


Estudo de Impacto de Vizinhança

EIV

Av. Governador Pedro de Toledo, 2720
Lote 016 - Quadra O
Quarteirão 02539

Jardim IV Centenário
Campinas, Sp

Junho/2022

Construção de Empreendimento 
Comercial
(CSEI)



Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720 

 

 

Rua Dona Alayde Nascimento de Lemos, n° 691 

 (19) 99144

SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO 
1.1. Informações Gerais

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3. CARACTERIZAÇÃO DA 

3.1. Localização do Terreno
3.2. Legislação Aplicável
3.3. Caracterização das Áreas de Influências
3.4. Uso do Solo Praticado
3.5. Caracterização Ambiental

4. FASE DE IMPLANTAÇÃO
4.1. Canteiro de Obras
4.2. Movimentação de Terra
4.3. Sistema de Drenagem
4.4. Tráfego 
4.5. Sinalização 
4.6. Segurança  
4.7. Limpeza 
4.8. Monitoramento Contínuo
4.9. Resíduos Sólidos
4.10. Reaproveitamento
4.11. Poluição Sonora

5. FASE DE OPERAÇÃO
5.1. Adensamento Populacional
5.2. Infraestrutura Urbana

5.2.1. Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
5.2.2. Energia Elétrica
5.2.3. Iluminação Pública
5.2.4. Sistema de Drenagem Pluvial
5.2.5. Calçadas e Vias
5.2.6. Coleta de Resíduos

5.3. Transporte Público
5.4. Geração de Tráfego
5.5. Equipamentos de Saúde
5.6. Equipamentos de Educação
5.7. Equipamentos de Lazer
5.8. Condições de Urbanização
5.9. Paisagem Urbana
5.10. Patrimônio Natural e Cultural 
5.11. Valorização ou Desv

6. CONCLUSÃO 
7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
9. ANEXOS 

Anexo 1 - Matrícula do Imóvel
Anexo 2 - Anotação de Responsabilidade Técnica 
Anexo 3 - Projeto Arquitetônico
Anexo 4 - Ficha Informativa do Cadastro Físico do Imóvel

 
 
 

Estudo de Impacto de Vizinhança
Aprovação 

Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720 – Lote 016 – Quadro O 
Jardim IV Centenário | Campinas 

Rua Dona Alayde Nascimento de Lemos, n° 691 – Bairro Vila Lemos | Campinas 

(19) 99144-1807 | www.grupojlima.com.br 

Informações Gerais 
CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

Localização do Terreno 
Legislação Aplicável 
Caracterização das Áreas de Influências 

do Solo Praticado 
Caracterização Ambiental 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 
Canteiro de Obras 
Movimentação de Terra 
Sistema de Drenagem 

Monitoramento Contínuo 
Resíduos Sólidos 

roveitamento 
Poluição Sonora 

FASE DE OPERAÇÃO 
Adensamento Populacional 
Infraestrutura Urbana 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
Energia Elétrica 
Iluminação Pública 
Sistema de Drenagem Pluvial 
Calçadas e Vias 
Coleta de Resíduos 

Transporte Público 
Geração de Tráfego 
Equipamentos de Saúde 
Equipamentos de Educação 
Equipamentos de Lazer 
Condições de Urbanização 
Paisagem Urbana 
Patrimônio Natural e Cultural  
Valorização ou Desvalorização Imobiliária 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Matrícula do Imóvel 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART  
Projeto Arquitetônico Simplificado 
Ficha Informativa do Cadastro Físico do Imóvel 

Estudo de Impacto de Vizinhança 
Aprovação Comercial (CSEI) 

Quadro O – Quarteirão 02539 
Jardim IV Centenário | Campinas - SP 

Bairro Vila Lemos | Campinas – SP 

P
á

g
in

a
2

 

 
3 
5 
7 

14 
14 
15 
18 
20 
28 
32 
32 
33 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
39 
45 
49 
50 
50 
52 
52 
52 
54 
56 
59 
64 
66 
73 
76 
78 
79 
83 
83 
89 
90 
91 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 



Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720 

 

 

Rua Dona Alayde Nascimento de Lemos, n° 691 

 (19) 99144

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento se trata do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), o 
qual é um instrumento de política urbana trazido
Federal nº 10.257 de 10 de 

Neste estudo são analisados os efeitos positivos e negativos da implantação 
do empreendimento em relação 
proximidades. De acordo com o artigo 36 do EC, os municípios devem regulamentar 
a aplicação do EIV mediante lei específica

No caso do município de Campinas, o EIV é 
Complementar nº 189 de 08 de janeiro de 2018, que dispõe sobre Plano Diretor 
Estratégico do município e regulamentado pelo Decreto 20.633 de 16 de dezembro 
de 2019. Exige-se o 
urbanísticas, causadoras de médios e altos impactos urbanos, socioeconômicos e 
culturais e de incomodidades

É demonstrado no
menos os seguintes aspectos:

I - o adensamento populacional;

II - as demandas por serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas e 
comunitárias; 

III - as alterações no uso e ocupação do solo e seus efeitos na estrutura urbana;

IV - os efeitos da valorização ou desvalorização imobiliária da vizinhança;

V - a geração de tráfego e de demandas por melhorias e complementações nos 
sistemas de transporte coletivo;

VI - os efeitos da volumetria do empreendimento e das intervenções urbanísticas 
propostas em sua relação com as vias e logradouros públicos, sobre a ventilação, 
iluminação, paisagem ur
e culturais da vizinhança;

VII - presença de risco à segurança pública;

VIII - incomodidade decorrente 
particulados. 

O presente Estudo de Impacto de Vizinhança 
comercial (CSEI) em Campinas, 
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O presente documento se trata do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), o 
qual é um instrumento de política urbana trazido pelo Estatuto da Cidade (EC), Lei 

º 10.257 de 10 de julho de 2001. 

Neste estudo são analisados os efeitos positivos e negativos da implantação 
do empreendimento em relação à qualidade de vida da população que reside nas 

De acordo com o artigo 36 do EC, os municípios devem regulamentar 
do EIV mediante lei específica. 

No caso do município de Campinas, o EIV é concebido
Complementar nº 189 de 08 de janeiro de 2018, que dispõe sobre Plano Diretor 
Estratégico do município e regulamentado pelo Decreto 20.633 de 16 de dezembro 

 EIV para empreendimentos, atividades e intervenções 
urbanísticas, causadoras de médios e altos impactos urbanos, socioeconômicos e 

incomodidades à vizinhança. 

É demonstrado no art. 105 da lei 189/2018 que o EIV deve contempl
menos os seguintes aspectos: 

o adensamento populacional; 

as demandas por serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas e 

as alterações no uso e ocupação do solo e seus efeitos na estrutura urbana;

valorização ou desvalorização imobiliária da vizinhança;

a geração de tráfego e de demandas por melhorias e complementações nos 
transporte coletivo; 

os efeitos da volumetria do empreendimento e das intervenções urbanísticas 
m sua relação com as vias e logradouros públicos, sobre a ventilação, 

urbana, segurança, recursos naturais e patrimônios históricos 
e culturais da vizinhança; 

presença de risco à segurança pública; 

incomodidade decorrente de emissão de ruídos, vibração, odores e 

O presente Estudo de Impacto de Vizinhança contempla uma construção 
comercial (CSEI) em Campinas, São Paulo. 
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O presente documento se trata do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), o 
pelo Estatuto da Cidade (EC), Lei 

Neste estudo são analisados os efeitos positivos e negativos da implantação 
qualidade de vida da população que reside nas 

De acordo com o artigo 36 do EC, os municípios devem regulamentar 

concebido pela Lei 
Complementar nº 189 de 08 de janeiro de 2018, que dispõe sobre Plano Diretor 
Estratégico do município e regulamentado pelo Decreto 20.633 de 16 de dezembro 

EIV para empreendimentos, atividades e intervenções 
urbanísticas, causadoras de médios e altos impactos urbanos, socioeconômicos e 

8 que o EIV deve contemplar pelo 

as demandas por serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas e 

as alterações no uso e ocupação do solo e seus efeitos na estrutura urbana; 

valorização ou desvalorização imobiliária da vizinhança; 

a geração de tráfego e de demandas por melhorias e complementações nos 

os efeitos da volumetria do empreendimento e das intervenções urbanísticas 
m sua relação com as vias e logradouros públicos, sobre a ventilação, 

bana, segurança, recursos naturais e patrimônios históricos 

de emissão de ruídos, vibração, odores e 

contempla uma construção 
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Em prol de avaliar os impactos do empreendimento analisado foram 
considerados para avaliaçã
projetos.  

Também foram feitas visitas em campo para coletar todas as informações
necessárias relacionadas ao trâ
equipamentos públicos e paisagem urbana. 
relatório fotográfico, comple

Em tais inspeções
prol de compreender como o empreendimento a afetará e dessa forma elaborando 
medidas mitigadoras que podem ser aplicadas para diminuir os impactos negativos 
durante a fase de implantação e operação do edifício já pronto. Tais medidas 
demonstradas no decorrer

Os impactos foram classificados de a
apresentadas a seguir: 

1. Consequências: indica se o impacto tem efeitos benéficos/positivos (P),
adversos/negativos (N), e não aplicáveis (NA), quando não representa impacto;

2. Abrangência: indica se o impacto é ocasionado na Área Diretam
(ADA), na Área de Influência Direta (AID) ou na Área de Influência Indireta (AII) do
empreendimento; 

3. Intensidade: refere-se ao grau do impacto sobre o elemento estudado, podendo
ser neutro, baixo, médio ou elevado, segundo a intensidade com
características ambientais possam ser modificadas;

4. Tempo: refere-se à duração do impacto, podendo ser permanente (P), temporário
(T) ou cíclico (C). 
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Em prol de avaliar os impactos do empreendimento analisado foram 
considerados para avaliação seus documentos legais, suas características 

Também foram feitas visitas em campo para coletar todas as informações
necessárias relacionadas ao trânsito, meio ambiente, infraestrutura urbana, 
equipamentos públicos e paisagem urbana. Durante as visitas foi realizado um 
relatório fotográfico, complementando de forma significativa este estud

inspeções foram analisados todos os aspectos da vizinhança em 
prol de compreender como o empreendimento a afetará e dessa forma elaborando 

mitigadoras que podem ser aplicadas para diminuir os impactos negativos 
durante a fase de implantação e operação do edifício já pronto. Tais medidas 

decorrer do presente documento. 

Os impactos foram classificados de acordo com suas c

indica se o impacto tem efeitos benéficos/positivos (P),
adversos/negativos (N), e não aplicáveis (NA), quando não representa impacto;

indica se o impacto é ocasionado na Área Diretam
(ADA), na Área de Influência Direta (AID) ou na Área de Influência Indireta (AII) do

se ao grau do impacto sobre o elemento estudado, podendo
ser neutro, baixo, médio ou elevado, segundo a intensidade com
características ambientais possam ser modificadas; 

se à duração do impacto, podendo ser permanente (P), temporário
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Em prol de avaliar os impactos do empreendimento analisado foram 
s legais, suas características e 

Também foram feitas visitas em campo para coletar todas as informações 
nsito, meio ambiente, infraestrutura urbana, 

as visitas foi realizado um 
tando de forma significativa este estudo. 

foram analisados todos os aspectos da vizinhança em 
prol de compreender como o empreendimento a afetará e dessa forma elaborando 

mitigadoras que podem ser aplicadas para diminuir os impactos negativos 
durante a fase de implantação e operação do edifício já pronto. Tais medidas serão 

cordo com suas características, 

indica se o impacto tem efeitos benéficos/positivos (P), 
adversos/negativos (N), e não aplicáveis (NA), quando não representa impacto; 

indica se o impacto é ocasionado na Área Diretamente Afetada 
(ADA), na Área de Influência Direta (AID) ou na Área de Influência Indireta (AII) do 

se ao grau do impacto sobre o elemento estudado, podendo 
ser neutro, baixo, médio ou elevado, segundo a intensidade com que as 

se à duração do impacto, podendo ser permanente (P), temporário 
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1.1. Informações Gerais
 

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Proprietário: Frigorífico Tavares 

CNPJ: 46.032.884/0001-

Endereço: Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720 

Bairro: Jardim IV Centenário

CEP: 13070-715 

Município: Campinas – 

Responsável: Aline Tavares Azambuja

CPF: 195.529.798-38 
 

DADOS DO EMPREENDEDOR 

Proprietário: Rede Ameripan Festa

CNPJ: 04.615.098/0001-

Endereço: Rua Josias Silveira Camargo, n° 25

Bairro: Vila Santa Catarina

CEP: 13466-326 

Município: Americana –

Responsável: Glauber Renato Sartori

CPF: 171.589.598-30 
 

DADOS DO EMPREENDIMENTO 

Tipo do Empreendimento: 

Orçamento Estimativo 

Endereço: Avenida Governador Pedro de Toledo

CEP: 13070-715 

Município: Campinas - SP 

Matrícula: 74047 

Área do Terreno: 4.215

Área Existente: 1.388,97 m²

Área a Construir: 2.113

Área Total: 3.502,64 m²
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Informações Gerais 

DADOS DO PROPRIETÁRIO 

Frigorífico Tavares Ltda. 

-67 

Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720  

Jardim IV Centenário 

 SP 

Aline Tavares Azambuja 

DADOS DO EMPREENDEDOR  

Rede Ameripan Festas Ltda. 

-42 

Rua Josias Silveira Camargo, n° 25 

Vila Santa Catarina 

– SP 

Glauber Renato Sartori 

DADOS DO EMPREENDIMENTO  

Tipo do Empreendimento: Construção Comercial – CSEI (Mercado) 

stimativo Preliminar: R$ 3.310.000,00 

Avenida Governador Pedro de Toledo, 2720 

SP  

4.215,30 m² 

1.388,97 m² 

113,67 m² 
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ercado)  
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DADOS DO RESPONSÁVEL PELO ESTUDO

Nome: J Lima Construtora LTDA

CNPJ: 27.521.783/0001-

Endereço: Rua Dona Alayde Nascimento de Lemos, n° 691 

Bairro: Vila Lemos 

CEP: 13100-453 

Município: Campinas – 

Telefone: 19 99144-1807 

Contato: Eng° Civil Mateus Baptista de Lima (peritoengcivilmateuslima@gmail.com)

CREA: 5070419843/SP 

ART: em anexo a este documento.
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DADOS DO RESPONSÁVEL PELO ESTUDO– EIV 

Lima Construtora LTDA 

-05 

Rua Dona Alayde Nascimento de Lemos, n° 691  

 SP 

1807  

Eng° Civil Mateus Baptista de Lima (peritoengcivilmateuslima@gmail.com)

 

em anexo a este documento. 
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Eng° Civil Mateus Baptista de Lima (peritoengcivilmateuslima@gmail.com) 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
 

De acordo com o Projeto Arqui
sede uma Construção Comercial 
Avenida Governador Pedro de Toledo
França Camargo, Jardim IV Centenário
município de Campinas. Na
empreendimento em questão.

Imagem
Fonte: Google Maps 

 
No empreendimento, será construído um 

um pavimento subsolo. 
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CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

De acordo com o Projeto Arquitetônico (anexo 3), o empreendimento trata
sede uma Construção Comercial – CSEI, no Lote 016-UNI, localizado 

Governador Pedro de Toledo, a Avenida Marechal Rondon
, Jardim IV Centenário – Quadra O – Quarteirão 

município de Campinas. Na figura a seguir demonstra-se a localização do 
empreendimento em questão. 

Imagem 1. Localização do empreendimento 
Fonte: Google Maps – elaborado por J Lima 

imento, será construído um mercado com 3 pavimen
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tetônico (anexo 3), o empreendimento trata-
, localizado entre a 

a Avenida Marechal Rondon e a Rua José de 
Quarteirão 02539, no 
se a localização do 

 
 

mercado com 3 pavimentos, sendo 
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O subsolo contempla estacionamento, o pavimento térreo possui salão de 
vendas e estacionamento
menor que os demais e está reservado para o setor administrativo.

O empreendimento contará com uma área total construída de
em um terreno de 4.215,30

A tabela 1 a seguir

Tabela 1. Quadro de áreas do empreendimento
Fonte: Projeto do empreendimento 

 
O Projeto Simplificado 

3). Entretanto, trazemos o mesmo em tamanho reduzido 
entendimento inicial no projeto.
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O subsolo contempla estacionamento, o pavimento térreo possui salão de 
vendas e estacionamento externo e o primeiro pavimento, o qual possui área bem 

está reservado para o setor administrativo.

ndimento contará com uma área total construída de
4.215,30m². 

A tabela 1 a seguir apresenta o quadro de áreas do empreendimento:

Tabela 1. Quadro de áreas do empreendimento
Fonte: Projeto do empreendimento – J Lima 

 

o Simplificado completo foi anexado ao final do
trazemos o mesmo em tamanho reduzido nas imagens abaixo, 

nto inicial no projeto. 
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O subsolo contempla estacionamento, o pavimento térreo possui salão de 
externo e o primeiro pavimento, o qual possui área bem 

está reservado para o setor administrativo. 

ndimento contará com uma área total construída de 3.502,64 m² 

adro de áreas do empreendimento: 

 
Tabela 1. Quadro de áreas do empreendimento 

final do documento (anexo 
imagens abaixo, para 
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Imagem 
Fonte: Projeto do empreendimento 
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Imagem 2. Projeto Simplificado pretendido 
Fonte: Projeto do empreendimento – J Lima 
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Imagem 
Fonte: Projeto do empreendimento 
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Imagem 3. Projeto Simplificado pretendido 
Fonte: Projeto do empreendimento – J Lima 

Estudo de Impacto de Vizinhança 
Aprovação Comercial (CSEI) 

Quadro O – Quarteirão 02539 
Jardim IV Centenário | Campinas - SP 

Bairro Vila Lemos | Campinas – SP 

P
á

g
in

a
1

0
 



Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720 

 

 

Rua Dona Alayde Nascimento de Lemos, n° 691 

 (19) 99144

Foi realizada uma estimativa em relaç
aproximadamente R$3.310
acordo com o CUB/Dezembro 202

Haverá acessos de veículos por
Avenida Marechal Rondon
do edifício, assim como uma conexão com o estacionamento 
posterior do térreo por meio 

Na Rua José de França Camargo
de carga e descarga com um
saída dos veículos do estacionamento térreo

A imagem

Imagem 4. Acesso ao empreendimento 
Fonte: Projeto do empreendimento 
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Foi realizada uma estimativa em relação ao valor da obra no
310.000,00 (três milhões e trezentos e dez

o com o CUB/Dezembro 2021. 

Haverá acessos de veículos por duas vias do empreendimento
Avenida Marechal Rondon, onde há acesso indireto às vagas localizadas no subsolo 
do edifício, assim como uma conexão com o estacionamento 

or do térreo por meio de uma rampa de 4,00 metros. 

osé de França Camargo, terá uma entrada voltad
com um acesso simples. Na mesma rua 
estacionamento térreo. 

imagem a seguir apresenta os acessos propostos no projeto.

4. Acesso ao empreendimento – Av. Marechal Rondon
Fonte: Projeto do empreendimento – J Lima 
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ão ao valor da obra no custo global de 
trezentos e dez mil reais), de 

duas vias do empreendimento. Pela 
onde há acesso indireto às vagas localizadas no subsolo 

do edifício, assim como uma conexão com o estacionamento existente na parte 

voltada para as vagas 
Na mesma rua também ocorrerá à 

r apresenta os acessos propostos no projeto.  

 

Av. Marechal Rondon 
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Imagem 5. Acesso ao empreendimento 
Fonte: Projeto do empreendimento 
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5. Acesso ao empreendimento – Rua José França Camargo

Fonte: Projeto do empreendimento – J Lima 
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Rua José França Camargo 
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Tabela 2. 
Fonte: Projeto do empreendimento 

 
Mais detalhes do terreno podem ser 

Cadastro Físico do Imóvel 
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Tabela 2. Tabela de vagas do empreendimento

Fonte: Projeto do empreendimento – J Lima 

detalhes do terreno podem ser consultados na Ficha Informativa do
Físico do Imóvel - FIC (anexo 4). 
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de vagas do empreendimento 

Ficha Informativa do 
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3. CARACTERIZAÇÃ
 

3.1. Localização do T
 

O empreendimento em estudo 
Paulo, a 100 km da cidade de 
e sob as mesmas coordenadas 
Indaiatuba, Monte Mor, Hortolândia, Sumaré, Paulínia, Itupeva e Jaguariúna.

Segundo o IBGE, a cidade possui uma população estimada para
2021 de 1.223.237 habitantes, com uma área d
aproximadamente 794,571

A área está prevista a construção do
está localizada no bairro 
de Toledo, a Avenida Marechal Rondon e a Rua José de França Camargo. A figura a 
seguir demonstra sua loca

Imagem 6. Localização do empreendimento no 
Fonte: Geoambiental 
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CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

3.1. Localização do Terreno 

O empreendimento em estudo situa-se em Campinas, 
da cidade de São Paulo. O município está a 680 

coordenadas das cidades de Pedreira, Morungaba, Vali
Indaiatuba, Monte Mor, Hortolândia, Sumaré, Paulínia, Itupeva e Jaguariúna.

IBGE, a cidade possui uma população estimada para
habitantes, com uma área de unidade territorial cotada em 

71 km². 

está prevista a construção do empreendimento de uso
no bairro Jardim IV Centenário, entre a Avenida Governador Pedro 

de Toledo, a Avenida Marechal Rondon e a Rua José de França Camargo. A figura a 
seguir demonstra sua localização em relação ao município. 

. Localização do empreendimento no município
Fonte: Geoambiental – elaborado por J Lima 
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se em Campinas, no Estado de São 
a 680 metros de altitude 

as cidades de Pedreira, Morungaba, Valinhos, 
Indaiatuba, Monte Mor, Hortolândia, Sumaré, Paulínia, Itupeva e Jaguariúna. 

IBGE, a cidade possui uma população estimada para o ano de 
e unidade territorial cotada em 

empreendimento de uso Comercial 
Avenida Governador Pedro 

de Toledo, a Avenida Marechal Rondon e a Rua José de França Camargo. A figura a 

 
município 
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3.2. Legislação Aplicável
 

Para a criação desse estudo, foram observadas as legislações vigentes do 
município de Campinas, bem co
legal do empreendimento, no qual se buscou atingir o pleno cumprimento das 
restrições estabelecidas. São elas: Plano Diretor do Município 
189/2018, Código de Obras 
e Uso do Solo – Lei Complementar 208/2018 e Estudo de Impacto de Vizinhança 
Decreto 20.633/2019 e Decreto 20.864/2020 
procedimentos para análise do EIV/RIV, além da Lei Municipal nº 8.232/1994,
Polos Geradores de Tráfego.

De acordo com a Lei Complementar N° 189/2018, que institui o Plano Diretor 
Estratégico do município de Campinas, o território da cidade é composto por quatro 
macrozonas: 

I – Macrozona Macrometropolitana;
II – Macrozona de Estruturação Urbana;
III – Macrozona de Desenvolvimento Ordenado;
IV – Macrozona de Relevância Ambiental.
 

O empreendimento em questão fica localizado na M
Estruturação Urbana na Área de Planejamento e Gestão (APG) Amarais e Unidade 
Territorial Básica (UTB) denominada de EU

A imagem 8, localiza a área do empreendimento dentro da macrozona.
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Legislação Aplicável 

Para a criação desse estudo, foram observadas as legislações vigentes do 
município de Campinas, bem como legislação no que tange a questão da aprovação 
legal do empreendimento, no qual se buscou atingir o pleno cumprimento das 
restrições estabelecidas. São elas: Plano Diretor do Município –
189/2018, Código de Obras – Lei Complementar 09/2003, Parcelamento, Ocupação 

Lei Complementar 208/2018 e Estudo de Impacto de Vizinhança 
Decreto 20.633/2019 e Decreto 20.864/2020 - que estabelece
procedimentos para análise do EIV/RIV, além da Lei Municipal nº 8.232/1994,

Geradores de Tráfego. 

De acordo com a Lei Complementar N° 189/2018, que institui o Plano Diretor 
Estratégico do município de Campinas, o território da cidade é composto por quatro 

Macrozona Macrometropolitana; 
Estruturação Urbana; 

Macrozona de Desenvolvimento Ordenado; 
Macrozona de Relevância Ambiental. 

empreendimento em questão fica localizado na M
na Área de Planejamento e Gestão (APG) Amarais e Unidade 

Básica (UTB) denominada de EU-21. 

