adensamento populacional, os impactos serão de média intensidade, entretanto esse adensamento 
ocorrerá apenas durante o período comercial, com a presença dos funcionários e clientes. Em relação ao transporte 
público, a área já possui uma boa estruturação.
QQuanto às condições de tráfego e aumento de demanda a ser ocasionado na região, por meio das análises dos 
Níveis de Serviço e graus de saturação nos pontos mais críticos da área de inuência direta, percebeu-se que o 
empreendimento não inuenciará para o decréscimo da qualidade de serviço.
Sobre os postes de iluminação pública, as bocas de lobo, as condições das vias e sinalizações da área, segundo 
as análises realizadas, estão em boas condições para receber um maior uxo populacional, entretanto, as 
calçadas possuem quebras e rachaduras, não estando totalmente seguras, dessa forma, terão que ser 
reestruturadas.
Em Em relação aos demais impactos, serão implementadas as medidas mitigadoras que foram apresentadas neste 
documento, contendo os possíveis impactos negativos trazidos pelo empreendimento, tanto em sua fase de 
implantação, como de operação. Entretanto, como foi discutido anteriormente, os possíveis impactos negativos 
são baixos ou médios, não apresentando grande incômodo para a população local.
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