, localiza a área do empreendimento dentro da macrozona.
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Para a criação desse estudo, foram observadas as legislações vigentes do 
mo legislação no que tange a questão da aprovação 

legal do empreendimento, no qual se buscou atingir o pleno cumprimento das 
– Lei Complementar 

003, Parcelamento, Ocupação 
Lei Complementar 208/2018 e Estudo de Impacto de Vizinhança – 

que estabelece normas gerais e 
procedimentos para análise do EIV/RIV, além da Lei Municipal nº 8.232/1994, sobre 

De acordo com a Lei Complementar N° 189/2018, que institui o Plano Diretor 
Estratégico do município de Campinas, o território da cidade é composto por quatro 

empreendimento em questão fica localizado na Macrozona de 
na Área de Planejamento e Gestão (APG) Amarais e Unidade 

, localiza a área do empreendimento dentro da macrozona. 
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Imagem 7. Macrozoneamento da área do empreendimento

Em relação ao zoneamento, segundo a Lei Complementar 208
dispõe sobre o Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo do município de Campinas, 
e a Ficha Informativa, o empreendimento está localizado na Zona de Centralidade 4 
- ZC4 que é descrita da seguinte forma no artigo 65 da referida lei:

 
“(...) zona definida pelos principais cruzamentos de DOTs (Desenvolvimento 

Orientado pelo Transporte), centralidades de alta densidade habitacional, com 
mescla de usos residencial, misto e não residencial de baixa, média e alta 
incomodidade, observado que:

a) o CA min será equivalente a 1 (um);
b) e o CA max será equivalente a 4,0 (quatro);”
 

A imagem abaixo apresenta a localização do empreendimento no Mapa de 
Zoneamento do município.
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. Macrozoneamento da área do empreendimento

Fonte: Zoneamento Campinas 
 

Em relação ao zoneamento, segundo a Lei Complementar 208
dispõe sobre o Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo do município de Campinas, 
e a Ficha Informativa, o empreendimento está localizado na Zona de Centralidade 4 

ZC4 que é descrita da seguinte forma no artigo 65 da referida lei:

inida pelos principais cruzamentos de DOTs (Desenvolvimento 
Orientado pelo Transporte), centralidades de alta densidade habitacional, com 
mescla de usos residencial, misto e não residencial de baixa, média e alta 
incomodidade, observado que: 

rá equivalente a 1 (um); 
b) e o CA max será equivalente a 4,0 (quatro);” 

A imagem abaixo apresenta a localização do empreendimento no Mapa de 
Zoneamento do município. 
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. Macrozoneamento da área do empreendimento 

Em relação ao zoneamento, segundo a Lei Complementar 208/2018, que 
dispõe sobre o Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo do município de Campinas, 
e a Ficha Informativa, o empreendimento está localizado na Zona de Centralidade 4 

ZC4 que é descrita da seguinte forma no artigo 65 da referida lei: 

inida pelos principais cruzamentos de DOTs (Desenvolvimento 
Orientado pelo Transporte), centralidades de alta densidade habitacional, com 
mescla de usos residencial, misto e não residencial de baixa, média e alta 

A imagem abaixo apresenta a localização do empreendimento no Mapa de 
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Imagem 8

Ainda segundo essa Lei, 
as seguintes classificações de ocupação do solo:

 
“HMV, CSEI e HCSEI, proibidos novos loteamentos, parcelamentos ou desdobros 
que resultem em lotes com área menor que 400,00m² (quatrocent
quadrados);” 
 

O empreendimento trabalhado se enquadra em um dos tipos de usos 
permitidos, sendo CSEI 
arquitetônico do empreendimento, respeitando os parâmetros urbanísticos definidos 
pelo zoneamento o qual está inserido, não contabilizará impactos para o município, 
no que se refere ao zoneamento e ocupação do solo.
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Imagem 8. Zoneamento da área do empreendimento

Fonte: Zoneamento Campinas 
 

nda segundo essa Lei, é permitida para essa zona empreendimentos com 
as seguintes classificações de ocupação do solo: 

“HMV, CSEI e HCSEI, proibidos novos loteamentos, parcelamentos ou desdobros 
que resultem em lotes com área menor que 400,00m² (quatrocent

O empreendimento trabalhado se enquadra em um dos tipos de usos 
permitidos, sendo CSEI – Uso não habitacional. Assim, considera
arquitetônico do empreendimento, respeitando os parâmetros urbanísticos definidos 

zoneamento o qual está inserido, não contabilizará impactos para o município, 
no que se refere ao zoneamento e ocupação do solo. 
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. Zoneamento da área do empreendimento 

empreendimentos com 

“HMV, CSEI e HCSEI, proibidos novos loteamentos, parcelamentos ou desdobros 
que resultem em lotes com área menor que 400,00m² (quatrocentos metros 

O empreendimento trabalhado se enquadra em um dos tipos de usos 
Uso não habitacional. Assim, considera-se que o projeto 

arquitetônico do empreendimento, respeitando os parâmetros urbanísticos definidos 
zoneamento o qual está inserido, não contabilizará impactos para o município, 
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3.3. Caracterização das Áreas de Influências 
 
Os impactos que o empreendimento traz a seu entorno, negativos e 

positivos, assumem diferentes áreas de abrangência, as quais
acordo com os meios socioeconômico, físico e biótico

Esses impactos podem ser diretos ou indiretos, variando de acordo com o 
projeto proposto e seu entorno.

No presente estudo 
para melhor entendimento dos impactos 
Nesta delimitação optou
empreendimento na seguinte disposição

Área Diretament
empreendimento proposto;

Área de Influência Direta (AID): aquela instalada nos lotes ou quadras 
adjacentes em que o empreendimento proposto se localiza;

Área de Influência Indireta (AII): aquela situa
que pode por ele ser atingida.

 
- Área Diretamente Afetada 
 

A Área Diretamente Afetada 
incluindo vias privativas
associadas exclusivamente à
empreendimento. Dessa forma
propriedade em questão, ou seja, a área

O empreendimento será con
de dois lotes, ambos possuíam construções prévias que foram demolidas, um 
edifício comercial que foi parcialmente demolido e uma residência que foi 
inteiramente demolida. Será realizada uma
edifício que passou por uma demolição parcial
diretamente afetada se trata de uma área já consolida, não havendo necessidade de 
haver grandes movimentações de terra e não havendo interferência em relação à 
questão de volumetria e micro 

Os principais impactos que incidirão na área diretamente afetada, 
principalmente durante a fase de implantação, são a
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ização das Áreas de Influências  

Os impactos que o empreendimento traz a seu entorno, negativos e 
ssumem diferentes áreas de abrangência, as quais 

socioeconômico, físico e biótico existentes.

Esses impactos podem ser diretos ou indiretos, variando de acordo com o 
projeto proposto e seu entorno. 

No presente estudo foi realizada uma delimitação das áreas de influências 
hor entendimento dos impactos nos levando a um diagnóstico preciso. 

delimitação optou-se por dividir o entorno do local afetado pelo
na seguinte disposição: 

Área Diretamente Afetada (ADA): aquela destinada para a implantação do 
empreendimento proposto; 

Área de Influência Direta (AID): aquela instalada nos lotes ou quadras 
adjacentes em que o empreendimento proposto se localiza; 

Área de Influência Indireta (AII): aquela situada próxima à
que pode por ele ser atingida. 

Área Diretamente Afetada – ADA 

Área Diretamente Afetada é a área de implantação do empreendimento,
vias privativas, estruturas de apoio e demais operações unitárias 

xclusivamente à infraestrutura do projeto, ou seja, de uso privativo do 
Dessa forma, a ADA foi delimitada como sendo o limite da 

propriedade em questão, ou seja, a área de 4.215,30 m². 

empreendimento será construído em um terreno originad
de dois lotes, ambos possuíam construções prévias que foram demolidas, um 
edifício comercial que foi parcialmente demolido e uma residência que foi 

Será realizada uma incorporação à parte remanescente do 
passou por uma demolição parcial. Dessa forma, sabe

diretamente afetada se trata de uma área já consolida, não havendo necessidade de 
haver grandes movimentações de terra e não havendo interferência em relação à 
questão de volumetria e micro clima da região. 

Os principais impactos que incidirão na área diretamente afetada, 
principalmente durante a fase de implantação, são a geração de resíduos e ruídos.
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Os impactos que o empreendimento traz a seu entorno, negativos e 
 são delimitadas de 
. 

Esses impactos podem ser diretos ou indiretos, variando de acordo com o 

foi realizada uma delimitação das áreas de influências 
nos levando a um diagnóstico preciso. 

entorno do local afetado pelo 

e Afetada (ADA): aquela destinada para a implantação do 

Área de Influência Direta (AID): aquela instalada nos lotes ou quadras 

à área do projeto em 

implantação do empreendimento, 
demais operações unitárias 

infraestrutura do projeto, ou seja, de uso privativo do 
ADA foi delimitada como sendo o limite da 

originado pela anexação 
de dois lotes, ambos possuíam construções prévias que foram demolidas, um 
edifício comercial que foi parcialmente demolido e uma residência que foi 

incorporação à parte remanescente do 
. Dessa forma, sabe-se que a área 

diretamente afetada se trata de uma área já consolida, não havendo necessidade de 
haver grandes movimentações de terra e não havendo interferência em relação à 

Os principais impactos que incidirão na área diretamente afetada, 
geração de resíduos e ruídos. 
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- Área de Influência Direta 
 

A AID teve sua delimitação definida em relação 
próxima do empreendimento, a qual poderá sofrer maior influência dos impactos 
gerados pelas obras de instalação e o funcionamento do mercado 
finalizado. 

Como Área de Influência Direta 
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 aspectos considerados para a AID foram: Uso e Ocupação do Sol
Sistema de Circulação e Transportes
Imobiliária e Paisagem Urbana
os impactos relacionados 

 
- Área de Influência Indireta 
 

A área de influência indireta
AID. Ela é delimitada a partir da
operação do empreendimento
Adensamento Populacional, Valo
Patrimônio Natural e Cultural

Na Área de Influência Indireta 
partir da área do empreendimento,
principais vias de fluxo de tráfego da
bairros Jardim IV Centenário,
Bonfim, Jardim Bandeirantes
Jardim Aurélia, Vila Nova Teixeir
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Área de Influência Direta – AID 

A AID teve sua delimitação definida em relação à área de abrangência mais 
próxima do empreendimento, a qual poderá sofrer maior influência dos impactos 
gerados pelas obras de instalação e o funcionamento do mercado 

omo Área de Influência Direta foi proposto avaliar um raio de 500 
medido a partir da área onde está sendo implantado o empreendimento, abrangendo

Jardim IV Centenário, Jardim Chapadão, Jardim Bandeirantes
Jardim Magnólia. 

Os aspectos considerados para a AID foram: Uso e Ocupação do Sol
Sistema de Circulação e Transportes, Equipamentos Urbanos

Paisagem Urbana. Além destes aspectos, também serão considerados 
os impactos relacionados à geração de resíduos sólidos e ruídos.

Área de Influência Indireta – AII 

influência indireta seria uma ampliação da área considerada na 
a partir da abrangência dos impactos gerado

empreendimento no que se refere aos seguintes aspectos: 
Adensamento Populacional, Valorização Imobiliária, Equipamentos Comunitários
Patrimônio Natural e Cultural. 

Área de Influência Indireta - AII considera-se um raio de 1.
partir da área do empreendimento, contemplando uma região já consolidada, e as 

uxo de tráfego da região do empreendimento, 
Jardim IV Centenário, Jardim Pacaembu, Jardim do Vovô,
Jardim Bandeirantes, Jardim Eulina, Vila Proost de Souza

, Vila Nova Teixeira, Vila Itália, Jardim Interlagos e 
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de abrangência mais 
próxima do empreendimento, a qual poderá sofrer maior influência dos impactos 
gerados pelas obras de instalação e o funcionamento do mercado depois de 

proposto avaliar um raio de 500 metros 
medido a partir da área onde está sendo implantado o empreendimento, abrangendo 

Jardim IV Centenário, Jardim Chapadão, Jardim Bandeirantes, 

Os aspectos considerados para a AID foram: Uso e Ocupação do Solo, 
Equipamentos Urbanos, Valorização 
aspectos, também serão considerados 

geração de resíduos sólidos e ruídos. 

área considerada na 
abrangência dos impactos gerados pela instalação e 

que se refere aos seguintes aspectos: 
ria, Equipamentos Comunitários e 

um raio de 1.500 metros a 
contemplando uma região já consolidada, e as 

região do empreendimento, contemplando os 
, Jardim do Vovô, Jardim Chapadão, 

Vila Proost de Souza, Jardim Magnólia, 
e Chácara Cneo. 
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Imagem 9

 
 
3.4. Uso do Solo Praticado
 

Abaixo temos uma tabela que divide as configurações predominantes no 
estudo de uso de solo, 
solo, e a partir disso, apresentou
das áreas de influência do projeto, 
com a legislação municipal de Campinas.
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Imagem 9. Localização do empreendimento 
Elaborado por J. Lima 

Uso do Solo Praticado 

Abaixo temos uma tabela que divide as configurações predominantes no 
estudo de uso de solo, foram divididas as configurações predominantes de uso do
solo, e a partir disso, apresentou-se a situação praticada atualmente em cada uma 

áreas de influência do projeto, juntamente com as zonas incidentes de acordo 
com a legislação municipal de Campinas. 
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Abaixo temos uma tabela que divide as configurações predominantes no 
predominantes de uso do 

se a situação praticada atualmente em cada uma 
juntamente com as zonas incidentes de acordo 
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Área de Influência 

ADA 

AID 

AII 

Tabela 3. Uso do solo no cenário atual para cada uma das áreas de influência

Foi realizado um levantamento mais aprofundado d
ocupação do solo, dentro da Área de Influê
segue abaixo a figura que ilustra essa atual con
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Tipo Predominante de 
Ocupação 

Zoneamento

Terreno do 
Empreendimento 

ZC4 –
Centralidade 4

Área Mista com usos 
residenciais, comerciais 

e de serviço. 

ZC4 –
Centralidade 4

ZM1 – Zona Mista 1

ZC2 –

Centralid

ZR – Zona Residencial

Área Mista com usos 
residenciais, comerciais, 
de serviço, industrial e 

institucional. 

ZC4 –
Centralidade 4

ZM1 – Zona Mista 1

ZC2 –

Centralidade 2

ZR – Zona Residencial

ZAE A 
Atividade Econôm

Tabela 3. Uso do solo no cenário atual para cada uma das áreas de influência
Fonte: Elaborado por J. Lima 

 
 

Foi realizado um levantamento mais aprofundado da situação do uso e 
, dentro da Área de Influência Direta (AID) 

abaixo a figura que ilustra essa atual configuração: 
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Zoneamento 

– Zona de 
Centralidade 4 

– Zona de 
Centralidade 4 

 
Zona Mista 1 

 
– Zona de 

 
Centralidade 2 

 
Zona Residencial 

– Zona de 
Centralidade 4 

 
Zona Mista 1 

 
– Zona de 

 
Centralidade 2 

 
Zona Residencial 

 
ZAE A - Zona de 

Atividade Econômica A 
Tabela 3. Uso do solo no cenário atual para cada uma das áreas de influência 

a situação do uso e 
 da área estudada, 
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Imagem 10. Uso do solo praticado 

 
Como se pode 

empreendimento é predominantemente residencial, 
residências unifamiliares e alguns edifícios multifamiliares. E
comércios de grande atratividade,
Galassi, além de postos de g

Há também presença 
veículos, havendo várias oficinas mecânicas, 
carros, assim como barracões de serviços 

Outros comércios 
construção, outlets de móveis, roupas e tecidos, itens hospitalares, entre outros. 
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10. Uso do solo praticado na Área de Influência Direta do projeto
Fonte: Elaborado por J. Lima 

 observar na figura 10, a área de influência
é predominantemente residencial, com a presença majoritária de 

residências unifamiliares e alguns edifícios multifamiliares. Entretanto
comércios de grande atratividade, como a Sorveteria Sergel e a o 

si, além de postos de gasolina com fluxo intenso.  

Há também presença significativa de serviços e comércios 
ndo várias oficinas mecânicas, estacionamentos

, assim como barracões de serviços técnicos específicos. 

Outros comércios presentes são os varejistas, como lojas de materiais de 
construção, outlets de móveis, roupas e tecidos, itens hospitalares, entre outros. 
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na Área de Influência Direta do projeto 

de influência direta do 
com a presença majoritária de 

ntretanto, há também 
como a Sorveteria Sergel e a o Supermercado 

e comércios relacionados a 
estacionamentos de caminhões e 

presentes são os varejistas, como lojas de materiais de 
construção, outlets de móveis, roupas e tecidos, itens hospitalares, entre outros. 
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Vemos também a presença de alguns comércios familiares, como bares e 
restaurantes de pequeno porte em meio a quadras 

Um edifício de serviço com bastante influência na área, atraindo fluxo 
intenso em determinados horários é 

Em relação ao uso
área é a Igreja Santa Mar
próxima ao empreendimento. 
influência na área. 

De acordo com a apresentação d
do projeto, verifica-se que a operaç
encontrados atualmente na região, port
aspecto. A seguir apresentam
demonstrar o uso do solo praticado atualmente, localizado durante 
campo. 

 

Imagem 11. Residencial unifamiliar na Rua José de França Camargo
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presença de alguns comércios familiares, como bares e 
restaurantes de pequeno porte em meio a quadras predominantemente residenciais.

Um edifício de serviço com bastante influência na área, atraindo fluxo 
intenso em determinados horários é Academia Elite. 

Em relação ao uso institucional, o edifício de maior relevância existente na 
é a Igreja Santa Margarida Maria Alacoque, localizada em uma esquina 

próxima ao empreendimento. Há outras instituições, de menor

De acordo com a apresentação dos usos praticados nas áreas de 
se que a operação do mercado não irá destoar dos usos 

encontrados atualmente na região, portanto, não contabilizará 
apresentam-se algumas fotografias da região

demonstrar o uso do solo praticado atualmente, localizado durante 

. Residencial unifamiliar na Rua José de França Camargo
Fonte: Arquivo J Lima 
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presença de alguns comércios familiares, como bares e 
predominantemente residenciais. 

Um edifício de serviço com bastante influência na área, atraindo fluxo 

relevância existente na 
garida Maria Alacoque, localizada em uma esquina 

menor porte, sem grande 

os usos praticados nas áreas de influência 
não irá destoar dos usos 

anto, não contabilizará impactos neste 
região, de forma a 

demonstrar o uso do solo praticado atualmente, localizado durante o trabalho de 

 
. Residencial unifamiliar na Rua José de França Camargo 
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Imagem 12. Residencial multifamiliar na Rua DurvalinaTaváres Barreto

Imagem 13
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. Residencial multifamiliar na Rua DurvalinaTaváres Barreto
Fonte: Arquivo J Lima 

 

Imagem 13. Comercial na Rua DurvalinaTaváres Barr
Fonte: Arquivo J Lima 
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. Residencial multifamiliar na Rua DurvalinaTaváres Barreto 

 
. Comercial na Rua DurvalinaTaváres Barreto 
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Imagem 14

 

Imagem 15. Posto de gasolina na Avenida Governador Pedro de Toledo
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Imagem 14. Serviço na Avenida Marechal Rondon
Fonte: Arquivo J Lima 

. Posto de gasolina na Avenida Governador Pedro de Toledo
Fonte: Arquivo J Lima 
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. Serviço na Avenida Marechal Rondon 

 
. Posto de gasolina na Avenida Governador Pedro de Toledo 
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Imagem 16

 

Imagem 17
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Imagem 16. Comércio na Rua João Gutenberg
Fonte: Arquivo J Lima 

 

Imagem 17. Comércio na Avenida Lícia FederinoPéttine
Fonte: Arquivo J Lima 
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. Comércio na Rua João Gutenberg 

 
. Comércio na Avenida Lícia FederinoPéttine 
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Imagem 18

Imagem 19
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Imagem 18. Institucional na Rua Reinaldo Laubenstein
Fonte: Arquivo J Lima 

 
 

Imagem 19. Comércio na Avenida Lícia FederinoPéttine
Fonte: Google Maps 

Estudo de Impacto de Vizinhança 
Aprovação Comercial (CSEI) 

Quadro O – Quarteirão 02539 
Jardim IV Centenário | Campinas - SP 

Bairro Vila Lemos | Campinas – SP 

P
á

g
in

a
2

7
 

 
. Institucional na Rua Reinaldo Laubenstein 

 
. Comércio na Avenida Lícia FederinoPéttine 
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Imagem 20

 
O empreendimento situa

não habitacional (destinado ao comércio, serviço,
forma, considera-se que o 
urbanísticos definidos pelo zoneamento
impactos para o município, no que se refere ao

Confirma-se com esse estudo que as áreas de influência do
empreendimento são predominantemente 
comercial), logo a operação do empreendimento
atualmente na região, portanto, não contabilizará impactos neste aspecto.

 
3.5. Caracterização Ambiental
 

Campinas está localizada na Unidade de 
Hídricos 5, que abrange as bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí. A bacia conjunta destes rios estende
14.000 km², sendo a bacia do
aproximadamente 11.300 km².

Segundo o Plano Municipal de Recursos Hídricos de Campinas (2016), a
cidade é dividida pelas bacias hidrográfic
Quilombo, Rio Capivari e do Ri
empreendimento fica localizada 

Segundo informações do 
Campinas e do Projeto Simplificado (anexo 3), não existem nascentes ou cursos
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Imagem 20. Comércio na Avenida Lícia FederinoPéttine
Fonte: Google Maps 

O empreendimento situa-se nos tipos de usos permitidos, sendo CSEI 
não habitacional (destinado ao comércio, serviço, institucional e/ou industrial). 

se que o edifício comercial em questão, respeitando os parâmetros 
urbanísticos definidos pelo zoneamento o qual está inserido, não contabilizará 
impactos para o município, no que se refere ao zoneamento e ocupação do solo. 

se com esse estudo que as áreas de influência do
predominantemente mistas (majoritariamente residencial e 

operação do empreendimento não irá destoar d
região, portanto, não contabilizará impactos neste aspecto.

Caracterização Ambiental 

Campinas está localizada na Unidade de Gerenciamento
Hídricos 5, que abrange as bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e 

A bacia conjunta destes rios estende-se por uma área de aproximadamente
km², sendo a bacia do Rio Piracicaba a mais abrangente, alcançando

aproximadamente 11.300 km². 

Segundo o Plano Municipal de Recursos Hídricos de Campinas (2016), a
cidade é dividida pelas bacias hidrográficas do Rio Jaguari, Rio Atibaia, 
Quilombo, Rio Capivari e do Rio Capivari Mirim. A área onde se pretende
empreendimento fica localizada na Bacia do Quilombo. 

Segundo informações do Plano Municipal de Recursos Hídricos de 
Projeto Simplificado (anexo 3), não existem nascentes ou cursos
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na Avenida Lícia FederinoPéttine 

permitidos, sendo CSEI – Uso 
institucional e/ou industrial). Dessa 

, respeitando os parâmetros 
o qual está inserido, não contabilizará 

zoneamento e ocupação do solo.  

se com esse estudo que as áreas de influência do 
mistas (majoritariamente residencial e 

não irá destoar do existente 
região, portanto, não contabilizará impactos neste aspecto. 

Gerenciamento de Recursos 
Hídricos 5, que abrange as bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e 

se por uma área de aproximadamente 
Rio Piracicaba a mais abrangente, alcançando 

Segundo o Plano Municipal de Recursos Hídricos de Campinas (2016), a 
as do Rio Jaguari, Rio Atibaia, Ribeirão 

se pretende instalar o 

Plano Municipal de Recursos Hídricos de 
Projeto Simplificado (anexo 3), não existem nascentes ou cursos 
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hídricos na área do empreendimento. Há afluentes do Ribeirão Quilombo na AII 
(aproximadamente 600 metros do empreendimento).

Imagem 21

 
Em relação à vegetação, atualmente o empreendimento se en

uma área já consolidada 
recentemente demolida 
indivíduo arbóreo pontual
pouca vegetação gramínea na área permeável
a ser removida será requisitado o Certificado de Dispensa de Licenciamento 
Ambiental. 

Com relação aos aspectos geológicos, a região de Campinas está inserida 
nos limites da borda da Bacia d
rochas sedimentares desta Bacia, representado pelo Grupo Itararé e por sedimentos
aluvionares recentes compostos por depósitos areno
rochas cristalinas do embassamento, com su
graníticas intercaladas com as rochas de embassamento.
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na área do empreendimento. Há afluentes do Ribeirão Quilombo na AII 
(aproximadamente 600 metros do empreendimento). 

Imagem 21. Mapa bacias hidrográficas de Campinas
Fonte: Prefeitura de Campinas  

vegetação, atualmente o empreendimento se en
consolidada por pavimentação e resquícios de uma

 no lote, não há vegetação significativa, há apenas um
indivíduo arbóreo pontual, especificamente uma mangueira (espécie exótica)

ão gramínea na área permeável. Por se tratar de apenas uma espécie 
a ser removida será requisitado o Certificado de Dispensa de Licenciamento 

Com relação aos aspectos geológicos, a região de Campinas está inserida 
limites da borda da Bacia do Paraná. O município encontra-

sedimentares desta Bacia, representado pelo Grupo Itararé e por sedimentos
aluvionares recentes compostos por depósitos areno-argilosos intercalados, e as
ochas cristalinas do embassamento, com suas intrusões ígneas formando unidades

graníticas intercaladas com as rochas de embassamento. 
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na área do empreendimento. Há afluentes do Ribeirão Quilombo na AII 

 
. Mapa bacias hidrográficas de Campinas 

vegetação, atualmente o empreendimento se encontra em 
por pavimentação e resquícios de uma edificação que foi 

não há vegetação significativa, há apenas um 
(espécie exótica) e 

se tratar de apenas uma espécie 
a ser removida será requisitado o Certificado de Dispensa de Licenciamento 

Com relação aos aspectos geológicos, a região de Campinas está inserida 
-se dividido entre as 

sedimentares desta Bacia, representado pelo Grupo Itararé e por sedimentos 
argilosos intercalados, e as 

as intrusões ígneas formando unidades 
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Em relação à pedologia
região de solo LVd1 - 
argilosa, epieutrófico, em fase campo subtropical e 

Em uma descrição mais 
(analisado por meio da 
(fina e média), silto argilosa com mica
micáceo, com vestígios de rocha em decomposição, medianamente
muito compacto e amarelo escuro/claro (solo residual)

Em termos geológicos
de Diabásios (JKB), como podemos observar no mapa abaixo.

 

Imagem 22
Fonte: Elaborado por Thiago Massucato Cinti e Mara Lúcia Marques para o Artigo: 

“Associação entre Suscetibilidade à I

Em relação ao clima, o município de 
Trópico de Capricórnio, o que 
pela altitude que varia entre 500 e 700 metros, 
subtropical.  
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relação à pedologia, a área do empreendimento encontra
 LATOSSOLO VERMELHO - distrófico típico,

em fase campo subtropical e relevo suave ondulado. 

Em uma descrição mais aprofundada do solo da Área Diretamente Afetada 
analisado por meio da sondagem realizada), sabe-se que é constituída

silto argilosa com mica ou sem, argila mole a média e
micáceo, com vestígios de rocha em decomposição, medianamente

amarelo escuro/claro (solo residual). 

termos geológicos, a Área Diretamente Afetada é localmente constituída 
mo podemos observar no mapa abaixo. 

Imagem 22. Mapa bacias hidrográficas de Campinas
Elaborado por Thiago Massucato Cinti e Mara Lúcia Marques para o Artigo: 

uscetibilidade à Inundação e Desenvolvimento da Área Urbanizada de 
Campinas-SP” 

 
relação ao clima, o município de Campinas se encontra próximo ao

Capricórnio, o que o aproxima de um clima tropical, porém, modificado 
que varia entre 500 e 700 metros, dando a cidade um
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encontra-se em uma 
distrófico típico, com textura 

relevo suave ondulado.  

do solo da Área Diretamente Afetada 
constituída de areia 

la mole a média e marrom clara, 
micáceo, com vestígios de rocha em decomposição, medianamente compacto a 

é localmente constituída 

 
. Mapa bacias hidrográficas de Campinas 

Elaborado por Thiago Massucato Cinti e Mara Lúcia Marques para o Artigo: 
lvimento da Área Urbanizada de 

se encontra próximo ao 
aproxima de um clima tropical, porém, modificado 

dando a cidade um caráter 
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O clima da região é classificado como Cwa (clima
quentes e estação seca de inverno)
mês mais frio apresenta média mensal inferior à 18ºC e, no verão, o mês mais 
quente tem média superior à 22º
mm de chuva. 
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ma da região é classificado como Cwa (clima mesotérmico com verões 
quentes e estação seca de inverno) segundo a classificação de 

frio apresenta média mensal inferior à 18ºC e, no verão, o mês mais 
superior à 22ºC, enquanto no mês mais seco recebe menos de 60 
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mesotérmico com verões 
segundo a classificação de Koppen, ou seja, o 

frio apresenta média mensal inferior à 18ºC e, no verão, o mês mais 
no mês mais seco recebe menos de 60 
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4. FASE DE IMPLANTAÇÃO

 
Nessa etapa do estudo foi trabalhado de maneira mais aprofundada cada 

um dos impactos possivelmente gerados pelo empreendimento a fim de expor 
soluções. 

Destaca-se que o empreendimento em questão se 
moldado, portanto, com baixo impacto ambiental quando comparado com as 
construções convencionais.

Todos os materiais e formas serão armazenados na obra e as caçambas 
transportadoras de concreto devem ter dispositivos de segurança que impeçam o 
seu descarregamento acidental.

 
4.1. Canteiro de Obras 
 

Alocado dentro dos limites do lote, será sempre mantido limpo e 
durante toda a implantação. Serão seguidas as normas e legislações
relação à destinação de resíduos sólidos, à disponibilidade de água e 
esgoto. 

Em relação ao número de funcionários presentes no canteiro, terá em média 
de 15 funcionários. 

A obra terá um total de 
resumido apresentado abaixo:

 
 
 
 
 
 

Tabela 4. 

 
Haverá geração de resíduos sólidos de 

populacional temporário 

1. Consequências: Negativas (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Média; 
4. Tempo: Temporário (T);
 
 
 

Descrição

Obras Civis
Montagem de Loja
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FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Nessa etapa do estudo foi trabalhado de maneira mais aprofundada cada 
um dos impactos possivelmente gerados pelo empreendimento a fim de expor 

se que o empreendimento em questão se trata de um galpão pré
moldado, portanto, com baixo impacto ambiental quando comparado com as 
construções convencionais. 

Todos os materiais e formas serão armazenados na obra e as caçambas 
concreto devem ter dispositivos de segurança que impeçam o 

seu descarregamento acidental. 

 

Alocado dentro dos limites do lote, será sempre mantido limpo e 
durante toda a implantação. Serão seguidas as normas e legislações
relação à destinação de resíduos sólidos, à disponibilidade de água e 

Em relação ao número de funcionários presentes no canteiro, terá em média 

obra terá um total de aproximadamente 146 dias, segue cro
baixo: 

Tabela 4. Cronograma de obras resumido 
Fonte: Elaborado por J. Lima 

eração de resíduos sólidos de construção civil
 e tais impactos possuem as seguintes características:

1. Consequências: Negativas (N);  
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID);  

4. Tempo: Temporário (T); 

Cronograma de Obras 
Descrição Duração
Montagem 31
Obras Civis 115

Montagem de Loja 30 dias
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Nessa etapa do estudo foi trabalhado de maneira mais aprofundada cada 
um dos impactos possivelmente gerados pelo empreendimento a fim de expor 

trata de um galpão pré-
moldado, portanto, com baixo impacto ambiental quando comparado com as 

Todos os materiais e formas serão armazenados na obra e as caçambas 
concreto devem ter dispositivos de segurança que impeçam o 

Alocado dentro dos limites do lote, será sempre mantido limpo e organizado 
durante toda a implantação. Serão seguidas as normas e legislações vigentes em 
relação à destinação de resíduos sólidos, à disponibilidade de água e a coleta de 

Em relação ao número de funcionários presentes no canteiro, terá em média 

, segue cronograma 

construção civil e adensamento 
características: 

Duração 
31 dias 

115 dias 
30 dias 
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Medidas Mitigadoras: 
O gerenciamento

na vizinhança. Sobre a questão do adensamento, não
causados pelo mesmo na região, pois este adensamento está relacionado ao fluxo 
de trabalhadores que estarão na região durante o período da construção (horário 
comercial), a obra em questão não envolverá alojamentos e realocação de operários 
e suas respectivas famílias. Dessa forma, não impactará 
por equipamentos públicos e

 

 
4.2. Movimentação de Terra
 

Nesta obra não haverá movimentação de terra significativa 
um terreno já consolidado com 
materiais particulados para a atmosfera, transport
pluviais, alteração da configur
operação e movimentação de máquinas e equipamentos.

Medidas Mitigadoras:  
 
Não haverá movimentação de terra significativa, dessa forma, nã
de elaborar medidas mitigadoras nesse aspecto.
 
 
 
4.3. Sistema de Drenagem
 

Em relação à questão da drenagem, a obra deverá possuir um sistema de 
drenagem que permanecerá ap
água pluvial ao devido loca

Não será permitido o lançamento de entulhos sem devida compactação em 
qualquer local da obra de modo a evitar a obstrução do sistema de drenagem natural 
do terreno, erosão ou assoreamento. 
esse a operação desse sistema de drenagem

1. Consequências: Positivas (P);
2. Abrangência: Área Diretamente Afetada (ADA);
3. Intensidade: Baixa; 
4. Tempo:Temporário (T);
 
Medidas Mitigadoras: 

Para evitar qualquer proble
detritos, entre outras problemáticas, devem ser cumpridos 
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erenciamento da obra deve ser realizado em prol de reduzir os impactos 
Sobre a questão do adensamento, não haverá impactos 

na região, pois este adensamento está relacionado ao fluxo 
dores que estarão na região durante o período da construção (horário 

comercial), a obra em questão não envolverá alojamentos e realocação de operários 
respectivas famílias. Dessa forma, não impactará no aumento da demanda 

por equipamentos públicos existentes na área. 

. Movimentação de Terra 

Nesta obra não haverá movimentação de terra significativa 
um terreno já consolidado com construções anteriores, logo, não haverá
materiais particulados para a atmosfera, transporte de sedimentos pelas águas 

alteração da configuração da drenagem superficial e geração de ruídos pela 
operação e movimentação de máquinas e equipamentos. 

 

Não haverá movimentação de terra significativa, dessa forma, nã
idas mitigadoras nesse aspecto. 

. Sistema de Drenagem 

questão da drenagem, a obra deverá possuir um sistema de 
drenagem que permanecerá apenas durante a implantação, com 

o local de lançamento e retenção de sólidos.

Não será permitido o lançamento de entulhos sem devida compactação em 
qualquer local da obra de modo a evitar a obstrução do sistema de drenagem natural 
do terreno, erosão ou assoreamento. Abaixa são demonstrado

operação desse sistema de drenagem provisório trará: 

: Positivas (P); 
Abrangência: Área Diretamente Afetada (ADA); 

Tempo:Temporário (T); 

Para evitar qualquer problemática devido ao acúmulo de águas pluviais, 
detritos, entre outras problemáticas, devem ser cumpridos pelo empreendedor 
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em prol de reduzir os impactos 
haverá impactos significativos 

na região, pois este adensamento está relacionado ao fluxo 
dores que estarão na região durante o período da construção (horário 

comercial), a obra em questão não envolverá alojamentos e realocação de operários 
no aumento da demanda 

Nesta obra não haverá movimentação de terra significativa por se tratar de 
, logo, não haverá emissão de 

imentos pelas águas 
geração de ruídos pela 

Não haverá movimentação de terra significativa, dessa forma, não há necessidade 

questão da drenagem, a obra deverá possuir um sistema de 
enas durante a implantação, com direcionamento de 

de lançamento e retenção de sólidos. 

Não será permitido o lançamento de entulhos sem devida compactação em 
qualquer local da obra de modo a evitar a obstrução do sistema de drenagem natural 

Abaixa são demonstrados os impactos que 

mática devido ao acúmulo de águas pluviais, 
pelo empreendedor todos 
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os passos descritos acima (construção de um sistema de drenagem provis
a obra, manter o mesmo desobstruído, etc)
drenagem da obra limpo e deve ser orientada a não lançar resíduos fora dos locais 
apropriados. 

 
 
4.4. Tráfego 

 
Durante a realização das atividades da obra haverá uma 

movimentação de máquinas e equipamentos de grande porte, os q
impactos, como a emissão de partículas, poeira, ruídos e interferência no 
área.Os impactos possuem as seguintes características:

1. Consequências: Negativas (N);
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID);
3. Intensidade: Média 
4. Tempo: Temporário (T);
 
Medidas Mitigadoras: 

Para o início da obra deverão ser realizados
aos usuários frequentes das vias de acesso dur
Também deverá ser feita sinalização adequada
placas de advertência. 

Em relação ao trâ
uma medida importante a ser realizada para conter os possíveis impactos é 
organização da operação da obra
e demais equipamentos seja real
importância a realização de a
emissão de poeiras, devendo ser dada especial atenção na limpeza das 
equipamentos, quando estes 
ser mantidas sempre em bom estado, a fim de evitar possíveis vazamentos de óleos 
lubrificantes e combustíveis que possam contaminar a água e o solo e para diminuir 
os ruídos causados pelas mesmas. Para isto serão cumpridos os critérios de níveis 
sonoros, de acordo com a NBR 10.151 e a resolução do CONAMA nº 01/90, uma 
vez que a emissão de ruídos deteriora a qualidade de vida da população no entorno 
e dos trabalhadores. 

Também é crucial que seja evitado o trâ
carregamento em excesso, 
sempre o lonamento nos veículos de carga.
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os passos descritos acima (construção de um sistema de drenagem provis
a obra, manter o mesmo desobstruído, etc). A equipe deve manter o sistema de 
drenagem da obra limpo e deve ser orientada a não lançar resíduos fora dos locais 

Durante a realização das atividades da obra haverá uma 
movimentação de máquinas e equipamentos de grande porte, os q

emissão de partículas, poeira, ruídos e interferência no 
Os impactos possuem as seguintes características: 

1. Consequências: Negativas (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 

 
4. Tempo: Temporário (T); 

cio da obra deverão ser realizados trabalhos de educação ambiental 
aos usuários frequentes das vias de acesso durante o período e pós e pré
Também deverá ser feita sinalização adequada para a orientação do tráfego, como 

Em relação ao trânsito de máquinas e outros veículos utilizados na obra, 
uma medida importante a ser realizada para conter os possíveis impactos é 

rganização da operação da obra, de modo que o trânsito dos caminhões, má
e demais equipamentos seja realizado fora dos horários de pico. Também é de 
importância a realização de aspersão de água em vias de acesso para diminuir a 
emissão de poeiras, devendo ser dada especial atenção na limpeza das 
equipamentos, quando estes forem circular em vias públicas. As máquinas deverão 
ser mantidas sempre em bom estado, a fim de evitar possíveis vazamentos de óleos 
lubrificantes e combustíveis que possam contaminar a água e o solo e para diminuir 

ruídos causados pelas mesmas. Para isto serão cumpridos os critérios de níveis 
sonoros, de acordo com a NBR 10.151 e a resolução do CONAMA nº 01/90, uma 
vez que a emissão de ruídos deteriora a qualidade de vida da população no entorno 

é crucial que seja evitado o trânsito de caminhões com 
em excesso, evitando transbordamentos nas vias públicas, mantendo 

nos veículos de carga. 

Estudo de Impacto de Vizinhança 
Aprovação Comercial (CSEI) 

Quadro O – Quarteirão 02539 
Jardim IV Centenário | Campinas - SP 

Bairro Vila Lemos | Campinas – SP 

P
á

g
in

a
3

4
 

os passos descritos acima (construção de um sistema de drenagem provisório para 
e deve manter o sistema de 

drenagem da obra limpo e deve ser orientada a não lançar resíduos fora dos locais 

Durante a realização das atividades da obra haverá uma grande 
movimentação de máquinas e equipamentos de grande porte, os quais podem trazer 

emissão de partículas, poeira, ruídos e interferência no trânsito da 

trabalhos de educação ambiental 
ante o período e pós e pré-obra. 

para a orientação do tráfego, como 

nsito de máquinas e outros veículos utilizados na obra, 
uma medida importante a ser realizada para conter os possíveis impactos é a 

rânsito dos caminhões, máquinas 
izado fora dos horários de pico. Também é de 

spersão de água em vias de acesso para diminuir a 
emissão de poeiras, devendo ser dada especial atenção na limpeza das rodas dos 

As máquinas deverão 
ser mantidas sempre em bom estado, a fim de evitar possíveis vazamentos de óleos 
lubrificantes e combustíveis que possam contaminar a água e o solo e para diminuir 

ruídos causados pelas mesmas. Para isto serão cumpridos os critérios de níveis 
sonoros, de acordo com a NBR 10.151 e a resolução do CONAMA nº 01/90, uma 
vez que a emissão de ruídos deteriora a qualidade de vida da população no entorno 

nsito de caminhões com 
transbordamentos nas vias públicas, mantendo 
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Figura 24. Exemplos de lonamento

 
 
4.5. Sinalização 

 
A fim de proteger os funcionários

as atividades no canteiro de obra
Individual (EPIs) e também é fundamental 
devidamente informados sobre as diferentes ameaças

Uma obra sempre envolve diversos riscos aos trabalhadores, abaixo foram 
listadas as características que envolvem a questão da necessidade de sinalização:

1. Consequências: Negativas 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID);
3. Intensidade: Baixa 
4. Tempo: Temporário (T);
 
Medidas mitigadoras: 

Toda escavação na obra deverá ser indicada por cavaletes ou cones 
sinalizadores, junto com sinalizações de advertência a fi
acidentes. 

Em áreas de acessos de trabalhadores e 
sinalizações de advertência permanentes.
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4. Exemplos de lonamento em caçamba de entulho.
Fonte: buritama.sp.gov.br 

proteger os funcionários dos inúmeros riscos que ocorrem durante 
atividades no canteiro de obra é obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção 

l (EPIs) e também é fundamental que todos os trabalhadores este
devidamente informados sobre as diferentes ameaças presentes na obra

Uma obra sempre envolve diversos riscos aos trabalhadores, abaixo foram 
listadas as características que envolvem a questão da necessidade de sinalização:

1. Consequências: Negativas (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 

4. Tempo: Temporário (T); 

Toda escavação na obra deverá ser indicada por cavaletes ou cones 
sinalizadores, junto com sinalizações de advertência a fim de evit

Em áreas de acessos de trabalhadores e veículos, devem ser instaladas 
sinalizações de advertência permanentes. 
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em caçamba de entulho. 

os inúmeros riscos que ocorrem durante 
o uso de Equipamentos de Proteção 

trabalhadores estejam 
presentes na obra. 

Uma obra sempre envolve diversos riscos aos trabalhadores, abaixo foram 
listadas as características que envolvem a questão da necessidade de sinalização: 

Toda escavação na obra deverá ser indicada por cavaletes ou cones 
m de evitar possíveis 

, devem ser instaladas 
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Também serão obrigatórias as 
segurança do trabalho dos funcionários da obra, como
e 26. 

Imagem 2
Fonte: EPI 

Imagem 26. Exemplo de placas de avisos 
Fonte: Manual de Legalização de
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Também serão obrigatórias as sinalizações quanto à higiene 
segurança do trabalho dos funcionários da obra, como exemplificado nas figuras 

5. Exemplos de placas de sobre o uso de EPI’s
Fonte: EPI – O Guia Definitivo - previnsa.com.br 

 

6. Exemplo de placas de avisos sobre higiene pessoal e controle de obras
Fonte: Manual de Legalização de Obras- mensurarjunior.com
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o à higiene pessoal e 
exemplificado nas figuras 25 

 
sobre o uso de EPI’s 

 

 
ene pessoal e controle de obras 
mensurarjunior.com 
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4.6. Segurança 
 
Em obras de construção de civil, os trabalhadores sempre acabam por 

serem expostos a diferentes tipos de risc
elétricos, falhas em maqui
outras situações. 

O período de implantação os impactos 
características: 

1. Consequências: Negativas (N);
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID);
3. Intensidade: Baixa 
4. Tempo: Temporário (T);
 
Medidas mitigadoras: 

Para garantir a total segurança e evitar eventuais acidentes
seguir a Norma ABNT NBR 9061/85, 
observadas na elaboração do projeto e escavações de obras civis a céu aberto, em 
solos e rochas. Também d
Regulamentadoras) quanto à saúde e segurança no trabalho que sejam aplicáveis 
ao empreendimento em questão.

Em relação ao método construtivo (concreto pré
abaixo alguns pontos relacio
envolvem tal técnica no trecho a seguir, 
regulamentadora sobre as Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na 
Indústria da Construção.

“18.9. Estruturas de concreto
 
18.9.1. As fôrmas devem ser projetadas e construídas de modo que resistam às 
cargas máximas de serviço.
 
18.9.2. O uso de fôrmas deslizantes deve ser supervisionado por profissional 
legalmente habilitado. 
 
18.9.3. Os suportes e escoras de fôrmas devem ser ins
concretagem por trabalhador qualificado.
 
18.9.4. Durante a desforma devem ser viabilizados meios que impeçam a queda livre 
de seções de fôrmas e escoramentos, sendo obrigatória a amarração dos níveis do 
terreno. 
 
18.9.5. As armações de pilares devem ser estaiadas ou escoradas antes do 
cimbramento. 
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Em obras de construção de civil, os trabalhadores sempre acabam por 
serem expostos a diferentes tipos de riscos, tais como: quedas de níveis
elétricos, falhas em maquinas, movimentação de cargas, ruídos exc

período de implantação os impactos possuem as seguintes 

1. Consequências: Negativas (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 

4. Tempo: Temporário (T); 

Para garantir a total segurança e evitar eventuais acidentes
Norma ABNT NBR 9061/85, a qual fixa as condições exigíveis a serem 

observadas na elaboração do projeto e escavações de obras civis a céu aberto, em 
bém deverão ser observadas todas as NRs (Normas 

Regulamentadoras) quanto à saúde e segurança no trabalho que sejam aplicáveis 
ao empreendimento em questão. 

Em relação ao método construtivo (concreto pré-moldado), são destacados 
abaixo alguns pontos relacionados às questões de segurança em const
envolvem tal técnica no trecho a seguir, o qual foi retirado da NR18, norma 
regulamentadora sobre as Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na 

. 

18.9. Estruturas de concreto 

9.1. As fôrmas devem ser projetadas e construídas de modo que resistam às 
cargas máximas de serviço. 

18.9.2. O uso de fôrmas deslizantes deve ser supervisionado por profissional 

18.9.3. Os suportes e escoras de fôrmas devem ser inspecionados antes e durante a 
concretagem por trabalhador qualificado. 

18.9.4. Durante a desforma devem ser viabilizados meios que impeçam a queda livre 
de seções de fôrmas e escoramentos, sendo obrigatória a amarração dos níveis do 

mações de pilares devem ser estaiadas ou escoradas antes do 
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Em obras de construção de civil, os trabalhadores sempre acabam por 
os, tais como: quedas de níveis, choques 

nas, movimentação de cargas, ruídos excessivos, entre 

possuem as seguintes 

Para garantir a total segurança e evitar eventuais acidentes, a obra deverá 
fixa as condições exigíveis a serem 

observadas na elaboração do projeto e escavações de obras civis a céu aberto, em 
everão ser observadas todas as NRs (Normas 

Regulamentadoras) quanto à saúde e segurança no trabalho que sejam aplicáveis 

moldado), são destacados 
nados às questões de segurança em construções que 

qual foi retirado da NR18, norma 
regulamentadora sobre as Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na 

9.1. As fôrmas devem ser projetadas e construídas de modo que resistam às 

18.9.2. O uso de fôrmas deslizantes deve ser supervisionado por profissional 

pecionados antes e durante a 

18.9.4. Durante a desforma devem ser viabilizados meios que impeçam a queda livre 
de seções de fôrmas e escoramentos, sendo obrigatória a amarração dos níveis do 

mações de pilares devem ser estaiadas ou escoradas antes do 
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18.9.6. Durante as operações de protensão de cabos de aço, é proibida a 
permanência de trabalhadores atrás dos macacos ou sobre est
dispositivos de protensão, devendo a 
 
18.9.7. Os dispositivos e equipamentos usados em protensão devem ser 
inspecionados por profissional legalmente habilitado antes de serem iniciados os 
trabalhos e durante os mesmos.
 
18.9.8. As conexões dos dutos transportado
dispositivos de segurança para impedir a separação das partes, quando o sistema 
estiver sobre pressão. 
 
18.9.9. As peças e máquinas do sistema transportador de concreto devem ser 
inspecionadas por trabalhador qualificado, ante
 
18.9.10. No local onde se executa a concretagem, somente deve permanecer a 
equipe indispensável para a execução dessa tarefa.
 
18.9.11. Os vibradores de imersão e de placas devem ter dupla isolação e os cabos 
de ligação ser protegidos contra choques mecânicos e cortes pela ferragem durante 
a utilização. 
 
18.9.12. As caçambas transportadoras de concreto devem ter dispositivos de 
segurança que impeçam o seu descarregamento acidental.
 
 
 
4.7. Limpeza 
 

A limpeza e o controle de resí
fases da obra, a fim de minimizar os possíveis impactos. 
ser gerados neste aspecto possuem as seguintes características:

1. Consequências: Negativa (N);
2. Abrangência: Área de Influênci
3. Intensidade: Média 
4. Tempo: Temporário (T);
 
Medidas mitigadoras: 

No período da obra serão adotadas
particulado na obra a interdição e isolamento temporário de áreas, além da sua 
devida sinalização, orientação e treinamento dos 
construtivos e de tecnologias que gerem o menor impacto possível.

Também deverão ser
diferenciadas conforme o t
nº 275 de abril de 2001. 
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18.9.6. Durante as operações de protensão de cabos de aço, é proibida a 
permanência de trabalhadores atrás dos macacos ou sobre est

protensão, devendo a área ser isolada e sinalizada.

18.9.7. Os dispositivos e equipamentos usados em protensão devem ser 
inspecionados por profissional legalmente habilitado antes de serem iniciados os 

durante os mesmos. 

18.9.8. As conexões dos dutos transportadores de concreto devem possuir 
dispositivos de segurança para impedir a separação das partes, quando o sistema 

18.9.9. As peças e máquinas do sistema transportador de concreto devem ser 
inspecionadas por trabalhador qualificado, antes do início dos trabalhos.

18.9.10. No local onde se executa a concretagem, somente deve permanecer a 
equipe indispensável para a execução dessa tarefa. 

18.9.11. Os vibradores de imersão e de placas devem ter dupla isolação e os cabos 
egidos contra choques mecânicos e cortes pela ferragem durante 

18.9.12. As caçambas transportadoras de concreto devem ter dispositivos de 
segurança que impeçam o seu descarregamento acidental.” 

A limpeza e o controle de resíduos deverão ser controlados durante todas as 
fases da obra, a fim de minimizar os possíveis impactos. Os impactos que poderão 

aspecto possuem as seguintes características:

1. Consequências: Negativa (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 

4. Tempo: Temporário (T); 

No período da obra serão adotadas como medidas de contenção do material 
particulado na obra a interdição e isolamento temporário de áreas, além da sua 

orientação e treinamento dos trabalhadores
construtivos e de tecnologias que gerem o menor impacto possível.

Também deverão ser instaladas lixeiras de coletas seletivas com as cores 
diferenciadas conforme o tipo de resíduo, de acordo com a Resolução do CONAMA 
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18.9.6. Durante as operações de protensão de cabos de aço, é proibida a 
permanência de trabalhadores atrás dos macacos ou sobre estes, ou outros 

área ser isolada e sinalizada. 

18.9.7. Os dispositivos e equipamentos usados em protensão devem ser 
inspecionados por profissional legalmente habilitado antes de serem iniciados os 

res de concreto devem possuir 
dispositivos de segurança para impedir a separação das partes, quando o sistema 

18.9.9. As peças e máquinas do sistema transportador de concreto devem ser 
s do início dos trabalhos. 

18.9.10. No local onde se executa a concretagem, somente deve permanecer a 

18.9.11. Os vibradores de imersão e de placas devem ter dupla isolação e os cabos 
egidos contra choques mecânicos e cortes pela ferragem durante 

18.9.12. As caçambas transportadoras de concreto devem ter dispositivos de 

duos deverão ser controlados durante todas as 
Os impactos que poderão 

aspecto possuem as seguintes características: 

medidas de contenção do material 
particulado na obra a interdição e isolamento temporário de áreas, além da sua 

trabalhadores e uso de sistemas 
construtivos e de tecnologias que gerem o menor impacto possível. 

seletivas com as cores 
Resolução do CONAMA 
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Quando as obras 
ser desinstalado e todos os resíduos oriundos
ser removidos das proximidades dos dispositi
seu entupimento. 

 
4.8. Monitoramento Contínuo
 

Os impactos gerados pela realização do monitoramento contínuo durante a
fase de implantação do empreendimento possuem as seguintes características:

1. Consequências: Positiva (P);
2. Abrangência: Área Diretamente Afetada (ADA);
3. Intensidade: Média 
4. Tempo: Temporário (T);
 
Medidas mitigadoras: 

Devidas vistorias na obra, realizadas pelo empreendedor responsável, 
deverão ser realizadas periodicamente, em prol de identificar possíveis 
inconformidades com a elaboração de relatórios com registros fotográficos. Os 
possíveis impactos encontrados durante as vistorias deverão ser sanados assim que 
identificados. 

 
 
4.9. Resíduos Sólidos 
 

Os resíduos de construção civil gerados na obra deverão ser a
corretamente descartados
normas e legislações vigentes

Os impactos causados com a geração de
características: 

 
1. Consequências: Negativas (N);
2. Abrangência: Área Diretamente Afetada (ADA);
3. Intensidade: Média; 
4. Tempo: Temporário (T);
 
Medidas Mitigadoras: 

Deve haver o reconhecimento da natureza específica dos Resíduos de 
Construção Civil (RCC) no processo de descarte em prol de verificar sua destinação 
correta, considerando sua clas
CONAMA n° 307/2002 que além de agrupar os resíduos em classe, também define 
qual deve ser a destinação destes (
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obras forem finalizadas, o sistema de drenagem provisório deve 
desinstalado e todos os resíduos oriundos das escavações e
removidos das proximidades dos dispositivos de drenagem, evitando

. Monitoramento Contínuo 

Os impactos gerados pela realização do monitoramento contínuo durante a
fase de implantação do empreendimento possuem as seguintes características:

1. Consequências: Positiva (P); 
gência: Área Diretamente Afetada (ADA); 

4. Tempo: Temporário (T); 

Devidas vistorias na obra, realizadas pelo empreendedor responsável, 
deverão ser realizadas periodicamente, em prol de identificar possíveis 

formidades com a elaboração de relatórios com registros fotográficos. Os 
possíveis impactos encontrados durante as vistorias deverão ser sanados assim que 

 

Os resíduos de construção civil gerados na obra deverão ser a
corretamente descartados durante todas as etapas da construção
normas e legislações vigentes. 

Os impactos causados com a geração de resíduos possuem as seguintes 

1. Consequências: Negativas (N); 
a Diretamente Afetada (ADA); 

4. Tempo: Temporário (T); 

Deve haver o reconhecimento da natureza específica dos Resíduos de 
Construção Civil (RCC) no processo de descarte em prol de verificar sua destinação 

, considerando sua classificação conforme o disposto 
que além de agrupar os resíduos em classe, também define 

qual deve ser a destinação destes (tabela 6). Os principais resíduos sólidos 
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o sistema de drenagem provisório deve 
ões e limpezas devem 
em, evitando assim o 

Os impactos gerados pela realização do monitoramento contínuo durante a 
fase de implantação do empreendimento possuem as seguintes características: 

Devidas vistorias na obra, realizadas pelo empreendedor responsável, 
deverão ser realizadas periodicamente, em prol de identificar possíveis 

formidades com a elaboração de relatórios com registros fotográficos. Os 
possíveis impactos encontrados durante as vistorias deverão ser sanados assim que 

Os resíduos de construção civil gerados na obra deverão ser analisados e 
da construção seguindo as 

possuem as seguintes 

Deve haver o reconhecimento da natureza específica dos Resíduos de 
Construção Civil (RCC) no processo de descarte em prol de verificar sua destinação 

o disposto na Resolução 
que além de agrupar os resíduos em classe, também define 

abela 6). Os principais resíduos sólidos 
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encontrados em um empreendi
encontrados na tabela 7.

Classe 

 
 
 
 
 

A 

São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 
agregados, tais como: de construção, demolição, 
reformas e reparos de pavimentação e de outras 

obras de infraestrutura, inclusive solos 
provenientes de terraplanagem, de edificações, 
componentes cerâmicos como (tijolos, blocos, 

telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 
concreto, de processo de fabricação e/ou 

demolição de peças pré
(blocos, tubos, meio fio, etc.) produzidas no 

 
 

B 

São os resíduos recicláveis para outras 
destinações, tais como: plásticos, papel, papelão, 

metais, vidros, madeiras, isopor e gesso.

C 

São os resíduos para os quais não foram 
desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem 

massa corrida, massa de vidro, etc.

 
D 

São resíduos perigosos oriundos do processo de 
construção, tais como: tintas, solvent

outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à 
saúde, oriundos de demolições, reformas e 
reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros, bem como telhas e demais 
objetos e materiais que contenham amianto ou 

outros produtos

Tabela 6. Classificação dos Resíduos de Construção Civil
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encontrados em um empreendimento de uso comercial e a classe dos mesmos são 
abela 7. 

Descrição Destinação

São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 
agregados, tais como: de construção, demolição, 
reformas e reparos de pavimentação e de outras 

obras de infraestrutura, inclusive solos 
provenientes de terraplanagem, de edificações, 
componentes cerâmicos como (tijolos, blocos, 

telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 
concreto, de processo de fabricação e/ou 

demolição de peças pré-moldadas em concreto 
(blocos, tubos, meio fio, etc.) produzidas no 

canteiro de obras. 

Encaminhamento para 
áreas de reciclagem ou 

disposição final em aterros 
de RCC, visando a 

construção topográfica e/ou 
recuperação ambiental de 

áreas de mineração 
exauridas, conside

inclusive a possibilidade de 
uso futuro da área ou dos 

resíduos lá dispostos.

São os resíduos recicláveis para outras 
destinações, tais como: plásticos, papel, papelão, 

metais, vidros, madeiras, isopor e gesso. 

Reutilização/reciclagem ou 
encamin

de armazenamento 
temporário, sendo 

dispostos de modo a 
permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura.

São os resíduos para os quais não foram 
desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem ou recuperação, tais como: lixas, 

massa corrida, massa de vidro, etc. 

Armazenamento, 
transporte, reutilização e 
destinação final

São resíduos perigosos oriundos do processo de 
construção, tais como: tintas, solventes, óleos e 

outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à 
saúde, oriundos de demolições, reformas e 
reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros, bem como telhas e demais 
objetos e materiais que contenham amianto ou 

outros produtos nocivos à saúde 

Armazenamento, 
transporte, reutilização e 
destinação final conforme 

Tabela 6. Classificação dos Resíduos de Construção Civil
Fonte: CONAMA 307/2002. 
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comercial e a classe dos mesmos são 

estinação Requerida 

Encaminhamento para 
áreas de reciclagem ou 

disposição final em aterros 
de RCC, visando a 

construção topográfica e/ou 
recuperação ambiental de 

áreas de mineração 
exauridas, considerando 

inclusive a possibilidade de 
uso futuro da área ou dos 

resíduos lá dispostos. 

Reutilização/reciclagem ou 
encaminhamento às áreas 

de armazenamento 
temporário, sendo 

dispostos de modo a 
permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura. 

Armazenamento, 
transporte, reutilização e 
destinação final conforme 

normas técnicas 
específicas. 

Armazenamento, 
transporte, reutilização e 
destinação final conforme 

normas técnicas 
especificas. 

Tabela 6. Classificação dos Resíduos de Construção Civil 
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Papel/Papelão

Massa Corrida

Massa de V

Óleo lubrificante usado

Materiais contaminados

Tintas e solventes

Tabela 7. Resíduos que são esperados encontrar 

 
Diversas medidas podem ser implementadas em prol da redução da geração 

de resíduos sólidos, porém
fatores, logo, é impossível evitar que haja uma gran
embora este contingente possa ser significativamente reduzido.

Dessa forma, foi realizada uma estimativa da geração de resíduos na obra 
com base em dados empíricos
empreiteiras que realizam este tipo de obra.

Abaixo é apresentada uma tabela (tabela 8) com a estimativa 
(das classes que geram
acordo com o plano de obra.
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Resíduo Classe 

Cimento A 

Argamassa A 

Areia e brita A 

Solo A 

Papel/Papelão B 

Metal B 

Madeira B 

Plástico B 

Vidro B 

Gesso B 

Lixas C 

Massa Corrida C 

Massa de Vidro C 

Óleo lubrificante usado D 

Filtros D 

Materiais contaminados D 

Tintas e solventes D 

Tabela 7. Resíduos que são esperados encontrar durante a obra e sua classe
Fonte: CONAMA 307/2002. 

Diversas medidas podem ser implementadas em prol da redução da geração 
porém, uma obra sempre envolve muitos materiais e diversos 

fatores, logo, é impossível evitar que haja uma grande quantidade de resíduos, 
embora este contingente possa ser significativamente reduzido. 

foi realizada uma estimativa da geração de resíduos na obra 
empíricos fornecidos pelo responsável técnico da obra e 

alizam este tipo de obra. 

Abaixo é apresentada uma tabela (tabela 8) com a estimativa 
m maior contingente) gerados durante a obra

acordo com o plano de obra. 
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durante a obra e sua classe 

Diversas medidas podem ser implementadas em prol da redução da geração 
uma obra sempre envolve muitos materiais e diversos 

de quantidade de resíduos, 
 

foi realizada uma estimativa da geração de resíduos na obra 
pelo responsável técnico da obra e 

Abaixo é apresentada uma tabela (tabela 8) com a estimativa de resíduos 
gerados durante a obra em estudo de 
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Podem ser incorporadas algumas medidas
desperdício da matéria prima e o
cada material. Assim, abaixo foram desmembradas em tópicos as informações 
relativas aos resíduos existentes na obra trabalhada, sua classe, origem e proposta 
para redução, visando assim uma melhor compreensão para o manuseio dos 
materiais, seus resíduos e medidas a serem realizadas para contenção do 
desperdício e poluição que podem envolver a 

 
Resíduos classe A: 
 
Argamassa:  

Origem: durante o trabalho de assentamento de tijolos, chapisco, reboco e emboço.

Proposta para redução: Tr

 

Areia e brita:  

Origem: Durante o processo de t

Proposta para redução:
local de utilização. Ao redor do local de 
barreiras para evitar que durante a 

 

Cimento:  

Origem: O cimento pode ser perdido antes mesmo de ser utilizado, caso seja
armazenado de maneira inadequada, entrando em contato com água. 
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Tabela 8. Estimativa de resíduos da obra
Fonte: Elaborado por J. Lima 

 
Podem ser incorporadas algumas medidas com objetivo

matéria prima e os procedimentos a serem tomados var
cada material. Assim, abaixo foram desmembradas em tópicos as informações 

esíduos existentes na obra trabalhada, sua classe, origem e proposta 
para redução, visando assim uma melhor compreensão para o manuseio dos 
materiais, seus resíduos e medidas a serem realizadas para contenção do 
desperdício e poluição que podem envolver a obra. 

durante o trabalho de assentamento de tijolos, chapisco, reboco e emboço.

Treinamento de mão de obra para evitar perdas.

Origem: Durante o processo de transporte e a armazenagem. 

Proposta para redução: Armazenagem dos materiais o mais próximo possível do 
tilização. Ao redor do local de armazenamento da areia serão feitas 

ar que durante a chuva a areia seja levada pela água.

O cimento pode ser perdido antes mesmo de ser utilizado, caso seja
armazenado de maneira inadequada, entrando em contato com água. 
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Tabela 8. Estimativa de resíduos da obra 

com objetivo de reduzir o 
s procedimentos a serem tomados variam para 

cada material. Assim, abaixo foram desmembradas em tópicos as informações 
esíduos existentes na obra trabalhada, sua classe, origem e proposta 

para redução, visando assim uma melhor compreensão para o manuseio dos 
materiais, seus resíduos e medidas a serem realizadas para contenção do 

durante o trabalho de assentamento de tijolos, chapisco, reboco e emboço. 

obra para evitar perdas. 

o mais próximo possível do 
da areia serão feitas 

a areia seja levada pela água. 

O cimento pode ser perdido antes mesmo de ser utilizado, caso seja 
armazenado de maneira inadequada, entrando em contato com água.  
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Proposta para redução: 
este material se deteriora com muita facil
para um período maior que uma semana. Todo cimento presente na obra será 
armazenado em local coberto
transmitida pelo solo. Além disso, o empilhamento dos sacos de ciment
passar de 10 sacos para evitar a compactação do material.

 

Cerâmica:  

Origem: A perda de cerâmica geralmente ocorre na quebra do material durante o 
transporte e no mau acondicionamento do material. Outro fator que gera resíduo 
proveniente da cerâmica são os recortes nas peças durante a fase de acabamento.

Proposta para redução: A
a fazer o melhor proveito dos retalhos. Antes do uso
local com a menor circulação
que possam quebrar as peças.

 

Resíduos classe B: 

Madeira: 
 
Origem: Após a utilização da madeira, ela poderá sofrer deterioração, se não houver 
o devido armazenamento. 

Proposta para redução: 
reutilizada na própria obra ou em obras futuras, esta será armazenada em um local 
seco e protegido. 

 

Aço: 

Origem: A geração de resíduos de aço em uma obra é proveniente do corte das 
barras para a montagem das armaduras

Proposta para redução: 
que irá executar este serviço será 
cortes. 
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Proposta para redução: Deve-se evitar ter estoque grande de cimento na obra, pois 
este material se deteriora com muita facilidade. O ideal é que o estoque não seja 
para um período maior que uma semana. Todo cimento presente na obra será 
armazenado em local coberto, seco e sobre "palets" para evitar a umidade 
transmitida pelo solo. Além disso, o empilhamento dos sacos de ciment

para evitar a compactação do material. 

A perda de cerâmica geralmente ocorre na quebra do material durante o 
transporte e no mau acondicionamento do material. Outro fator que gera resíduo 

râmica são os recortes nas peças durante a fase de acabamento.

Proposta para redução: A mão de obra que irá executar este serviço será orientada 
eito dos retalhos. Antes do uso o material será armazenado em 

circulação de pessoas possível para evitar impactos acidentais 
que possam quebrar as peças. 

Após a utilização da madeira, ela poderá sofrer deterioração, se não houver 
o devido armazenamento.  

Proposta para redução: Para conservar a madeira e permitir que possa ser 
reutilizada na própria obra ou em obras futuras, esta será armazenada em um local 

A geração de resíduos de aço em uma obra é proveniente do corte das 
barras para a montagem das armaduras.  

Proposta para redução: Para reduzir a geração deste tipo de resíduo
r este serviço será instruída para evitar gerar grandes
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se evitar ter estoque grande de cimento na obra, pois 
idade. O ideal é que o estoque não seja 

para um período maior que uma semana. Todo cimento presente na obra será 
para evitar a umidade 

transmitida pelo solo. Além disso, o empilhamento dos sacos de cimento não deverá 

A perda de cerâmica geralmente ocorre na quebra do material durante o 
transporte e no mau acondicionamento do material. Outro fator que gera resíduo 

râmica são os recortes nas peças durante a fase de acabamento. 

mão de obra que irá executar este serviço será orientada 
o material será armazenado em 
para evitar impactos acidentais 

Após a utilização da madeira, ela poderá sofrer deterioração, se não houver 

ar a madeira e permitir que possa ser 
reutilizada na própria obra ou em obras futuras, esta será armazenada em um local 

A geração de resíduos de aço em uma obra é proveniente do corte das 

ão deste tipo de resíduo a mão de obra 
grandes perdas com os 
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Papeis e plásticos:  

Origem: Os papeis e plásticos que devem ser gerados nes
oriundos principalmente de embala
proteger o piso durante a fase de acabamento

Proposta para redução: Para resíduos originados de embalagens não há muitas 
opções para a redução. Entretanto,

 

Vidro:  

Origem: Os resíduos de vidro qu
do trabalho de instalação de esquadrias, não re
se tratar de um resíduo gerado somente 

Proposta para redução: 
orientada para manusear cuidadosamente os itens frágeis e evitar quebras e 
eventuais perdas. 

 

Resíduos classe C 
 
Lixas: 

Origem: Pode haver perdas du
acabamento. 

Proposta para redução: Maior gerenciamento e 
perdas. 

 

Massa Corrida: 
 
Origem: As perdas podem ocorrer devido ao 
parte da mão de obra. 
Proposta para redução: 
produto e as instruções técnicas aos funcionários que farão a aplicação.
 
 
 
Massa de Vidro: 
 
Origem: O mau uso e falta de conhecimento por parte da m
acarretar em desperdício do produto.
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Os papeis e plásticos que devem ser gerados nesta obra
oriundos principalmente de embalagens. Também será utilizado plástico para 
proteger o piso durante a fase de acabamento. 

Proposta para redução: Para resíduos originados de embalagens não há muitas 
Entretanto, a lona plástica será reutilizada na própria obra.

Os resíduos de vidro que devem ser gerados nesta obra 
instalação de esquadrias, não representando grande quantidade

se tratar de um resíduo gerado somente quando há quebra desse material. 

Proposta para redução: Para reduzir esse resíduo a mão de 
orientada para manusear cuidadosamente os itens frágeis e evitar quebras e 

Pode haver perdas durante sua utilização no processo de pintura

Maior gerenciamento e orientação a mão de 

podem ocorrer devido ao mau gerenciamento do produto por 

Proposta para redução: Ampliação do gerenciamento em relação à utilização do 
produto e as instruções técnicas aos funcionários que farão a aplicação.

uso e falta de conhecimento por parte da m
r em desperdício do produto. 
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ta obra deverão ser 
gens. Também será utilizado plástico para 

Proposta para redução: Para resíduos originados de embalagens não há muitas 
stica será reutilizada na própria obra. 

e devem ser gerados nesta obra serão provenientes 
presentando grande quantidade por 

quebra desse material.  

a mão de obra deverá ser 
orientada para manusear cuidadosamente os itens frágeis e evitar quebras e 

rante sua utilização no processo de pintura e 

mão de obra para evitar 

gerenciamento do produto por 

Ampliação do gerenciamento em relação à utilização do 
produto e as instruções técnicas aos funcionários que farão a aplicação. 

uso e falta de conhecimento por parte da mão de obra pode 
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Proposta para redução: 
utilização do produto para conter os desperdícios.
 
 
Resíduos classe D 

Tintas: 

Origem: As perdas desse produto podem ocorrer devido ao 
processo. 

Proposta para redução: 
verificação do rendimento indicado pelo fabricante e já 
início da pintura a quantidade de demãos a serem realizados. A m
ser instruída para melhor aproveitamento possível das tintas.

 

Solventes: 

Origem: Os solventes utilizados na limpeza dos instrumentos de pintura serão para a
diluição de outras tintas similares.

Proposta para redução: 
reutilizadas em obras futuras.
temporariamente em abrigo
também um kit de mitigação com areia ou pó de serra para recolhimento dos 
resíduos contaminados e limpeza 
combustíveis ou de outras substâncias químicas.

Devido ao fato de envolver riscos, o
deve ser acompanhado pelo
Ambiental (CADRI) emitido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paul
(CETESB) e o transportador a ser contratado deve possuir habilitação específica 
para transportar resíduos perigosos

 

 
4.10. Reaproveitamento
 

Durante a obra haverá o 
descartados, buscando evitar o gasto com novos materiais e poupar o meio 
ambiente de uma possível retirada de mais matérias
uma economia dentro na obra.
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Proposta para redução: Orientação aos colaboradores sobre a melhor forma de 
utilização do produto para conter os desperdícios. 

Origem: As perdas desse produto podem ocorrer devido ao mau

Proposta para redução: Deve ser feito um maior gerenciamento 
verificação do rendimento indicado pelo fabricante e já ter pré-estabelecida antes do 
início da pintura a quantidade de demãos a serem realizados. A m
ser instruída para melhor aproveitamento possível das tintas. 

Os solventes utilizados na limpeza dos instrumentos de pintura serão para a
diluição de outras tintas similares. 

Proposta para redução: Latas de solventes abertas poderão 
reutilizadas em obras futuras. Estes tipos de resíduos devem ser 
temporariamente em abrigo sinalizado, contido e ventilado. A obra deve
também um kit de mitigação com areia ou pó de serra para recolhimento dos 

contaminados e limpeza de superfícies, após derramamentos de 
combustíveis ou de outras substâncias químicas. 

Devido ao fato de envolver riscos, o processo de destinação destes resíduos 
deve ser acompanhado pelo Certificado de Movimentação de Resíduos de I
Ambiental (CADRI) emitido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paul

transportador a ser contratado deve possuir habilitação específica 
para transportar resíduos perigosos. 

Reaproveitamento 

Durante a obra haverá o reaproveitamento dos resíduos que seriam 
descartados, buscando evitar o gasto com novos materiais e poupar o meio 
ambiente de uma possível retirada de mais matérias-primas, além de proporcionar 
uma economia dentro na obra. 
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Orientação aos colaboradores sobre a melhor forma de 

mau uso durante o 

 da pintura, havendo 
estabelecida antes do 

início da pintura a quantidade de demãos a serem realizados. A mão de obra deve 

Os solventes utilizados na limpeza dos instrumentos de pintura serão para a 

e solventes abertas poderão ser fechadas e 
s tipos de resíduos devem ser acondicionados 

A obra deve possuir 
também um kit de mitigação com areia ou pó de serra para recolhimento dos 

após derramamentos de 

processo de destinação destes resíduos 
Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse 

Ambiental (CADRI) emitido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
transportador a ser contratado deve possuir habilitação específica 

veitamento dos resíduos que seriam 
descartados, buscando evitar o gasto com novos materiais e poupar o meio 

primas, além de proporcionar 
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Para haver uma maior eficiência no proc
ser feita a segregação imediata para evitar con
assim como o condicionamento adequado e sinalização para identificação dos 
resíduos reutilizáveis e o a
possíveis "sobras" de materiais com possibilidade de reuso (sacos de argamassa 
contendo apenas parte do conteúdo inicial, alguns blocos ou cortes de bloco 
inutilizados, etc). 

A tabela abaixo demonstra as medidas de reutilização de alguns materi
que serão realizadas na construção.

 

Resíduos

 
Resíduos classe 

 
Recicláveis de outras indústrias 

Embalagens

 
Resíduos classe B

 
Recicláveis de outras indústrias 

Metais e madeira.

Tabela 9. 

Os resíduos deverão ser armazenados separadamente e de forma que não 
se deteriorem e possam ser reaproveitados.

A triagem do material será feita
segregados serão depositados em locais de armazenamento temporários e em 
seguida transportados para o local de acondicionamento. 
contingente, os resíduos poderão ser levados diretamente aos locais de 
acondicionamento final. 

As soluções para o acondicionamento dos 
obra, entretanto, deverá ser priorizado o acondicionamento indicado pela tabela 
Poderão ser utilizadas caçambas estacionárias, tambores ou baias sinalizadas pa
armazenamento dos resíduos e d
dos recipientes e sua capacidade.

Em relação aos dispositivos de acondicionamento, deverão ser considerados 
fatores como o volume e as 
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Para haver uma maior eficiência no processo de reaproveitamento deverá 
egregação imediata para evitar contaminação e mistura de resíduos, 

condicionamento adequado e sinalização para identificação dos 
reutilizáveis e o acompanhamento sistemático da obra, visand

possíveis "sobras" de materiais com possibilidade de reuso (sacos de argamassa 
contendo apenas parte do conteúdo inicial, alguns blocos ou cortes de bloco 

A tabela abaixo demonstra as medidas de reutilização de alguns materi
que serão realizadas na construção. 

Resíduos Reutilização

Resíduos classe A 

cicláveis de outras indústrias -
Embalagens 

Reutilização de embalagens para o 
acondicionamento de outros materiais, sempre 

que não houver riscos de contaminação ou 
alteração das características do novo material 

acondicionado.

Resíduos classe B 

ecicláveis de outras indústrias - 
Metais e madeira. 

Reutilização de restos de metal e madeira 
para confecção de sinalizações, construções 
provisórias para estoque de materiais e b

para resíduos

Tabela 9. Medidas reutilização de material na obra.
Fonte: Elaborado por J. Lima 

 
resíduos deverão ser armazenados separadamente e de forma que não 

se deteriorem e possam ser reaproveitados. 

triagem do material será feita no local de origem dos resíduos
depositados em locais de armazenamento temporários e em 

seguida transportados para o local de acondicionamento. 
os resíduos poderão ser levados diretamente aos locais de 

 

As soluções para o acondicionamento dos resíduos poderão variar durante a 
obra, entretanto, deverá ser priorizado o acondicionamento indicado pela tabela 
Poderão ser utilizadas caçambas estacionárias, tambores ou baias sinalizadas pa

mazenamento dos resíduos e deverá sempre haver atenção em relação ao estado 
sua capacidade. 

Em relação aos dispositivos de acondicionamento, deverão ser considerados 
fatores como o volume e as características físicas dos resíduos, assim c
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esso de reaproveitamento deverá 
taminação e mistura de resíduos, 

condicionamento adequado e sinalização para identificação dos 
companhamento sistemático da obra, visando localizar 

possíveis "sobras" de materiais com possibilidade de reuso (sacos de argamassa 
contendo apenas parte do conteúdo inicial, alguns blocos ou cortes de bloco 

A tabela abaixo demonstra as medidas de reutilização de alguns materiais 

Reutilização 

de embalagens para o 
acondicionamento de outros materiais, sempre 

que não houver riscos de contaminação ou 
ão das características do novo material 

acondicionado. 

Reutilização de restos de metal e madeira 
para confecção de sinalizações, construções 
provisórias para estoque de materiais e baias 

para resíduos. 

obra. 

resíduos deverão ser armazenados separadamente e de forma que não 

de origem dos resíduos e os já 
depositados em locais de armazenamento temporários e em 

seguida transportados para o local de acondicionamento. Dependendo do 
os resíduos poderão ser levados diretamente aos locais de 

poderão variar durante a 
obra, entretanto, deverá ser priorizado o acondicionamento indicado pela tabela 11. 
Poderão ser utilizadas caçambas estacionárias, tambores ou baias sinalizadas para 

everá sempre haver atenção em relação ao estado 

Em relação aos dispositivos de acondicionamento, deverão ser considerados 
dos resíduos, assim como a 
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facilidade para coleta e a segurança para os usuários.
de lixeiras seletivas (seguindo o código de cores 
áreas de uso comum da obra.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 10. Cores para identificação de diferentes tipos de resíduos.

 
Resíduo 

Solos 

Alvenaria, Concreto, 
argamassa e Cerâmica

Gesso 

Madeira 

Serragem 

Metais 

Plástico 

Papel/Papelão

Manta asfáltica

AZUL

VERMELHO

VERDE

AMAREL

PRETO

LARANJA

MARROM

CINZA
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para coleta e a segurança para os usuários. Será obrigatória a presença 
de lixeiras seletivas (seguindo o código de cores demonstrando
áreas de uso comum da obra. 

Tabela 10. Cores para identificação de diferentes tipos de resíduos.
Fonte: Elaborado por J. Lima 

 
 

Acondicionamento adequado

Caçambas devidamente identificadas

Alvenaria, Concreto, 
argamassa e Cerâmica 

Pilhas próximas aos locais de geração
Caçambas devidamente identificadas

Pilhas próximas aos locais de geração;
Caçamba estacionária devidamente identificada;

Caçamba estacionária devidamente identificada;
Baia sinalizada;

Caixa coletora de serragem;
Sacos de ráfia;

Caçamba estacionária devidamente identificada;
Baia sinalizada;

Caçamba estacionária devidamente identificada;
Baia sinalizada;

Papel/Papelão Caçamba estacionária devidamente identificada;
Baia sinalizada;

Manta asfáltica 
Transporte imediato pelo usuário para o local de 

acondicionamento final;
Caçamba estacionária devidamente identificada;

AZUL Papel/papelão 

VERMELHO Plástico 

VERDE Vidro 

AMARELO Metal 

PRETO Madeira 

LARANJA Resíduos perigosos 

MARROM Resíduos Orgânicos 

CINZA 
Resíduo geral não reciclável ou 
misturado, ou contaminado não 

passível de separação.
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Será obrigatória a presença 
demonstrando na tabela 10) nas 

Tabela 10. Cores para identificação de diferentes tipos de resíduos. 

Acondicionamento adequado 

Caçambas devidamente identificadas 

Pilhas próximas aos locais de geração 
Caçambas devidamente identificadas 

s de geração; 
Caçamba estacionária devidamente identificada; 

Caçamba estacionária devidamente identificada; 
Baia sinalizada; 

Caixa coletora de serragem; 
Sacos de ráfia; 

Caçamba estacionária devidamente identificada; 
da; 

Caçamba estacionária devidamente identificada; 
Baia sinalizada; 

Caçamba estacionária devidamente identificada; 
Baia sinalizada; 

Transporte imediato pelo usuário para o local de 
acondicionamento final; 

stacionária devidamente identificada; 

 

 

Resíduo geral não reciclável ou 
misturado, ou contaminado não 

separação. 
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EPS (isopor)

Instrumentos de aplicação 
(rolos, pincéis, folhas de lixa 

etc.) 
Tabela 11. Acondicionamento dos resíduos da construção civil.

 
 

Figura 27. Modelo de acondicionamento de resíduos em caçambas

 

Figura 28. Exemplo de lixeiras identificadas de acordo com o padrão de cores
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EPS (isopor) Sacos de ráfia ou sacos de lixo;
Baia sinalizada;

Instrumentos de aplicação 
(rolos, pincéis, folhas de lixa Baia sinalizada;

Tabela 11. Acondicionamento dos resíduos da construção civil.
Fonte: Elaborado por J. Lima 

7. Modelo de acondicionamento de resíduos em caçambas
Fonte: blog.qualitab 

8. Exemplo de lixeiras identificadas de acordo com o padrão de cores
Fonte: Leveelimpe 
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Sacos de ráfia ou sacos de lixo; 
Baia sinalizada; 

Baia sinalizada; 

Tabela 11. Acondicionamento dos resíduos da construção civil. 

 
7. Modelo de acondicionamento de resíduos em caçambas 

 
8. Exemplo de lixeiras identificadas de acordo com o padrão de cores 
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Os destinos dos resíduos devem ser locais
exigências da Resolução CONAMA n° 307 de 2002 
trata do manejo externo
pela CETESB. 

Durante a coleta deverá ser 
(CTR) em três vias: uma para o gerador, outra para o transportador e a terceira para 
o destinatário. As empresas que trabalharão com a coleta deverão ser licenciadas 
para realizar esse tipo de transporte e documentar 

Em todas as fase
para lidar as questões ambientais da obra
dos resíduos. 

 
 
 
4.11. Poluição Sonora
 

A fase da implantação 
riscos de ocasionar doenças aos trabalhadores e mal estar à comunidade presente 
no entorno do empreendimento. 

Os ruídos presentes em uma obra de construção civil podem ser altos e 
contínuos, tais como: 
retiradas de entulhos, entre outro
processos citados) geralmente é aquele que emite os níveis mais altos de ruídos, e 
consequentemente o mais passível de causar 

Os impactos que af
características: 

 
1. Consequências: Negativas (N);
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID);
3. Intensidade: Média; 
4. Tempo: Temporário (T);
 
Medidas Mitigadoras: 

Não é possível estimar precisamente os níveis de ruíd
obra, pois é um elemento variável. Entretanto
ao disposto pela Resolução CONAMA 01/90
emissão de ruídos que a obra
pela norma ABNT NBR 10.152 
conforto da comunidade.
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destinos dos resíduos devem ser locais que cump
exigências da Resolução CONAMA n° 307 de 2002 e suas alterações quando se 
trata do manejo externo, também deve haver licença de funcionam

coleta deverá ser feito um Controle de Transporte
m três vias: uma para o gerador, outra para o transportador e a terceira para 

As empresas que trabalharão com a coleta deverão ser licenciadas 
para realizar esse tipo de transporte e documentar o destino final dos resíduos.

Em todas as fases da implantação os colaboradores deverão ser treinados 
questões ambientais da obra e evitar equívocos em relação ao destino 

Poluição Sonora 

fase da implantação é a maior geradora de ruídos, pois 
e ocasionar doenças aos trabalhadores e mal estar à comunidade presente 

no entorno do empreendimento.  

Os ruídos presentes em uma obra de construção civil podem ser altos e 
 impacto devido alascamentos, processos de perfuração, 

as de entulhos, entre outros. O ruído impulsivo (o tipo de ruído gerado pelos 
geralmente é aquele que emite os níveis mais altos de ruídos, e 

consequentemente o mais passível de causar incômodos à vizinhança. 

Os impactos que afetam o nível sonoro possuem as seguintes 

1. Consequências: Negativas (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 

4. Tempo: Temporário (T); 

Não é possível estimar precisamente os níveis de ruídos ocasionados pela 
obra, pois é um elemento variável. Entretanto, o empreendimento deverá obedecer 

Resolução CONAMA 01/90 que estabelece que a
que a obra deverá obedecer e aos níveis considerados aceitáveis 

pela norma ABNT NBR 10.152 – Avaliação de Ruído em Áreas Habitadas, visando o 
conforto da comunidade. 
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que cumpram todas as 
e suas alterações quando se 

licença de funcionamento aprovada 

um Controle de Transporte de Resíduos 
m três vias: uma para o gerador, outra para o transportador e a terceira para 

As empresas que trabalharão com a coleta deverão ser licenciadas 
o destino final dos resíduos. 

s da implantação os colaboradores deverão ser treinados 
e evitar equívocos em relação ao destino 

a maior geradora de ruídos, pois essa fase envolve 
e ocasionar doenças aos trabalhadores e mal estar à comunidade presente 

Os ruídos presentes em uma obra de construção civil podem ser altos e 
ntos, processos de perfuração, 

(o tipo de ruído gerado pelos 
geralmente é aquele que emite os níveis mais altos de ruídos, e 

vizinhança.  

possuem as seguintes 

os ocasionados pela 
, o empreendimento deverá obedecer 
que estabelece que a parâmetro da 

aos níveis considerados aceitáveis 
Avaliação de Ruído em Áreas Habitadas, visando o 
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5. FASE DE OPERAÇÃO
 

Nesta parte do estudo será trabalhada a fase de operação, ou seja, a etapa 
pós-obra, onde o edifício comercial já estará pronto e em fu
clientes e funcionários. Serão analisados os impactos positivos e negativos na área, 
visando formas de harmonizar as 
futuros funcionários.  

Caso sejam necessárias, serão propostas adequaçõe
planejamento municipal para a inserção do empreendimento ao contexto urbano 
municipal, entretanto, será analisado no presente tí

Os subtítulos a seguir trabalharão os aspectos englobados nessa fase, seus 
impactos e respectivas medidas mitigadoras.

 
 
5.1.  Adensamento Populacional
 

O empreendimento em questão 
adensamento populacional
funcionários (população fixa)

Por se tratar de um empreendimento comercial, com uso de mercado, 
devemos considerar o adensamento causado em dua
a população fixa (os funcionários do local) e a população flutuante
mercado). 

A população fixa do empreendime
distribuídos em diferentes turnos, 
comércio que será, de segunda à 
08:00h às 14:00h. 

Além da população fixa, esti
300 pessoas por dia como população flutuante (clientes).
população máxima, teríamos um 
ao longo dos horários do dia.

Como podemos observar no mapa abaixo
Campinas), a densidade existente na área de influência direta 
entre 5 e 200 hab/ha. Logo, um aumento de 350 não influenciará de maneira 
significativa na área. 
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FASE DE OPERAÇÃO 

Nesta parte do estudo será trabalhada a fase de operação, ou seja, a etapa 
o edifício comercial já estará pronto e em funcionamento, recebendo 

clientes e funcionários. Serão analisados os impactos positivos e negativos na área, 
harmonizar as inter-relações ambientais e o bem

necessárias, serão propostas adequaçõe
planejamento municipal para a inserção do empreendimento ao contexto urbano 

o, será analisado no presente título se haverá necessidade.

Os subtítulos a seguir trabalharão os aspectos englobados nessa fase, seus 
s e respectivas medidas mitigadoras. 

Adensamento Populacional 

O empreendimento em questão é um mercado, dessa forma, traz o 
adensamento populacional causado pelo fluxo de clientes (população flutuante) e 
funcionários (população fixa). 

r de um empreendimento comercial, com uso de mercado, 
considerar o adensamento causado em duas condições diferentes, sendo 

fixa (os funcionários do local) e a população flutuante

opulação fixa do empreendimento será de 20 funcionários
diferentes turnos, atendendo o horário total de funcionamento do 

será, de segunda à sexta das 08:00h às 19:00h 

Além da população fixa, estima-se receber no empreendimento
como população flutuante (clientes). Portanto, considerando a 

população máxima, teríamos um adensamento máximo de 320 pessoas, distribuídos 
ao longo dos horários do dia. 

Como podemos observar no mapa abaixo (disponibilizado pela Prefeitura de 
, a densidade existente na área de influência direta é predominantemente 

entre 5 e 200 hab/ha. Logo, um aumento de 350 não influenciará de maneira 
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Nesta parte do estudo será trabalhada a fase de operação, ou seja, a etapa 
ncionamento, recebendo 

clientes e funcionários. Serão analisados os impactos positivos e negativos na área, 
relações ambientais e o bem-estar dos 

necessárias, serão propostas adequações relacionadas ao 
planejamento municipal para a inserção do empreendimento ao contexto urbano 

tulo se haverá necessidade. 

Os subtítulos a seguir trabalharão os aspectos englobados nessa fase, seus 

, dessa forma, traz o 
(população flutuante) e 

r de um empreendimento comercial, com uso de mercado, 
s condições diferentes, sendo 

fixa (os funcionários do local) e a população flutuante (os clientes do 

funcionários que serão 
o total de funcionamento do 

 e aos sábados das 

no empreendimento em média 
Portanto, considerando a 

pessoas, distribuídos 

isponibilizado pela Prefeitura de 
é predominantemente 

entre 5 e 200 hab/ha. Logo, um aumento de 350 não influenciará de maneira 
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Figura 2
Fonte

 

Os impactos trazidos pelo empreendimento
características: 

1. Consequências: Negativas (N);
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID);
3. Intensidade: Baixa; 
4. Tempo: Permanente (P);
 
Medidas Mitigadoras: 

Podemos entender que o funcionamento do mercado não impactará de 
forma tão significativa no adensamento populacional da área, pois não trará um fluxo 
tão intenso, além disso, a legislação municipal permite tal uso (considerand
possíveis impactos) na zona, sendo assim, entende
será implantado possui condições de receber o aumento do fluxo de pessoas.

Dessa forma, podemos entender que não haver
elaboração de medidas mitigadoras n
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Figura 29. Densidade demográfica em Campinas
Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas 

Os impactos trazidos pelo empreendimento representarão as seguintes 

1. Consequências: Negativas (N); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 

e (P); 

  
Podemos entender que o funcionamento do mercado não impactará de 

forma tão significativa no adensamento populacional da área, pois não trará um fluxo 
tão intenso, além disso, a legislação municipal permite tal uso (considerand
possíveis impactos) na zona, sendo assim, entende-se que a região que o edifício 
será implantado possui condições de receber o aumento do fluxo de pessoas.

Dessa forma, podemos entender que não haverá necessidade da 
elaboração de medidas mitigadoras nesse aspecto. 
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pinas 

representarão as seguintes 

Podemos entender que o funcionamento do mercado não impactará de 
forma tão significativa no adensamento populacional da área, pois não trará um fluxo 
tão intenso, além disso, a legislação municipal permite tal uso (considerando os 

se que a região que o edifício 
será implantado possui condições de receber o aumento do fluxo de pessoas. 

á necessidade da 
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5.2.  Infraestrutura Urbana
 
5.2.1. Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
 

O religamento do abastecimento de água foi solicitado p
demolição e as futuras obras de construção do empreendimento e o abastecimento 
de esgoto já estava presente no edifício que foi parcialmente demolido.

O empreendimento se trata de um mercado
que não utiliza refrigeração
consumem grande quantidade de
aspecto. Possuirá uma 
podemos considerar as consequências nesse aspecto como não aplicáveis e a 
intensidade neutra; 

1. Consequências: Não aplicáveis
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID);
3. Intensidade: Neutro; 
4. Tempo: Permanente (P);
 
Medidas Mitigadoras: 

Considerando que o empreendimento em questão 
populacional equivalente de 
refrigeração que podem influenciar nas redes de abastecimento de água ou esgoto, 
logo o impacto no acréscimo no consumo de água trazido pelo mercado é pouco 
significativo, não havendo necessidade de 

 

 

5.2.2. Energia Elétrica 
 

A área do empreendimento já se encontra com fornecimento de 
elétrica. A fotografia abaixo apresenta o equipamento medidor
atendimento da empresa, encontrado
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Infraestrutura Urbana 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

O religamento do abastecimento de água foi solicitado p
as futuras obras de construção do empreendimento e o abastecimento 

o já estava presente no edifício que foi parcialmente demolido.

O empreendimento se trata de um mercado com produtos não 
que não utiliza refrigeração e não terá limpeza de produtos ou outras atividades que 

grande quantidade de água, logo não haverá grande influê
 população fixa equivalente a 20 pessoas. 

podemos considerar as consequências nesse aspecto como não aplicáveis e a 

Não aplicáveis (NA); 
ência: Área de Influência Direta (AID); 

4. Tempo: Permanente (P); 

Considerando que o empreendimento em questão possui
populacional equivalente de 20 habitantes, além de não possuir sistemas de 
refrigeração que podem influenciar nas redes de abastecimento de água ou esgoto, 
logo o impacto no acréscimo no consumo de água trazido pelo mercado é pouco 
significativo, não havendo necessidade de medidas mitigadoras nesse aspecto.

 

A área do empreendimento já se encontra com fornecimento de 
fotografia abaixo apresenta o equipamento medidor

dimento da empresa, encontrado na área do projeto. 
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O religamento do abastecimento de água foi solicitado para as obras de 
as futuras obras de construção do empreendimento e o abastecimento 

o já estava presente no edifício que foi parcialmente demolido. 

com produtos não perecíveis, 
ou outras atividades que 

rande influência nesse 
população fixa equivalente a 20 pessoas. Dessa forma, 

podemos considerar as consequências nesse aspecto como não aplicáveis e a 

possui uma concentração 
além de não possuir sistemas de 

refrigeração que podem influenciar nas redes de abastecimento de água ou esgoto, 
logo o impacto no acréscimo no consumo de água trazido pelo mercado é pouco 

medidas mitigadoras nesse aspecto. 

A área do empreendimento já se encontra com fornecimento de energia 
fotografia abaixo apresenta o equipamento medidor do sistema, e 
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Figura 30

 
O empreendimento se trata de um mercado que não utiliza refrigeração ou 

outras formas de armazenamento de produtos que consum
energia, não trabalhando com produtos 
não haverá grande influê
considerar as consequências nesse aspecto como não aplicáveis e a intensidade 
neutra; 

1. Consequências: Não aplicáveis
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID);
3. Intensidade: Neutro; 
4. Tempo: Permanente (P);
 
Medidas Mitigadoras: 

O projeto será executado em um terreno onde havia outro edifício que foi 
demolido parcialmente, já possuindo ligação elétrica em
estabelecimento de acordo com as

O empreendimento é um mercado que não possui sistema de refrigeração 
ou outras formas de armazenamento de produtos que utiliza grande quantidade de 
energia elétrica, logo não 
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Figura 30. Equipamento medidor de energia elétrica
Fonte: Arquivo J Lima 

O empreendimento se trata de um mercado que não utiliza refrigeração ou 
outras formas de armazenamento de produtos que consuma grande quantidade de 

, não trabalhando com produtos perecíveis, dessa forma, entende
averá grande influência em relação ao consumo de energia. 

considerar as consequências nesse aspecto como não aplicáveis e a intensidade 

Não aplicáveis (NA); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 

4. Tempo: Permanente (P); 

O projeto será executado em um terreno onde havia outro edifício que foi 
demolido parcialmente, já possuindo ligação elétrica em conformidade com o 

de acordo com as normas técnicas da CPFL. 

O empreendimento é um mercado que não possui sistema de refrigeração 
ou outras formas de armazenamento de produtos que utiliza grande quantidade de 

, logo não há aumento de consumo intenso de forma que influencie
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de energia elétrica. 

O empreendimento se trata de um mercado que não utiliza refrigeração ou 
grande quantidade de 

dessa forma, entende-se que 
ao consumo de energia. Assim, podemos 

considerar as consequências nesse aspecto como não aplicáveis e a intensidade 

O projeto será executado em um terreno onde havia outro edifício que foi 
conformidade com o 

O empreendimento é um mercado que não possui sistema de refrigeração 
ou outras formas de armazenamento de produtos que utiliza grande quantidade de 

intenso de forma que influencie 
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na área. Logo, em relação ao consumo os impactos são neutro e não há 
necessidade de implementar medidas mitigadoras.

 
 
5.2.3. Iluminação Pública
 

Foi analisada a situação dos postes de iluminação pública presentes no 
entorno da área diretamente afetada.

Como podemos obs
estão em boas condições de conservação e funcionamento.

Os impactos relacionados à iluminação pública possuem
características: 

1. Consequências: Não aplicável 
2. Abrangência: Área de I
3. Intensidade: Neutro; 
4. Tempo: Permanente (P)

 

Figura 31. Poste 
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em relação ao consumo os impactos são neutro e não há 
necessidade de implementar medidas mitigadoras. 

Iluminação Pública 

Foi analisada a situação dos postes de iluminação pública presentes no 
no da área diretamente afetada. 

Como podemos observar nas fotografias tiradas, os postes encontrados 
estão em boas condições de conservação e funcionamento. 

relacionados à iluminação pública possuem

Não aplicável (NA); 
Área de Influência Direta (AID); 

(P); 

 de iluminação situado na região do empreendimento.
Fonte: Arquivo J Lima 
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em relação ao consumo os impactos são neutro e não há 

Foi analisada a situação dos postes de iluminação pública presentes no 

ervar nas fotografias tiradas, os postes encontrados 

relacionados à iluminação pública possuem as seguintes 

 
de iluminação situado na região do empreendimento. 
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Figura 32. Poste 

 

Figura 33. Poste 
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 de iluminação situado na região do empreendimento.
Fonte: Arquivo J Lima 

 
 de iluminação situado na região do empreendimento.

Fonte: Arquivo J Lima 
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de iluminação situado na região do empreendimento. 

 
de iluminação situado na região do empreendimento. 
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Figura 34. Poste 

Medidas Mitigadoras: 
Como foi citada

empreendimento já possui serviço de iluminação pública bem consolidad
estruturada, dessa forma, o estabelecimento de medidas mitigadoras não será 
necessário. 

 
 
5.2.4.  Sistema de Drenagem Pluvial
 

A região que abrange a Área de Influênci
em estudo possui sistema de drenagem pluvial, sendo possível encontrar algumas 
bocas de lobo e canaletas que direcionam os caminhos das águas.

Não haverá uma grande mudança em relação à área permeável do solo 
atual do terreno, pois se trata
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 de iluminação situado na região do empreendimento.
Fonte: Arquivo J Lima 

 
 
 

citada no presente documento, a áre
empreendimento já possui serviço de iluminação pública bem consolidad

, dessa forma, o estabelecimento de medidas mitigadoras não será 

Sistema de Drenagem Pluvial 

A região que abrange a Área de Influência Direta (AID) do empreendimento 
em estudo possui sistema de drenagem pluvial, sendo possível encontrar algumas 
bocas de lobo e canaletas que direcionam os caminhos das águas.

Não haverá uma grande mudança em relação à área permeável do solo 
se trata de um local já construído e com solo já modificado e 
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de iluminação situado na região do empreendimento. 

, a área de entorno do 
empreendimento já possui serviço de iluminação pública bem consolidada e 

, dessa forma, o estabelecimento de medidas mitigadoras não será 

a Direta (AID) do empreendimento 
em estudo possui sistema de drenagem pluvial, sendo possível encontrar algumas 
bocas de lobo e canaletas que direcionam os caminhos das águas. 

Não haverá uma grande mudança em relação à área permeável do solo 
de um local já construído e com solo já modificado e 



Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720 

 

 

Rua Dona Alayde Nascimento de Lemos, n° 691 

 (19) 99144

impermeabilizado. Além disso, o projeto cumpre o 
solicitado pela prefeitura que corresponde a 
permeável. Dessa forma, os i

1. Consequências: Não Aplicável 
2. Abrangência: Área de Influência Direta 
3. Intensidade: Neutro; 
4. Tempo: Permanente (P)

 
A seguir temos algumas imagens das condições das bocas de lobo:

 

Figura 35. Bocas de lobo situadas próximas do empreendimento
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impermeabilizado. Além disso, o projeto cumpre o requisito 
solicitado pela prefeitura que corresponde a uma área total de 

Dessa forma, os impactos nesse aspecto são considerados neutros.

Não Aplicável (NA); 
Área de Influência Direta (AID); 

(P); 

A seguir temos algumas imagens das condições das bocas de lobo:

 

 

. Bocas de lobo situadas próximas do empreendimento
Fonte: Arquivo J Lima 
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 mínimo de 11,02% 
uma área total de 464,60 m² de área 

mpactos nesse aspecto são considerados neutros. 

A seguir temos algumas imagens das condições das bocas de lobo: 

 

. Bocas de lobo situadas próximas do empreendimento 
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Figura 36. Bocas de lobo situadas próximas do empreendimento

 
 
 
Medidas Mitigadoras: 

O terreno do empreendimento já é consolidado 
entretanto, não haverá grande influê
área, não havendo necessidade de serem propostas medidas mitigadoras nesse 
aspecto. 

Em relação à condição d
estruturadas com gradil 
medida para conter tal problemática seria a proposta da uma limpeza ocasional 
parte do empreendedor, mantendo boas condições no entorno do 
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. Bocas de lobo situadas próximas do empreendimento
Fonte: Arquivo J Lima 

O terreno do empreendimento já é consolidado por uma construção, 
etanto, não haverá grande influência em relação à questão da permeabilidade da 

área, não havendo necessidade de serem propostas medidas mitigadoras nesse 

Em relação à condição das bocas de lobo, estão em bom estado e 
uradas com gradil corretamente, embora possuam acúmulo de resíduos. Uma 

medida para conter tal problemática seria a proposta da uma limpeza ocasional 
parte do empreendedor, mantendo boas condições no entorno do 
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. Bocas de lobo situadas próximas do empreendimento 

por uma construção, 
estão da permeabilidade da 

área, não havendo necessidade de serem propostas medidas mitigadoras nesse 

as bocas de lobo, estão em bom estado e 
mulo de resíduos. Uma 

medida para conter tal problemática seria a proposta da uma limpeza ocasional por 
parte do empreendedor, mantendo boas condições no entorno do edifício. 
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5.2.5. Calçadas e Vias 
 

A área que o empreendimento se
consolidada, logo, possui 
toda a área de entorno do terreno. Entretanto, algumas partes 
estão em boas condiçõe

A Avenida Governador Pedro de Toledo, a qual se encontra frontalmente a 
área do empreendimento, se encontra em ótima condição, porém, a calçada da 
mesma (em frente ao terreno trabalhado) possui algumas
podemos observar na imagem

A Avenida Marechal Rondon (na lateral do empreendimento) também está 
em boas condições, entretanto, a calçada correspondente 
mesmas problemáticas da calçada frontal.

A Rua José França Cam
aparentemente está em boas condições, porém, a calçada correspondente possui os 
mesmos problemas identificados nas demais analisadas.

Figura 37
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A área que o empreendimento se encontra é uma área urbana bastante 
, logo, possui vias, guias, sarjetas e calçamento para passeio 

a área de entorno do terreno. Entretanto, algumas partes 
estão em boas condições, havendo algumas quebras, trincas e rachaduras.

Governador Pedro de Toledo, a qual se encontra frontalmente a 
área do empreendimento, se encontra em ótima condição, porém, a calçada da 
mesma (em frente ao terreno trabalhado) possui algumas queb

magem 37. 

venida Marechal Rondon (na lateral do empreendimento) também está 
em boas condições, entretanto, a calçada correspondente à
mesmas problemáticas da calçada frontal. 

A Rua José França Camargo (fundo do terreno) possui algumas trincas, 
aparentemente está em boas condições, porém, a calçada correspondente possui os 
mesmos problemas identificados nas demais analisadas. 

Figura 37. Av. Governador Pedro de Toledo 
Fonte: Arquivo J Lima 
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área urbana bastante 
jetas e calçamento para passeio público em 

a área de entorno do terreno. Entretanto, algumas partes das calçadas não 
s, havendo algumas quebras, trincas e rachaduras. 

Governador Pedro de Toledo, a qual se encontra frontalmente a 
área do empreendimento, se encontra em ótima condição, porém, a calçada da 

quebras e trincas, como 

venida Marechal Rondon (na lateral do empreendimento) também está 
à mesma possui as 

terreno) possui algumas trincas, mas 
aparentemente está em boas condições, porém, a calçada correspondente possui os 
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Figura 38. Calçada correspondente à Av. Governador Pedro de Toledo e parte frontal 
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. Calçada correspondente à Av. Governador Pedro de Toledo e parte frontal 
do terreno. 

Fonte: Arquivo J Lima 
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. Calçada correspondente à Av. Governador Pedro de Toledo e parte frontal 
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Figura 40. Calçada correspondente à Av. Marechal Rondon
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Figura 39. Av. Marechal Rondon 
Fonte: Arquivo J Lima 

 
 

. Calçada correspondente à Av. Marechal Rondon (parte lateral do ter
Fonte: Arquivo J Lima 
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(parte lateral do terreno) 
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Figura 41

Figura 42. Calçada correspondente à Rua José de França Camargo (parte posterior do 
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Figura 41. Rua José de França Camargo 
Fonte: Arquivo J Lima 

 

. Calçada correspondente à Rua José de França Camargo (parte posterior do 
terreno) 

Fonte: Arquivo J Lima 
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. Calçada correspondente à Rua José de França Camargo (parte posterior do 
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As calçadas analisadas
3,00 metros na Rua José de França Camargo 
ao terreno. 

Em relação à 
dispositivos compatíveis, como rampas de acesso, apenas 
pedestres, localizadas no entorno do empreendimento.

A faixa de pedestres com sinalização se situada na área do balão da Av. 
Governador Pedro de Toledo, abaixo podemos ver a fotografia da mesma.

 

Figura 43

 
Observou-se nessas aná

uniformidade em relação 
em boas condições, enquanto as calçadas em condições mais precárias.
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analisadas possuem atualmente uma largura variável
na Rua José de França Camargo e 5,00 metros, nas avenidas frontais 

 acessibilidade do pedestre, a área 
dispositivos compatíveis, como rampas de acesso, apenas sinalização
pedestres, localizadas no entorno do empreendimento. 

A faixa de pedestres com sinalização se situada na área do balão da Av. 
Governador Pedro de Toledo, abaixo podemos ver a fotografia da mesma.

Figura 43. Faixa de pedestres com sinalização.
Fonte: Arquivo J Lima 

se nessas análises que no entorno do projeto existe 
uniformidade em relação às condições das vias e calçadas. As vias se encontram 
em boas condições, enquanto as calçadas em condições mais precárias.
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rgura variável. Sendo 
, nas avenidas frontais 

 não possui muitos 
sinalização e faixa de 

A faixa de pedestres com sinalização se situada na área do balão da Av. 
Governador Pedro de Toledo, abaixo podemos ver a fotografia da mesma. 

 
. Faixa de pedestres com sinalização. 

o entorno do projeto existe uma 
condições das vias e calçadas. As vias se encontram 

em boas condições, enquanto as calçadas em condições mais precárias. 
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Com a implantação do empreend
demanda atual de pedestres, o que poderá causar um impacto negativo 
travessias e passeios públicos do entorno imediato da área diretamente afetada 
não possui calçadas com problemáticas estruturais, co
Tais impactos neste aspecto seguirão as seguintes características:

1. Consequências: Negativa 
2. Abrangência: Área de Influência Direta 
3. Intensidade: Média; 
4. Tempo: Permanente (P)
 
Medidas Mitigadoras: 

Com a implantação do edifício será um requerimento a inclusão de uma 
faixa de desaceleração para os carros que entraram nos estacionamentos e uma 
área destinada a fruição pública nas partes onde a calçada possui menos de 5 
metros. As calçadas do projeto possuem la
boa caminhabilidade, entretanto, atualmente possuem algumas quebras e 
rachaduras em vários pontos, logo, 
proporcionando segurança aos transeuntes
portadores de deficiência física

Em relação às vias do entorno, se encontram bem consolidadas, possuindo 
devida pavimentação asfáltica, leito carroçável em bom esta
adequadas, dessa forma
sendo contabilizados nesse momento, impactos referentes 
condições físicas das vias.

 
 
5.2.6. Coleta de Resíduos
 

Anteriormente foi analisada a questão da gestão de resíduos durante a obra, 
tendo como objeto de aná
funcionamento da loja. Por se tratar de um comé
que a quantidade de resíduos gerada é alta, mesmo havendo 

A tabela 12 apresenta uma estimativa de
(Resíduos Sólidos Urbanos) na operação do
classificação indicada pela Política Nacional de Resíduos
nº12.305/2010). Foi utilizado o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2015 da 
Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de 
Especiais) para realizar uma estimativa 
gerados no empreendimento com um
resíduos comuns (orgânicos e rejeitos) e 0,5 kg/pessoa/dia de 
(incluindo aço, alumínio, papel, papelão, tetrap
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Com a implantação do empreendimento haverá um significativo aumento na 
demanda atual de pedestres, o que poderá causar um impacto negativo 

públicos do entorno imediato da área diretamente afetada 
possui calçadas com problemáticas estruturais, como foi citado anteriormente. 

Tais impactos neste aspecto seguirão as seguintes características:

Negativa (N); 
Área de Influência Direta (AID); 

(P); 

plantação do edifício será um requerimento a inclusão de uma 
faixa de desaceleração para os carros que entraram nos estacionamentos e uma 
área destinada a fruição pública nas partes onde a calçada possui menos de 5 
metros. As calçadas do projeto possuem largura adequada para proporcionar uma 
boa caminhabilidade, entretanto, atualmente possuem algumas quebras e 
rachaduras em vários pontos, logo, serão reformadas pelo empreendedor, 
proporcionando segurança aos transeuntes, contando com acessibilidade para os 
portadores de deficiência física. 

vias do entorno, se encontram bem consolidadas, possuindo 
pavimentação asfáltica, leito carroçável em bom esta

dessa forma, são consideradas como vias de boas condições, não
sendo contabilizados nesse momento, impactos referentes 
condições físicas das vias. 

Coleta de Resíduos 

foi analisada a questão da gestão de resíduos durante a obra, 
o objeto de análise a questão dos resíduos originados 

a loja. Por se tratar de um comércio de grande porte, 
a quantidade de resíduos gerada é alta, mesmo havendo redução.

abela 12 apresenta uma estimativa de quanto será produzido de RSU 
os Urbanos) na operação do empreendimento

classificação indicada pela Política Nacional de Resíduos
Foi utilizado o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2015 da 

Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais) para realizar uma estimativa da quantidade de resíduos que serão 

empreendimento com um índice de 1,40 quilo por pessoa/dia de 
comuns (orgânicos e rejeitos) e 0,5 kg/pessoa/dia de 

(incluindo aço, alumínio, papel, papelão, tetrapak, plástico, vidro e outros).
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imento haverá um significativo aumento na 
demanda atual de pedestres, o que poderá causar um impacto negativo às atuais 

públicos do entorno imediato da área diretamente afetada que 
mo foi citado anteriormente. 

Tais impactos neste aspecto seguirão as seguintes características: 

plantação do edifício será um requerimento a inclusão de uma 
faixa de desaceleração para os carros que entraram nos estacionamentos e uma 
área destinada a fruição pública nas partes onde a calçada possui menos de 5 

rgura adequada para proporcionar uma 
boa caminhabilidade, entretanto, atualmente possuem algumas quebras e 

reformadas pelo empreendedor, 
, contando com acessibilidade para os 

vias do entorno, se encontram bem consolidadas, possuindo 
pavimentação asfáltica, leito carroçável em bom estado e sinalizações 

, são consideradas como vias de boas condições, não 
sendo contabilizados nesse momento, impactos referentes às alterações das 

foi analisada a questão da gestão de resíduos durante a obra, 
originados durante o 

rcio de grande porte, entende-se 
redução. 

quanto será produzido de RSU 
empreendimento, identificando a 

classificação indicada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 
Foi utilizado o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2015 da 

Limpeza Pública e Resíduos 
resíduos que serão 

índice de 1,40 quilo por pessoa/dia de 
comuns (orgânicos e rejeitos) e 0,5 kg/pessoa/dia de resíduos recicláveis 

ak, plástico, vidro e outros). 
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No empreendimento em estudo, e
funcionários distribuídos entre turnos. Além da população fixa, estima
capacidade de receber em médi

Dessa forma, estima
empreendimento de 320
(clientes) não será considerada no cálculo.

Considerando a porcentagem média 
aço, alumínio, papel, papelão, tetrapak, plástico, vidro
tabela 12 demonstra uma estimativa na quantificação na geração de RSU pelo 
Empreendimento. Estima
aproximadamente 212,8kg de resíduos sólidos por semana.

 
Tipo de 
resíduo 

 
Quantidade 

gerada per capita 
(kg/pessoa/dia)

 
Comum 1,40

 
Recicláveis 0,5

Total estimado da geração

Tabela 12. Estimativa de resíduos sólidos gerados na fase de operação do 

 
Uma empresa particular será contratada

empreendimento, entretanto, 
características: 

A quantidade de funcionários prevista no local é relativamente baixa, logo 
não produzirá um contingente muito significativo de r
ressaltar que o mercado em questão não comercializará hortifruti e outros tipos de 
produtos frescos que geram resíduos orgânicos. Dessa f
que as consequências nesse aspecto são neutras.

1. Consequências: Não Aplicável 
2. Abrangência: Área de Influência Direta 
3. Intensidade: Neutro; 
4. Tempo: Permanente (P)
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No empreendimento em estudo, estima-se que uma população fixa de
funcionários distribuídos entre turnos. Além da população fixa, estima
capacidade de receber em média 300 pessoas por dia correspondente aos clientes.

, estima-se um adensamento de pessoas nesse 
320 pessoas por dia. Entretanto, a população 

não será considerada no cálculo. 

Considerando a porcentagem média de orgânicos e recicláveis 
aço, alumínio, papel, papelão, tetrapak, plástico, vidro e outros) 

demonstra uma estimativa na quantificação na geração de RSU pelo 
Estima-se, por meio desses cálculos, a g

aproximadamente 212,8kg de resíduos sólidos por semana. 

Quantidade 
gerada per capita 
(kg/pessoa/dia) 

 
Quantidade 

média de 
funcionários 

(pessoas) 

 
Geração 
total de 

resíduos 
por dia (kg) 

 
1,40 

 
 
 

20 

 
28 

 
0,5 

 
10 

 
Total estimado da geração 

 

 
38 

Tabela 12. Estimativa de resíduos sólidos gerados na fase de operação do 
empreendimento. 

Fonte: Elaborado por J Lima 

Uma empresa particular será contratada para o controle dos resíduos no 
empreendimento, entretanto, o comercio representará impactos com as seguintes 

A quantidade de funcionários prevista no local é relativamente baixa, logo 
não produzirá um contingente muito significativo de resíduos, ademais, é válido 

que o mercado em questão não comercializará hortifruti e outros tipos de 
produtos frescos que geram resíduos orgânicos. Dessa forma, podemos entender 
que as consequências nesse aspecto são neutras. 

Aplicável (NA); 
Área de Influência Direta (AID); 

(P); 
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população fixa de 20 
funcionários distribuídos entre turnos. Além da população fixa, estima-se uma 

pessoas por dia correspondente aos clientes. 

adensamento de pessoas nesse 
Entretanto, a população flutuante 

de orgânicos e recicláveis (incluindo 
e outros) descritas abaixo, a 

demonstra uma estimativa na quantificação na geração de RSU pelo 
se, por meio desses cálculos, a geração de 

 

 
Geração total 
de resíduos 
por semana 

(kg) 

 
156,8 

 
56 

 
212,8 

Tabela 12. Estimativa de resíduos sólidos gerados na fase de operação do 

para o controle dos resíduos no 
representará impactos com as seguintes 

A quantidade de funcionários prevista no local é relativamente baixa, logo 
esíduos, ademais, é válido 

que o mercado em questão não comercializará hortifruti e outros tipos de 
orma, podemos entender 
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Medidas Mitigadoras: 
O mercado analisado nesse estudo possuirá um total de 20 funcionários que 

produzirá uma quantidade pouco significativa
mercado que não comercializa produtos 
contingente de resíduos orgânicos como ocorre em outros tipos de comércios do 
mesmo porte. Dessa forma, os impactos nesse aspecto 
necessidade de propor medidas mitigadoras, apenas entende
incorporado o sistema de reciclagem no empreendimento com a utilização de lixeiras 
identificadas com padrão de cores 

 
 
5.3. Transporte Público
 

O Município de 
público a Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas 
(Transurc), a qual é a entidade que reúne as cinco concessionárias que operam o 
transporte na cidade, a VB Transportes e Turi
Onicamp Transporte Coletivo, Expresso Campibus e Coletivos Pádova.

O transporte público da cidade é composto por 11 Terminais
dispersos em várias regiões do município, a fim de atender as diferentes áreas e 
seus usuários. O terminal mais próximo 
Multimodal Ramos de Azevedo
metros de distância, do terreno do projeto.
Tavares (que foi identifi
recebe diversas linhas de ônibus
de pedestres. A parada é dividida em duas: a Oeste e a Leste.

Na Área de Influência Direta do projeto, localizaram
(considerando a Parada Balão do Tavares como um ponto único para melhor 
organização do estudo, mesmo englobando mais de um ponto)
ordem de distância do empreendimento no mapa abaixo
ponto 1 e 2 os mais p
metros de distância do empreendimento. 

A imagem 43, a seguir, apresenta o mapa de localização destes 
enquanto nas imagens 44, 45, 46 e 47 
condições atuais dos mesmos e a tabela 
pontos. 

Como podemos ver na tabela
pontos de ônibus de relevância, recebendo diversas linhas intermunicipal e 
municipal. Essa parada concentra 
encontra muito bem estruturada
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O mercado analisado nesse estudo possuirá um total de 20 funcionários que 

produzirá uma quantidade pouco significativa de lixo, ademais, se trata de um 
mercado que não comercializa produtos perecíveis, logo, não produzirá grande 
contingente de resíduos orgânicos como ocorre em outros tipos de comércios do 
mesmo porte. Dessa forma, os impactos nesse aspecto são neutros
necessidade de propor medidas mitigadoras, apenas entende
incorporado o sistema de reciclagem no empreendimento com a utilização de lixeiras 
identificadas com padrão de cores no mercado.  

Transporte Público 

e Campinas tem como operadora no sistema
público a Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas 

é a entidade que reúne as cinco concessionárias que operam o 
transporte na cidade, a VB Transportes e Turismo, Itajaí Transportes Coletivos, 
Onicamp Transporte Coletivo, Expresso Campibus e Coletivos Pádova.

transporte público da cidade é composto por 11 Terminais
dispersos em várias regiões do município, a fim de atender as diferentes áreas e 

usuários. O terminal mais próximo à região do empreendimento 
Multimodal Ramos de Azevedo, que fica localizado a aproximadamente 
metros de distância, do terreno do projeto. Porém, a 98 metros há a

(que foi identificada como “ponto 2” no mapa abaixo 
recebe diversas linhas de ônibus (municipais e intermunicipais) 
de pedestres. A parada é dividida em duas: a Oeste e a Leste. 

Na Área de Influência Direta do projeto, localizaram-se 15
(considerando a Parada Balão do Tavares como um ponto único para melhor 
organização do estudo, mesmo englobando mais de um ponto)

ncia do empreendimento no mapa abaixo (imagem
mais próximos, localizados respectivamente a 

de distância do empreendimento.  

, a seguir, apresenta o mapa de localização destes 
44, 45, 46 e 47 observa-se as fotografias 

mesmos e a tabela 13 e 14 as linhas que atendem a estes 

Como podemos ver na tabela 14, a Parada Balão do Tavares reúne diversos 
pontos de ônibus de relevância, recebendo diversas linhas intermunicipal e 
municipal. Essa parada concentra grande fluxo de pessoas diariamente e se 
encontra muito bem estruturada 

Estudo de Impacto de Vizinhança 
Aprovação Comercial (CSEI) 

Quadro O – Quarteirão 02539 
Jardim IV Centenário | Campinas - SP 

Bairro Vila Lemos | Campinas – SP 

P
á

g
in

a
6

6
 

O mercado analisado nesse estudo possuirá um total de 20 funcionários que 
de lixo, ademais, se trata de um 

, logo, não produzirá grande 
contingente de resíduos orgânicos como ocorre em outros tipos de comércios do 

são neutros, não havendo 
necessidade de propor medidas mitigadoras, apenas entende-se que deverá ser 
incorporado o sistema de reciclagem no empreendimento com a utilização de lixeiras 

Campinas tem como operadora no sistema de transporte 
público a Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas 

é a entidade que reúne as cinco concessionárias que operam o 
smo, Itajaí Transportes Coletivos, 

Onicamp Transporte Coletivo, Expresso Campibus e Coletivos Pádova. 

transporte público da cidade é composto por 11 Terminais Urbanos, 
dispersos em várias regiões do município, a fim de atender as diferentes áreas e 

empreendimento é o Terminal 
, que fica localizado a aproximadamente 2.900 

há a Parada Balão do 
cada como “ponto 2” no mapa abaixo – Imagem 43) que 

 sob uma plataforma 

15 pontos de ônibus 
(considerando a Parada Balão do Tavares como um ponto único para melhor 
organização do estudo, mesmo englobando mais de um ponto), numerados por 

magem 43). Sendo o 
a 78 metros e a 98 

, a seguir, apresenta o mapa de localização destes pontos, 
fotografias que demonstram as 

as linhas que atendem a estes 

Parada Balão do Tavares reúne diversos 
pontos de ônibus de relevância, recebendo diversas linhas intermunicipal e 

de fluxo de pessoas diariamente e se 
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Em relação à estruturação, além da parada citada acima, apenas os pontos 
5 e 6 (em rosa no mapa) 
acento, enquanto os demais pos
toco de madeira. 

Imagem 44. Mapa de localização dos pontos de ônibus 
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estruturação, além da parada citada acima, apenas os pontos 
5 e 6 (em rosa no mapa) se encontram estruturados, com a presença de cobertura e 

, enquanto os demais possuem apenas sinalização simples, com placa ou 

 
 

. Mapa de localização dos pontos de ônibus 
Fonte: Elaborado por J Lima 
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estruturação, além da parada citada acima, apenas os pontos 
presença de cobertura e 

suem apenas sinalização simples, com placa ou 

 

. Mapa de localização dos pontos de ônibus - AID. 
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Imagem 45. Ponto de ônibus 1. 
Fonte: Arquivo J Lima 
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Imagem 46

Imagem 47
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46. Parada Balão do Tavares - Ponto de ônibus 2.
Fonte: Arquivo J Lima 

 

47. Parada Balão do Tavares – Ponto de ônibus 2.
Fonte: Arquivo J Lima 
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Ponto de ônibus 2. 

 
Ponto de ônibus 2. 
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A seguir estão expostas algumas tabelas com as linhas de ônibus que 

passam nos dois pontos de ônibus mais próximos a fim de entendermos melhor o 
fluxo de transportes coletivos e passageiros na área.

 

273 
253 
250 

Tabela 13
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Imagem 48. Ponto de ônibus 5. 
Fonte: Arquivo J Lima 

A seguir estão expostas algumas tabelas com as linhas de ônibus que 
nos dois pontos de ônibus mais próximos a fim de entendermos melhor o 

fluxo de transportes coletivos e passageiros na área. 

LINHAS DE ÔNIBUS – PONTO 1 
JARDIM EULINA 

VILA BOA VISTA / PARQUE VIA NORTE
BAIRRO BOA VISTA 

Tabela 13. Linhas de ônibus do ponto 1. 
Fonte: Arquivo J Lima 
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A seguir estão expostas algumas tabelas com as linhas de ônibus que 
nos dois pontos de ônibus mais próximos a fim de entendermos melhor o 

VILA BOA VISTA / PARQUE VIA NORTE 
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LINHAS DE ÔNIBUS

251 PARQUE FAZENDINHA X TERMINAL MERCADO I

252 PARQUE SÃO JORGE/ TERMINAL MERCADO I

254 

255 

260 

261 VILA REGGIO/T. MERCADO I VIA PE. ANCHIETA E TERMINAL 

263 TERMINAL PADRE ANCHIETA / TERMINAL MERCADO I VIA 

264 VILA PADRE ANCHIETA / CORREDOR CENTRAL

265 NOVA APARECIDA / TERMINAL MERCADO I VIA CENTRO DE 

265.1 NOVA APARECIDA VIA TECHNOPARK / TERMINAL MERCADO 

299 

636 
SUMARÉ 

(TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES 

636EX1 
NOVA ODESSA (ESTACAO RODOVIARIA DONA CAT

FERNANDEZ WELSH) /
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA)

636PR1 (JARDIM JOÃO PAULO II) 

636PR2 SUMARE (JARDIM MACARENKO).
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA

637 SUMARE (JARDIM LUCELIA).
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA)

638 SUMARE
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA)

649 PAULÍNIA (CONJ. HAB. TEREZA Z. VEDOVELO) 

651 
SUMARE

DE: CAMPINAS

657 SUMARE
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA)

658 

659 

660 

663 

664 

680 VALINHOS / CAMPINAS.

680VP1 ALINHOS

694 HORTOLANDIA (BOA ESPERANCA) /
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LINHAS DE ÔNIBUS – PONTO 2 - PARADA BALÃO DO TAVARES

PARQUE FAZENDINHA X TERMINAL MERCADO I

PARQUE SÃO JORGE/ TERMINAL MERCADO I

PARQUE UNIVERSAL/TERMINAL MERCADO I

PARQUE VIA NORTE 

SHOPPING IGUATEMI 
VILA REGGIO/T. MERCADO I VIA PE. ANCHIETA E TERMINAL 

METROPOLITANO 
TERMINAL PADRE ANCHIETA / TERMINAL MERCADO I VIA 

VILA TRÊS MARIAS 
VILA PADRE ANCHIETA / CORREDOR CENTRAL

NOVA APARECIDA / TERMINAL MERCADO I VIA CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA 

NOVA APARECIDA VIA TECHNOPARK / TERMINAL MERCADO 
1 

NOVA APARECIDA / TERMINAL MERCADO I
SUMARÉ - TERMINAL RODOVIARIO DE SUMARE X 

(TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES 
TEIXEIRA) 

NOVA ODESSA (ESTACAO RODOVIARIA DONA CAT
FERNANDEZ WELSH) / CAMPINAS (TERMINAL 

METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA)
(JARDIM JOÃO PAULO II) - CAMPINAS (TERMINAL 

METROPOLITANO) 
SUMARE (JARDIM MACARENKO). CAMPINAS (TERMINAL 

METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA
SUMARE (JARDIM LUCELIA). CAMPINAS (TERMINAL 

METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA)
SUMARE (JARDIM JOAO PAULO II) / CAMPINAS 

METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA)
PAULÍNIA (CONJ. HAB. TEREZA Z. VEDOVELO) 

 CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO)
SUMARE (RESIDENCIAL REAL PARQUE), ... SAINDO 

CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO 
MAGALHAES TEIXEIRA) 

SUMARE (PARQUE IDEAL)/ CAMPINAS (TERMINAL 
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA)

SUMARE (ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 

SUMARE (PARQUE RESIDENCIAL IPIRANGA)

SUMARE  (JARDIM SAO GERONIMO)

SUMARE (PARQUE RESIDENCIAL SALERNO)

PAULÍNIA (TEREZA VEDOVELO) 

VALINHOS / CAMPINAS. VIA BOSCH (ANHANG)
ALINHOS (TERMINAL RODOVIARIO MARIO ROLIM TELL

/ CAMPINAS (TREVO DA BOSCH) 
HORTOLANDIA (BOA ESPERANCA) / CAMPINAS 
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PARADA BALÃO DO TAVARES 

PARQUE FAZENDINHA X TERMINAL MERCADO I 

PARQUE SÃO JORGE/ TERMINAL MERCADO I 

PARQUE UNIVERSAL/TERMINAL MERCADO I 

VILA REGGIO/T. MERCADO I VIA PE. ANCHIETA E TERMINAL 

TERMINAL PADRE ANCHIETA / TERMINAL MERCADO I VIA 

VILA PADRE ANCHIETA / CORREDOR CENTRAL 
NOVA APARECIDA / TERMINAL MERCADO I VIA CENTRO DE 

NOVA APARECIDA VIA TECHNOPARK / TERMINAL MERCADO 

NOVA APARECIDA / TERMINAL MERCADO I 
RODOVIARIO DE SUMARE X 

(TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES 

NOVA ODESSA (ESTACAO RODOVIARIA DONA CATHARINA 
(TERMINAL 

METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) 
(TERMINAL 

(TERMINAL 
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA 

(TERMINAL 
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) 

 (TERMINAL 
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) 

PAULÍNIA (CONJ. HAB. TEREZA Z. VEDOVELO) -
ROPOLITANO) 

(RESIDENCIAL REAL PARQUE), ... SAINDO 
(TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO 

(PARQUE IDEAL)/ CAMPINAS (TERMINAL 
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) 

ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA KM 110) 

SUMARE (PARQUE RESIDENCIAL IPIRANGA) 

(JARDIM SAO GERONIMO) 

SUMARE (PARQUE RESIDENCIAL SALERNO) 

VIA BOSCH (ANHANG) 
(TERMINAL RODOVIARIO MARIO ROLIM TELLES) 

 (TERMINAL 
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METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA)

695 HORTOLANDIA (JARDIM SANTIAGO) /
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA)

696 / CAMPINAS

697 
HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO HORTOLANDIA) 

/ CAMPINAS

698 

HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO HORTOLANDIA) 
/ CAMPINAS

699 HORTOLANDIA).

700 
HORTOLANDIA (JARDIM AMANDA) /
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) VIA 

701 HORTOLANDIA (JARDIM AMANDA) /
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA)

702 / CAMPINAS

703 CAMBUI)/

704 HORTOLANDIA
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA)

705 HORTOLANDIA
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIX

706 

HORTOLANDIA (CHACARA ASSAY) / CAMPINAS (TERMINAL 
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) VIA 

HORTOLANDIA (SANTA ESMERALDA E TERRAS DE SANTO 

707 

HORTOLANDIA (JARDIM NOVA AMERICA) / CAMPINAS 
(TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES

708 

MONTE MOR (TERMINAL RODOVIARIO VEREADOR GERALDO 
BENINI) / CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO 

708BI1 

708BI1 –
(TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES 

708BI2 

708BI2 
(TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES 

TEIXEIRA) VIA MONTE MOR (JARDIM PAVIOTTI)
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METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA)

HORTOLANDIA (JARDIM SANTIAGO) / CAMPINAS
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA)

HORTOLANDIA (PARQUE DO HORTO) 
CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO 

MAGALHAES TEIXEIRA) 
HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO HORTOLANDIA) 

CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO 
MAGALHAES TEIXEIRA) 

HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO HORTOLANDIA) 
CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO 

MAGALHAES TEIXEIRA) 
 

HORTOLANDIA (NOVA 
HORTOLANDIA). CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO 

PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) 
HORTOLANDIA (JARDIM AMANDA) / CAMPINAS 
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) VIA 

HORTOLANDIA (AVENIDA BRASIL) 
HORTOLANDIA (JARDIM AMANDA) / CAMPINAS 

METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA)
HORTOLANDIA (PARQUE ORESTE ONGARO) 

CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO 
MAGALHAES TEIXEIRA) 

HORTOLANDIA (JARDIM NOVO 
CAMBUI)/ CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO 

PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) 
HORTOLANDIA (SUMAREZINHO) CAMPINAS (TERMINAL 
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA)

HORTOLANDIA (JARDIM ROSOLEM) / CAMPINAS (TERMINAL 
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIX

HORTOLANDIA (CHACARA ASSAY) / CAMPINAS (TERMINAL 
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) VIA 

HORTOLANDIA (SANTA ESMERALDA E TERRAS DE SANTO 
ANTONIO) 

 
HORTOLANDIA (JARDIM NOVA AMERICA) / CAMPINAS 
(TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES

TEIXEIRA) 
 

MONTE MOR (TERMINAL RODOVIARIO VEREADOR GERALDO 
BENINI) / CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO 

MAGALHAES TEIXEIRA) 
 

– MONTE MOR (JARDIM SAO SEBASTIAO) / CAMPINAS 
(TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES 

TEIXEIRA) 
 

708BI2 – MONTE MOR (JARDIM PAULISTA) / CAMPINAS 
(TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES 

TEIXEIRA) VIA MONTE MOR (JARDIM PAVIOTTI)
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METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) 

CAMPINAS (TERMINAL 
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) 

HORTO) 
(TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO 

HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO HORTOLANDIA) 
(TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO 

HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO HORTOLANDIA) 
ERMINAL METROPOLITANO PREFEITO 

(TERMINAL METROPOLITANO 
 
 (TERMINAL 

METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) VIA 
 
 (TERMINAL 

METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) 
(PARQUE ORESTE ONGARO) 

(TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO 

(TERMINAL METROPOLITANO 
 

(SUMAREZINHO) CAMPINAS (TERMINAL 
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) 

(JARDIM ROSOLEM) / CAMPINAS (TERMINAL 
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) 

HORTOLANDIA (CHACARA ASSAY) / CAMPINAS (TERMINAL 
METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) VIA 

HORTOLANDIA (SANTA ESMERALDA E TERRAS DE SANTO 

HORTOLANDIA (JARDIM NOVA AMERICA) / CAMPINAS 
(TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES 

MONTE MOR (TERMINAL RODOVIARIO VEREADOR GERALDO 
BENINI) / CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO 

MONTE MOR (JARDIM SAO SEBASTIAO) / CAMPINAS 
(TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES 

MONTE MOR (JARDIM PAULISTA) / CAMPINAS 
(TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES 

TEIXEIRA) VIA MONTE MOR (JARDIM PAVIOTTI) 
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709 

709 MONTE MOR (TERMINAL RODOVIARIO DE MONTE MOR) / 
CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO 

709EX1 

709EX1 
(TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES 

741 

741 
HORTOLANDIA) / CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO 

PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) VIA HORTOLANDIA 

Tabela 14. Linhas de ônibus do ponto 2 

O empreendimento causará um
entretanto, analisamos que a área já se encontra estruturada em rel
de transporte público para tal,
demanda do transporte público, portanto, neste aspecto, os impactos possuem as 
seguintes características:

1. Consequências: Negativas 
2. Abrangência: Área de Influência Direta 
3. Intensidade: Média;  
4. Tempo: Permanente (P)
 
 
Medidas Mitigadoras: 

Segundo as aná
causado pelo mercado em re
área já estar bem estruturada para receber atender um possível fluxo maior de 
passageiros causado pelo adensamento populacional. Entretanto, se houver 
necessidade, serão discutidas as medidas mitigadoras proporcionais aos possíveis 
impactos do mercado e
Desenvolvimento de Campinas 

 
 
 
 

5.4. Geração de Tráfego
 
A metodologia utilizada para a elaboração do 

Tráfego – RIT (documento que acompanha es
capacidade viária atual da região na qual se pretende implantar o empreendimento 
comercial, assim como o Manual de Análise de Estudo de Tráfego estabelecido e 
disponibilizado pela EMDEC, em 2018.

Estudo de Impacto de Vizinhança
Aprovação 

Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720 – Lote 016 – Quadro O 
Jardim IV Centenário | Campinas 

Rua Dona Alayde Nascimento de Lemos, n° 691 – Bairro Vila Lemos | Campinas 

(19) 99144-1807 | www.grupojlima.com.br 

709 MONTE MOR (TERMINAL RODOVIARIO DE MONTE MOR) / 
CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO 

MAGALHAES TEIXEIRA) 
 

709EX1 – MONTE MOR (JARDIM CAPUAVINHA) / CAMPINAS 
(TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES 

TEIXEIRA) 
 

741 – HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO 
HORTOLANDIA) / CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO 

PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) VIA HORTOLANDIA 
(ESTACAO DE TRANSFERENCIA PINHEIROS)

. Linhas de ônibus do ponto 2 – Parada balão do Tavares.
Fonte: Arquivo J Lima 

 
O empreendimento causará um adensamento populacional na região,

entretanto, analisamos que a área já se encontra estruturada em rel
de transporte público para tal, mesmo podendo acarretar um acréscimo para a atual 
demanda do transporte público, portanto, neste aspecto, os impactos possuem as 
seguintes características: 

Negativas (N);  
a de Influência Direta (AID);  

(P);  

Segundo as análises expostas neste subtítulo, não haverá grande impacto 
causado pelo mercado em relação à questão do transporte público devido ao fato 
área já estar bem estruturada para receber atender um possível fluxo maior de 
passageiros causado pelo adensamento populacional. Entretanto, se houver 
necessidade, serão discutidas as medidas mitigadoras proporcionais aos possíveis 
impactos do mercado entre o empreendedor e a Empresa Municipal de 
Desenvolvimento de Campinas – EMDEC, buscando minimizar estes impactos.

Geração de Tráfego 

A metodologia utilizada para a elaboração do Relatório de Impacto de 
(documento que acompanha esse estudo) está pautada em analisar a 

capacidade viária atual da região na qual se pretende implantar o empreendimento 
comercial, assim como o Manual de Análise de Estudo de Tráfego estabelecido e 
disponibilizado pela EMDEC, em 2018. 
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709 MONTE MOR (TERMINAL RODOVIARIO DE MONTE MOR) / 
CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO 

MONTE MOR (JARDIM CAPUAVINHA) / CAMPINAS 
(TERMINAL METROPOLITANO PREFEITO MAGALHAES 

HORTOLANDIA (TERMINAL METROPOLITANO 
HORTOLANDIA) / CAMPINAS (TERMINAL METROPOLITANO 

PREFEITO MAGALHAES TEIXEIRA) VIA HORTOLANDIA 
STACAO DE TRANSFERENCIA PINHEIROS) 

Parada balão do Tavares. 

adensamento populacional na região, 
entretanto, analisamos que a área já se encontra estruturada em relação à questão 

acarretar um acréscimo para a atual 
demanda do transporte público, portanto, neste aspecto, os impactos possuem as 

lises expostas neste subtítulo, não haverá grande impacto 
blico devido ao fato da 

área já estar bem estruturada para receber atender um possível fluxo maior de 
passageiros causado pelo adensamento populacional. Entretanto, se houver 
necessidade, serão discutidas as medidas mitigadoras proporcionais aos possíveis 

Empresa Municipal de 
EMDEC, buscando minimizar estes impactos. 

Relatório de Impacto de 
está pautada em analisar a 

capacidade viária atual da região na qual se pretende implantar o empreendimento 
comercial, assim como o Manual de Análise de Estudo de Tráfego estabelecido e 
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Para determinar tal ca
metodologias distintas, sendo estas a contagem manual, o nível de serviço, 
capacity manual” e o fator de pico hora.

Abaixo são demonstrados os cálculos u
capacidade viável e das mudanças trazidas pela implantação do empreendimento. 
Os resultados dos cálculos e uma explicação mais abrangente podem ser 
consultados no Relatório de Impacto de Tráfego, protocolado junto a este 
documento. 

 
Equações utilizadas no 

 
Os cálculos do nível de serviço 

Capacidade de Tráfego demonstrada

 

Onde: 
CT = Capacidade de Tráfego
VN = Volume da Demanda
C = Capacidade das Vias
 

Para o cálculo do Volume de Demanda (VN) 
seja, se trata do volume de tráfego hoje existente na região de acordo com a 
contagem manual realizada. Seguindo o que dispõe a EMDEC, através do Manual 
de Análise de Estudo de Tráfego, a multiplicação de equivalência é realizada para 
cada tipo de veículo, admitindo
equivalências: 

 
• Carros de passeio 
• Motos (Mo): 0,33 
• Ônibus dois eixos (O2): 2
• Caminhão dois eixos (C2): 2
• Caminhão três eixos (C3): 3

 

Após a realização de tais cálculos foi calculado o nível de serviço futuro 
prevendo a implantação do empreendimento estudado. Para isso, basta somar
valores obtidos pela contagem, a demanda de veículos que o empreendimento terá, 
conforme é demonstrado na equação abaixo:
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eterminar tal capacidade viária foram então utilizadas quatro 
metodologias distintas, sendo estas a contagem manual, o nível de serviço, 

e o fator de pico hora. 

Abaixo são demonstrados os cálculos utilizados no RIT para a análise 
ável e das mudanças trazidas pela implantação do empreendimento. 

Os resultados dos cálculos e uma explicação mais abrangente podem ser 
consultados no Relatório de Impacto de Tráfego, protocolado junto a este 

Equações utilizadas no Relatório de Impacto de Transito – RIT

Os cálculos do nível de serviço foram calculados utilizando a fórmula de 
demonstrada abaixo: 

�� �
��

�
 

CT = Capacidade de Tráfego 
VN = Volume da Demanda 
C = Capacidade das Vias 

Para o cálculo do Volume de Demanda (VN) foi utilizada
seja, se trata do volume de tráfego hoje existente na região de acordo com a 

manual realizada. Seguindo o que dispõe a EMDEC, através do Manual 
de Análise de Estudo de Tráfego, a multiplicação de equivalência é realizada para 
cada tipo de veículo, admitindo-se como volume veicular (V) as seguintes 

Carros de passeio (Ca): 1 
 

Ônibus dois eixos (O2): 2 
Caminhão dois eixos (C2): 2 
Caminhão três eixos (C3): 3 

Após a realização de tais cálculos foi calculado o nível de serviço futuro 
prevendo a implantação do empreendimento estudado. Para isso, basta somar
valores obtidos pela contagem, a demanda de veículos que o empreendimento terá, 

é demonstrado na equação abaixo: 

�� � �� � �� 
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foram então utilizadas quatro 
metodologias distintas, sendo estas a contagem manual, o nível de serviço, “highway 

tilizados no RIT para a análise da 
ável e das mudanças trazidas pela implantação do empreendimento. 

Os resultados dos cálculos e uma explicação mais abrangente podem ser 
consultados no Relatório de Impacto de Tráfego, protocolado junto a este 

RIT: 

calculados utilizando a fórmula de 

utilizada a hora de pico, ou 
seja, se trata do volume de tráfego hoje existente na região de acordo com a 

manual realizada. Seguindo o que dispõe a EMDEC, através do Manual 
de Análise de Estudo de Tráfego, a multiplicação de equivalência é realizada para 

se como volume veicular (V) as seguintes 

Após a realização de tais cálculos foi calculado o nível de serviço futuro 
prevendo a implantação do empreendimento estudado. Para isso, basta somar aos 
valores obtidos pela contagem, a demanda de veículos que o empreendimento terá, 
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Onde: 
VN = Volume da Demanda Futura do Empreendimento
VA = Volume Hora Pico estimado para cinco anos
DN = Acréscimo da Demanda do Empreendimento
 

O acréscimo de demanda (DN) é o valor estabelecido pelo aumento de fluxo 
decorrente da geração de viagens causadas pela implantação do empreendimento. 
No caso, serão utilizados os dados obtidos através do Manual de Procedim
para o Tratamento de 
DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito).

Tal manual consiste na análise através de
área comercial em metros quadrados” e “PH = percentual do volum
correspondente a hora de pico”. 

Para o caso do empreendimento comercial em questão
seguinte equação para calcular o acréscimo de demanda:

 

 
Onde: 
DN = Acréscimo da Demanda do Empreendimento
ACo = Área comercial (m²)
PH = Percentual do Volume Diário correspondente à hora de pico
 

De acordo com os dados obtidos, 
como o intervalo de 15 minutos que apresenta o maior pico de veículos durante o 
dia, ou seja, os maiores valores totais equivalentes, para cada um dos pontos 
estabelecidos. Através destes dados, seguindo a sugestão efetuada pela CET e pelo 
Manual de Análise de estudo de Tráfego, elaborado pela EMDEC, 
Fator de Pico Hora (FPH)

 
 

 
 
O resultado encontrado, além de demonstrar o período de uma hora diária 

cujo tráfego é o mais intenso, de acordo com a contagem manual realiza
demonstrará a necessidade de aprovação ou não da EMDEC. 

De acordo com o que descreve no Manual de Análise de Estudo de Tráfego, 
caso o Fator Pico Hora encontrado seja menor que 0,75 ficará a aprovação da 
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VN = Volume da Demanda Futura do Empreendimento 
VA = Volume Hora Pico estimado para cinco anos 

mo da Demanda do Empreendimento 

O acréscimo de demanda (DN) é o valor estabelecido pelo aumento de fluxo 
decorrente da geração de viagens causadas pela implantação do empreendimento. 
No caso, serão utilizados os dados obtidos através do Manual de Procedim
para o Tratamento de Polos Geradores de Tráfego, emitido em 2001 pelo 
DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito). 

Tal manual consiste na análise através de duas variáveis, sendo a “ACo 
área comercial em metros quadrados” e “PH = percentual do volum

hora de pico”.  

Para o caso do empreendimento comercial em questão
para calcular o acréscimo de demanda: 

�� � 	0,4  � ��� � 600� � �� 

DN = Acréscimo da Demanda do Empreendimento 
Área comercial (m²) 

PH = Percentual do Volume Diário correspondente à hora de pico

De acordo com os dados obtidos, foi elencado o intervalo de hora, bem 
como o intervalo de 15 minutos que apresenta o maior pico de veículos durante o 

es valores totais equivalentes, para cada um dos pontos 
estabelecidos. Através destes dados, seguindo a sugestão efetuada pela CET e pelo 
Manual de Análise de estudo de Tráfego, elaborado pela EMDEC, 
Fator de Pico Hora (FPH) que consiste na aplicação da seguinte aplicação:

��� �  
������ ���� ����

4 � ���. ����� 15 ��!.
 

O resultado encontrado, além de demonstrar o período de uma hora diária 
cujo tráfego é o mais intenso, de acordo com a contagem manual realiza
demonstrará a necessidade de aprovação ou não da EMDEC.  

De acordo com o que descreve no Manual de Análise de Estudo de Tráfego, 
caso o Fator Pico Hora encontrado seja menor que 0,75 ficará a aprovação da 
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O acréscimo de demanda (DN) é o valor estabelecido pelo aumento de fluxo 
decorrente da geração de viagens causadas pela implantação do empreendimento. 
No caso, serão utilizados os dados obtidos através do Manual de Procedimentos 

Geradores de Tráfego, emitido em 2001 pelo 

duas variáveis, sendo a “ACo 
área comercial em metros quadrados” e “PH = percentual do volume diário 

Para o caso do empreendimento comercial em questão foi utilizada a 

PH = Percentual do Volume Diário correspondente à hora de pico 

elencado o intervalo de hora, bem 
como o intervalo de 15 minutos que apresenta o maior pico de veículos durante o 

es valores totais equivalentes, para cada um dos pontos 
estabelecidos. Através destes dados, seguindo a sugestão efetuada pela CET e pelo 
Manual de Análise de estudo de Tráfego, elaborado pela EMDEC, foi calculado o 

aplicação da seguinte aplicação: 

O resultado encontrado, além de demonstrar o período de uma hora diária 
cujo tráfego é o mais intenso, de acordo com a contagem manual realizada, 

De acordo com o que descreve no Manual de Análise de Estudo de Tráfego, 
caso o Fator Pico Hora encontrado seja menor que 0,75 ficará a aprovação da 
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EMDEC, já caso o resultado seja maior que 0,75 
EMDEC. 

 
Resultados RIT: 
 

Constatou-se a partir dos cálculos realizados no RIT que a região estuda
possui fluxo veicular estável

Com a projeção da Geração de Viagens pela implantação do 
empreendimento e somando este acré
hora/pico obtida através das contagens realizadas, verificou
tráfego irá aumentar em decorrência do aumento da frota veicular no município de 
Campinas nos próximos anos (perspectiva de 5 a 
empreendimento. 

Dessa forma, os impactos neste sentido seguirão as seguintes 
características: 

1. Consequências: Não Aplicável 
2. Abrangência: Área de Influência Direta 
3. Intensidade: Neutro;  
4. Tempo: Permanente (P)

 
Medidas Mitigadoras: 

Com base nas análises dos RIT, não haverá necessidade de elaboração de 
um plano de ação em longo prazo
novo empreendimento não é significativo. 

 
 
5.5. Equipamentos de Saúde

 
Segundo o site da Secretaria de Saúde

estrutura: 

• 63 Unidades Básicas de Saúde
• 20 Unidades de Referência
• 5 Unidades de Pronto Socorro; 
• 4 Unidades de Pronto Atendimento; 
• Outras unidades com serviços de saúde, como amb

assistência médica. 
 

Na Área de Influência
duas unidades de atendi
influencia indireta não há nenhuma. A
Dr. Laerte de Moraes (CS Jardim Eulina)
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EMDEC, já caso o resultado seja maior que 0,75 ficará desobrigada a aprovação da 

se a partir dos cálculos realizados no RIT que a região estuda
possui fluxo veicular estável. 

Com a projeção da Geração de Viagens pela implantação do 
empreendimento e somando este acréscimo aos cálculos de níveis de serviço para a 
hora/pico obtida através das contagens realizadas, verificou-se
tráfego irá aumentar em decorrência do aumento da frota veicular no município de 
Campinas nos próximos anos (perspectiva de 5 a 10 anos), e não pela instalação do 

Dessa forma, os impactos neste sentido seguirão as seguintes 

Não Aplicável (NA); 
Área de Influência Direta (AID);  

 
(P);  

Com base nas análises dos RIT, não haverá necessidade de elaboração de 
em longo prazo, visto que o impacto causado pela instalação do 

novo empreendimento não é significativo.  

Equipamentos de Saúde  

site da Secretaria de Saúde, o município conta com a seguinte 

63 Unidades Básicas de Saúde; 
20 Unidades de Referência; 
5 Unidades de Pronto Socorro;  
4 Unidades de Pronto Atendimento;  

unidades com serviços de saúde, como ambulatórios e laboratórios de 
assistência médica.  

de Influência indireta do comercio em questão 
unidades de atendimento da rede pública de saúde, enquanto na área de 

influencia indireta não há nenhuma. As unidades em questão são
(CS Jardim Eulina) e o Centro de Saúde Jardim Aurélia.
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ficará desobrigada a aprovação da 

se a partir dos cálculos realizados no RIT que a região estudada 

Com a projeção da Geração de Viagens pela implantação do 
scimo aos cálculos de níveis de serviço para a 

se que o aumento do 
tráfego irá aumentar em decorrência do aumento da frota veicular no município de 

10 anos), e não pela instalação do 

Dessa forma, os impactos neste sentido seguirão as seguintes 

Com base nas análises dos RIT, não haverá necessidade de elaboração de 
, visto que o impacto causado pela instalação do 

conta com a seguinte 

ulatórios e laboratórios de 

do comercio em questão há a presença de 
mento da rede pública de saúde, enquanto na área de 

ão o Centro de Saúde 
e o Centro de Saúde Jardim Aurélia. 
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Imagem 49. Mapa de localização das unidades públicas no entorno 

 
O empreendimento é

20 pessoas, dessa forma, podemos analisar que
significativa na rede de saúde do entorno, 
somente em horário de trabalho, quando houver boas condições de saúde, 
precisando de atendimento
Há duas unidades de saúde na área de influência indireta, como podemos observar 
no mapa acima, as quais não serão impactadas pelo contingente populacio
trazido pelo empreendimento:

1. Consequências: Não Aplicável 
2. Abrangência: Área de Influência Indireta 
3. Intensidade: Neutra;  
4. Tempo: Permanente (P)
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. Mapa de localização das unidades públicas no entorno 
Fonte: Elaborado por J Lima 

O empreendimento é um mercado com uma população fixa (fu
dessa forma, podemos analisar que não impactará de forma 

a rede de saúde do entorno, pois os funcionários estarão 
somente em horário de trabalho, quando houver boas condições de saúde, 

mento somente em casos de acidentes ou incidentes pontuais. 
Há duas unidades de saúde na área de influência indireta, como podemos observar 
no mapa acima, as quais não serão impactadas pelo contingente populacio
trazido pelo empreendimento: 

Não Aplicável (NA); 
Área de Influência Indireta (AII);  

 
(P); 
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. Mapa de localização das unidades públicas no entorno – AII. 

uma população fixa (funcionários) de 
não impactará de forma 

funcionários estarão no local 
somente em horário de trabalho, quando houver boas condições de saúde, 

somente em casos de acidentes ou incidentes pontuais. 
Há duas unidades de saúde na área de influência indireta, como podemos observar 
no mapa acima, as quais não serão impactadas pelo contingente populacional 
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Medidas Mitigadoras: 
Consideramos o impacto como neutro no quesito trabalhado neste tópico, 

assim, não foram propostas

 
 

5.6. Equipamentos de Educação
 

Em Campinas, 
Escolar/INEP2018, há 658 escolas, sendo 392 de da rede pública e 266 da rede 
privada de ensino.  

Em relação às 
localizadas 5 escolas públicas 
dentro da área de influencia 

 

Imagem 50. Mapa de localização das escolas públicas no entorno 
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Consideramos o impacto como neutro no quesito trabalhado neste tópico, 
propostas medidas mitigadoras para esse aspecto. 

Equipamentos de Educação 

Em Campinas, conforme dados disponibilizados pelo Censo 
658 escolas, sendo 392 de da rede pública e 266 da rede 

 unidades de ensino próximas ao empreendimento, 
públicas dentro da área de influência indireta

dentro da área de influencia direta, como podemos observar no mapa abaixo.

. Mapa de localização das escolas públicas no entorno 
Fonte: Elaborado por J Lima 
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Consideramos o impacto como neutro no quesito trabalhado neste tópico, 
aspecto.  

dos disponibilizados pelo Censo 
658 escolas, sendo 392 de da rede pública e 266 da rede 

empreendimento, foram 
indireta e nenhuma 

, como podemos observar no mapa abaixo. 

 
. Mapa de localização das escolas públicas no entorno – AII. 
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Figura 51. E.E. Dom João Nery 

Figura 52. Escola Estadual Ary Monteiro Galvão 

 
 
 
5.7. Equipamentos de Lazer 
 

Com relação aos equipamentos públicos de lazer, foi localizado apenas um 
equipamento na área de influência 
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E.E. Dom João Nery Galvão – Localizada na área de influencia indireta do 
empreendimento. 

Fonte: Arquivo J Lima 
 

Escola Estadual Ary Monteiro Galvão – Localizada na área de influencia 
indireta do empreendimento. 

Fonte: Arquivo J Lima 
 

Equipamentos de Lazer  

Com relação aos equipamentos públicos de lazer, foi localizado apenas um 
de influência direta do empreendimento, embora 
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de influencia indireta do 

 
Localizada na área de influencia 

Com relação aos equipamentos públicos de lazer, foi localizado apenas um 
direta do empreendimento, embora haja várias 
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outras áreas verdes, essa é a única que
da Praça Magdiel Rospendowski
permanência, playground e um mini 
apresentada no mapa demonstrado abaixo (

Na área de influê
público bastante relevante no município de Campinas: a Pedreira do Chapadão. 
Além da Praça Vinicius de Moraes que 
praia e poliesportiva), um playgro

 

Figura 53
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essa é a única que proporciona lazer a população, 
Rospendowski Fiorini, qual possui ampla área verde, bancos para 

rmanência, playground e um mini campo de futebol, sua localização é 
demonstrado abaixo (imagem 52). 

e influência indireta temos a presença um equipamento de lazer 
público bastante relevante no município de Campinas: a Pedreira do Chapadão. 
Além da Praça Vinicius de Moraes que possui com duas quadras
praia e poliesportiva), um playground e ampla área de permanência.

Figura 53. Mapa de equipamentos de lazer. 
Fonte: Arquivo J Lima 
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proporciona lazer a população, trata-se de 
ampla área verde, bancos para 

campo de futebol, sua localização é 

ncia indireta temos a presença um equipamento de lazer 
público bastante relevante no município de Campinas: a Pedreira do Chapadão. 

s esportivas (vôlei de 
und e ampla área de permanência. 
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Figura 54. Praça com equipamentos de lazer localizada na área de influencia indireta 

Figura 55. Pedreira do Chap
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. Praça com equipamentos de lazer localizada na área de influencia indireta 
do empreendimento. 
Fonte: Google Maps 

 

. Pedreira do Chapadão – Localizada na área de influencia indireta do 
empreendimento. 

Fonte: Arquivo J Lima 
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. Praça com equipamentos de lazer localizada na área de influencia indireta 

 

Localizada na área de influencia indireta do 
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Figura 56. Praça Vinicius de Moraes 

 
 
 
 

Figura 57. Praça Vinicius de Moraes 
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. Praça Vinicius de Moraes - localizada na área de influencia indireta do 
empreendimento. 

Fonte: Google Maps 

. Praça Vinicius de Moraes - localizada na área de influencia indireta do 
empreendimento. 

Fonte: Google Maps 
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na área de influencia indireta do 

 
na área de influencia indireta do 
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Devido ao uso comercial do empreendimento
significativo nos equipamentos públicos de lazer localizados em suas áreas de 
influencia, pois os funcionários se 
comercial, dessa forma, consideramos o impacto neutro nesse aspecto.

1. Consequências: Não Aplicável 
2. Abrangência: Área de Influência Indireta 
3. Intensidade: Neutra;  
4. Tempo: Permanente (P)
 
Medidas Mitigadoras: 

Não propomos medidas mitigadoras
ser neutro. 

 
5.8. Condições de Urbanização 
 

São trabalhadas neste subtítulo as condições de insolação, ventilação e 
volumetria preexistentes no local e a forma que o

A estrutura de um empreendimento do porte do trabalhado pode causar um 
bloqueio da radiação solar direta, assim como da ventilação natural. Entretanto, não 
haverá nenhuma influência da nova construção nesse aspecto, poi
um terreno vazio com solo natural e sim de uma área que possuí um edifício pré
existente que foi parcialmente demolido. 
anterior, mantendo o mesmo gabarito e topografia existente e os materiais e
quantidade de área permeável proposta serão equivalentes a o que existe 
atualmente na área, dessa forma consideramos o impacto no micro clima local como 
neutro. 

1. Consequências: Neutra 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Neutra;  
4. Tempo: Permanente (P); 
 
Medidas Mitigadoras: 

Não propomos medidas mitigadoras devido ao fato do impacto 
ser neutro. 

 
5.9.  Paisagem Urbana 

 
A área diretamente afetada do projeto, como foi anteriormente descrito, é um 

terreno já consolidado com uma construção prévia, portanto, não possui nenhum 
tipo de vegetação significativa que influencia na paisagem urbana, com exceção de 
uma mangueira (espécie exótica) pontual localizada na parte posterior do 
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uso comercial do empreendimento não haverá impacto 
significativo nos equipamentos públicos de lazer localizados em suas áreas de 
influencia, pois os funcionários se deslocarão ao local apenas durante o horário 
comercial, dessa forma, consideramos o impacto neutro nesse aspecto.

Não Aplicável (NA). 
Área de Influência Indireta (AII);  

 
(P);  

Não propomos medidas mitigadoras devido ao fato do impacto nesse

Condições de Urbanização  

São trabalhadas neste subtítulo as condições de insolação, ventilação e 
volumetria preexistentes no local e a forma que o edifício pode afeta

A estrutura de um empreendimento do porte do trabalhado pode causar um 
bloqueio da radiação solar direta, assim como da ventilação natural. Entretanto, não 
haverá nenhuma influência da nova construção nesse aspecto, poi
um terreno vazio com solo natural e sim de uma área que possuí um edifício pré
existente que foi parcialmente demolido. O edifício apenas substituirá a construção 
anterior, mantendo o mesmo gabarito e topografia existente e os materiais e
quantidade de área permeável proposta serão equivalentes a o que existe 

área, dessa forma consideramos o impacto no micro clima local como 

Neutra (N);  
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID);  

 
4. Tempo: Permanente (P);  

Não propomos medidas mitigadoras devido ao fato do impacto 

Paisagem Urbana  

diretamente afetada do projeto, como foi anteriormente descrito, é um 
consolidado com uma construção prévia, portanto, não possui nenhum 

tipo de vegetação significativa que influencia na paisagem urbana, com exceção de 
uma mangueira (espécie exótica) pontual localizada na parte posterior do 
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não haverá impacto 
significativo nos equipamentos públicos de lazer localizados em suas áreas de 

deslocarão ao local apenas durante o horário 
comercial, dessa forma, consideramos o impacto neutro nesse aspecto. 

devido ao fato do impacto nesse aspecto 

São trabalhadas neste subtítulo as condições de insolação, ventilação e 
edifício pode afetar tais aspectos. 

A estrutura de um empreendimento do porte do trabalhado pode causar um 
bloqueio da radiação solar direta, assim como da ventilação natural. Entretanto, não 
haverá nenhuma influência da nova construção nesse aspecto, pois não se trata de 
um terreno vazio com solo natural e sim de uma área que possuí um edifício pré-

O edifício apenas substituirá a construção 
anterior, mantendo o mesmo gabarito e topografia existente e os materiais e a 
quantidade de área permeável proposta serão equivalentes a o que existe 

área, dessa forma consideramos o impacto no micro clima local como 

Não propomos medidas mitigadoras devido ao fato do impacto desse aspecto 

diretamente afetada do projeto, como foi anteriormente descrito, é um 
consolidado com uma construção prévia, portanto, não possui nenhum 

tipo de vegetação significativa que influencia na paisagem urbana, com exceção de 
uma mangueira (espécie exótica) pontual localizada na parte posterior do 
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empreendimento, a qual será retira
de Licenciamento. 

Em relação ao uso, 
pois se trata de uma área central e mista
comerciais com porte semelhante ao projeto 
substituição de um edifício em estado de abandono por um empreendimento 
totalmente novo com arquitetura arrojada
entender que o comércio trará impactos pos

Em relação aos materiais 
construção civil e comumente encontrado nos empreendimentos da região
o Memorial Descritivo de Obra, as características gerais da construção serão:

 
Galpão pré-moldado  
 
Fundações: Pré-moldadas
 
Estrutura: Lajes, pilares e vigas de
 
Fechamentos: Placas de concreto armado pré
 
Muros e cercamentos: 

 
Cobertura: Vigas de concreto ou tesouras metálicas
pintura. 
 
Calhas: Chapa de aço galvanizada.
 
Teto/ forro:Forro mineral.
 
Pisos: Piso de granito 
 
Esquadrias: Esquadrias de alumínio e vidro;
todos os banheiros e acesso para escada.
 
Escadas e rampas: Escadas do mez
Rampas acessíveis de concreto na entrada frontal e posterior.
 
Revestimentos: Aplicação do acabamento fulget em todas as rampas de pedestres, 
escada da entrada e plataforma frontal;
revestimento, apenas com impermeabilização;
 
Impermeabilização: Em todos os pontos necessários, garantindo uma construção 
estanque;  
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o, a qual será retirada através do pedido da Certidão de Despensa 

Em relação ao uso, o empreendimento não destoará do existente na área, 
ata de uma área central e mista com a presença de diversos edifícios 

comerciais com porte semelhante ao projeto em estudo. Entretanto, como se trata da 
substituição de um edifício em estado de abandono por um empreendimento 

com arquitetura arrojada, trazendo renovação para a 
entender que o comércio trará impactos positivos para a paisagem urbana local

Em relação aos materiais utilizados na obra, serão de uso 
construção civil e comumente encontrado nos empreendimentos da região
o Memorial Descritivo de Obra, as características gerais da construção serão:

moldadas. 

Lajes, pilares e vigas de concreto pré-moldado. 

Placas de concreto armado pré-moldadas; 

 Alvenaria; 

Vigas de concreto ou tesouras metálicas; Telha galvanizada

hapa de aço galvanizada. 

Forro mineral. 

Esquadrias de alumínio e vidro; Instalação de portas de alumínio em 
todos os banheiros e acesso para escada. 

Escadas do mezanino sem acabamento no concreto armado;
Rampas acessíveis de concreto na entrada frontal e posterior. 

Aplicação do acabamento fulget em todas as rampas de pedestres, 
escada da entrada e plataforma frontal; Peças pré-moldadas serão mantidas
revestimento, apenas com impermeabilização; 

Em todos os pontos necessários, garantindo uma construção 
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da através do pedido da Certidão de Despensa 

empreendimento não destoará do existente na área, 
com a presença de diversos edifícios 

Entretanto, como se trata da 
substituição de um edifício em estado de abandono por um empreendimento 

, trazendo renovação para a área, podemos 
em urbana local. 

na obra, serão de uso convencional da 
construção civil e comumente encontrado nos empreendimentos da região. Segundo 
o Memorial Descritivo de Obra, as características gerais da construção serão: 

Telha galvanizada sem 

Instalação de portas de alumínio em 

anino sem acabamento no concreto armado; 

Aplicação do acabamento fulget em todas as rampas de pedestres, 
s serão mantidas sem 

Em todos os pontos necessários, garantindo uma construção 



Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720 

 

 

Rua Dona Alayde Nascimento de Lemos, n° 691 

 (19) 99144

Instalações Hidráulicas:
nas áreas de preparo com utilização de 
e caixa de retardo seguindo as especificações legais; 
 
Sistemas elétricos e de iluminação:
cinquenta) luminárias. As fontes de luz artificial serão colocadas diretamen
teto/forro. A iluminação deve ser uniforme, sem ofuscamentos.
 
Sistema SPDA: Conforme legislações pertinentes. 

 
Sistema de esgoto: Deverá dispor de um sistema eficaz de eliminação de efluentes 
e águas residuais;  
 
Sistema de combate de incêndio:
 
Acessibilidade: Em todos os pontos da edificação em atendimento á Norma NBR 
9050 e demais normas pertinentes; Para maiores informações sobre o memorial 
descritivo de obra deste empreendimento, foi anexado o projeto a este estudo. 
 
 
Mezanino, lojas internas e banheiros
 
Estrutura: Em concreto armado.
 
Fechamentos: Alvenaria de vedação.
 
Equipamento dos banheiros:
Equipamentos hidrossanitários (pias, bacias, torneira 
 
Revestimento: Revestimento cerâmico branco retificado
 
Teto/ forro: Forro mineral.

 
Esquadrias: Esquadrias de alumínio e vidro;
todos os banheiros e acesso para escada.

 

Revitalização Prédio Existente:
 
Fundações: Fundação para pilares de reforço
 
Estrutura: Armação dos pilares de reforço;
pilares; Escoramento de todos os ambientes no processo de reestruturação.

 
Revestimento: Pintura interna e externa;
gesso. 
 
Teto/ forro: Forro de gesso nos ambientes sem laje;
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Instalações Hidráulicas: Sistema de água fria padrão e sistema de aquecimento 
nas áreas de preparo com utilização de cardal. Serão previstos reservatório de água 
e caixa de retardo seguindo as especificações legais;  

Sistemas elétricos e de iluminação: Instalação de aproximadamente 150 (cento e 
cinquenta) luminárias. As fontes de luz artificial serão colocadas diretamen
teto/forro. A iluminação deve ser uniforme, sem ofuscamentos. 

Conforme legislações pertinentes.  

Deverá dispor de um sistema eficaz de eliminação de efluentes 

Sistema de combate de incêndio: Conforme legislação local;  

Em todos os pontos da edificação em atendimento á Norma NBR 
9050 e demais normas pertinentes; Para maiores informações sobre o memorial 
descritivo de obra deste empreendimento, foi anexado o projeto a este estudo. 

Mezanino, lojas internas e banheiros 

Em concreto armado. 

Alvenaria de vedação. 

dos banheiros: Granito cinza ocre ou branco itaúnas para bancadas;
hidrossanitários (pias, bacias, torneira e demais itens

Revestimento cerâmico branco retificado 

Forro mineral. 

Esquadrias de alumínio e vidro; Instalação de portas de alumínio em 
todos os banheiros e acesso para escada. 

Revitalização Prédio Existente: 

ndação para pilares de reforço; 

Armação dos pilares de reforço; Posicionamento e concretagem do
Escoramento de todos os ambientes no processo de reestruturação.

Pintura interna e externa; Acabamento em massa de acabamen

Forro de gesso nos ambientes sem laje; Muro de fechamento estoque.
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Sistema de água fria padrão e sistema de aquecimento 
cardal. Serão previstos reservatório de água 

Instalação de aproximadamente 150 (cento e 
cinquenta) luminárias. As fontes de luz artificial serão colocadas diretamente no 

Deverá dispor de um sistema eficaz de eliminação de efluentes 

Em todos os pontos da edificação em atendimento á Norma NBR 
9050 e demais normas pertinentes; Para maiores informações sobre o memorial 
descritivo de obra deste empreendimento, foi anexado o projeto a este estudo.  

to cinza ocre ou branco itaúnas para bancadas; 
e demais itens). 

Instalação de portas de alumínio em 

Posicionamento e concretagem dos 
Escoramento de todos os ambientes no processo de reestruturação. 

Acabamento em massa de acabamento ou 

Muro de fechamento estoque. 
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Pisos: Piso de granito. 
 
Impermeabilização: Em todos os pontos necessários, garantindo uma construção 
estanque;  
 
Instalações Hidráulicas: 
nas áreas de preparo com utilização de cardal. Serão previstos reservatório de água 
e caixa de retardo seguindo as especificações legais;
 
Sistemas elétricos e de iluminação: 
elétrico. 
 
Sistema SPDA: Conforme legislações pertinentes. 
 
Sistema de esgoto: Deverá dispor de um sistema eficaz de eliminação de
e águas residuais;  
 
Sistema de combate de incêndi
 
Acessibilidade: Em todos os pontos d
9050 e demais normas pertinentes.
descritivo de obra deste empreendimento, foi anexado o projeto a este estudo
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m todos os pontos necessários, garantindo uma construção 

Instalações Hidráulicas: Sistema de água fria padrão e sistema de aquecimento 
nas áreas de preparo com utilização de cardal. Serão previstos reservatório de água 
e caixa de retardo seguindo as especificações legais; 

Sistemas elétricos e de iluminação: Troca de luminárias e reinstalação do sistema 

orme legislações pertinentes.  

everá dispor de um sistema eficaz de eliminação de

Sistema de combate de incêndio: Conforme legislação local;  

m todos os pontos da edificação em atendimento á Norma NBR 
050 e demais normas pertinentes. Para maiores informações sobre o memorial 

descritivo de obra deste empreendimento, foi anexado o projeto a este estudo
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m todos os pontos necessários, garantindo uma construção 

adrão e sistema de aquecimento 
nas áreas de preparo com utilização de cardal. Serão previstos reservatório de água 

Troca de luminárias e reinstalação do sistema 

everá dispor de um sistema eficaz de eliminação de efluentes 

a edificação em atendimento á Norma NBR 
Para maiores informações sobre o memorial 

descritivo de obra deste empreendimento, foi anexado o projeto a este estudo.  
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Figura 58
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Figura 58. Fachada Frontal do Empreendimento.
Fonte: Arquivo JLima 
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. Fachada Frontal do Empreendimento. 
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Figura 59

Figura 60

 

Estudo de Impacto de Vizinhança
Aprovação 

Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720 – Lote 016 – Quadro O 
Jardim IV Centenário | Campinas 

Rua Dona Alayde Nascimento de Lemos, n° 691 – Bairro Vila Lemos | Campinas 

(19) 99144-1807 | www.grupojlima.com.br 

Figura 59. Vista Isométrica do Empreendimento.
Fonte: Arquivo JLima 

 

Figura 60. Vista lateral do Empreendimento. 
Fonte: Arquivo JLima 
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. Vista Isométrica do Empreendimento. 
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Considerando a questão da paisagem urbana, analisamos que o 

empreendimento em estudo implicará 
alterações locais e regionais
será substituído por um edifício novo, trazendo nova dinâmica e renovando a 
estética da área, mas não afetando o micro clima local, pois a construção
ocupa o mesmo espaço do edifício anterior, logo não impactará na mudança de solo 
e não criará uma “barreira” inexistente atualmente.

Sendo assim, conclui
apenas impactos positivos a paisagem urbana da á
município, e representará um impacto com as 

1. Consequências: Positivas (P);
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID); 
3. Intensidade: Média;  
4. Tempo: Permanente (P);
 
Medidas Mitigadoras: 

Não propomos medidas mitigadoras devido ao f
aspecto por não envolver consequências negativas

 
5.10. Patrimônio Natural e Cultural 
 

Não foi identificada a presença de
(IPHAN), estadual (CONDEPHAAT)
presença de um bem q
mas teve seu processo
consideramos o impacto do empreendimento
neutro. 

1. Consequências: Não Aplicável 
2. Abrangência: Área de Influência Direta 
3. Intensidade: Neutra;  
4. Tempo: Permanente (P)
 
Medidas Mitigadoras: 

Não foi necessária a elaboração de medidas mitigadoras devido ao fato dos 
impactos serem neutros nesse
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Considerando a questão da paisagem urbana, analisamos que o 
empreendimento em estudo implicará apenas positivamente em relação 
alterações locais e regionais, pois um edifício em estado de abandono e degradação 
será substituído por um edifício novo, trazendo nova dinâmica e renovando a 
estética da área, mas não afetando o micro clima local, pois a construção
ocupa o mesmo espaço do edifício anterior, logo não impactará na mudança de solo 
e não criará uma “barreira” inexistente atualmente. 

Sendo assim, conclui-se que a implantação do empreendimento agregará 
apenas impactos positivos a paisagem urbana da área, e investimentos ao 

e representará um impacto com as seguintes características

1. Consequências: Positivas (P); 
2. Abrangência: Área de Influência Direta (AID);  

4. Tempo: Permanente (P); 

opomos medidas mitigadoras devido ao fato do impacto nesse 
aspecto por não envolver consequências negativas. 

Patrimônio Natural e Cultural  

Não foi identificada a presença de bens tombados pelos órgãos 
PHAN), estadual (CONDEPHAAT) e municipal (CONDEPACC), 

que passou por um processo de análise para tombamento, 
teve seu processo suspenso: a Pedreira do Chapadão

mpacto do empreendimento no patrimônio do município como 

Não Aplicável (NA); 
Área de Influência Direta (AID); 

 
(P); 

Não foi necessária a elaboração de medidas mitigadoras devido ao fato dos 
impactos serem neutros nesse aspecto. 
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Considerando a questão da paisagem urbana, analisamos que o 
tivamente em relação às 

, pois um edifício em estado de abandono e degradação 
será substituído por um edifício novo, trazendo nova dinâmica e renovando a 
estética da área, mas não afetando o micro clima local, pois a construção nova 
ocupa o mesmo espaço do edifício anterior, logo não impactará na mudança de solo 

se que a implantação do empreendimento agregará 
rea, e investimentos ao 

seguintes características. 

ato do impacto nesse 

bens tombados pelos órgãos federal 
CONDEPACC), embora haja a 

lise para tombamento, 
: a Pedreira do Chapadão. Dessa forma, 

no patrimônio do município como 

Não foi necessária a elaboração de medidas mitigadoras devido ao fato dos 
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5.11. Valorização ou Desvalorização Imobiliária 

 
Trata-se de um empreendimento comercial com grande atratividade e 

arquitetura arrojada em substituição de um edifício que já foi bastante relevante para 
a cidade, mas se encontrava atualmente em est
dotando estrutura instável e acúmulo de resíduos, além de proporcionar insegurança 
para a população local. Dessa forma, é notável que a nova construção 
processo de valorização imobiliária n
de revitalização e renovação para uma área de grande relevância para o Município 
de Campinas, contribuindo também para a melhoria da paisagem urbana e a estética 
da cidade. 

Ademais, o comé
município, tanto por meio da geração de empregos, da receita gerada, como pela 
arrecadação de impostos
prédio em si, por meio 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), entre outras taxas, as de iluminação 
pública e de limpeza urbanas normalmente constantes nas faturas de luz e água, 
pelas respectivas concessionárias. 
monetários serão positivos, pois além de
geral o empreendimento contribui a receita do município
proporcionará valorização 
além de trazer retorno monetário 
impacto com as seguintes características:

1.Consequências: Positivas 
2.Abrangência: Área de Influência Direta 
3.Intensidade: Média;  
4.Tempo: Permanente (P)
 
Medidas Mitigadoras: 

Não foi necessária a elaboração de medidas
não haver impactos negativos nesse aspecto.
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Valorização ou Desvalorização Imobiliária  

se de um empreendimento comercial com grande atratividade e 
arquitetura arrojada em substituição de um edifício que já foi bastante relevante para 
a cidade, mas se encontrava atualmente em estado de abandono e degradação, 
dotando estrutura instável e acúmulo de resíduos, além de proporcionar insegurança 
para a população local. Dessa forma, é notável que a nova construção 

sso de valorização imobiliária na área. O edifício em si representa um processo 
de revitalização e renovação para uma área de grande relevância para o Município 
de Campinas, contribuindo também para a melhoria da paisagem urbana e a estética 

o comércio será responsável pela geração de renda pa
município, tanto por meio da geração de empregos, da receita gerada, como pela 
arrecadação de impostos, oriunda do empreendimento em funcionamento, 

 do Imposto Predial e Territorial Urbana (IPTU), o Imposto 
Qualquer Natureza (ISSQN), entre outras taxas, as de iluminação 

pública e de limpeza urbanas normalmente constantes nas faturas de luz e água, 
pelas respectivas concessionárias. Assim, pode-se dizer que os impactos 
monetários serão positivos, pois além de renovar a paisagem da área 
geral o empreendimento contribui a receita do município. Em suma

valorização imobiliária ao entorno e até no município como um todo, 
além de trazer retorno monetário à cidade em vários aspectos, representando

seguintes características: 

Positivas (P); 
Área de Influência Direta (AID);  

(P); 

Não foi necessária a elaboração de medidas mitigadoras devido ao fato de 
não haver impactos negativos nesse aspecto. 
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se de um empreendimento comercial com grande atratividade e 
arquitetura arrojada em substituição de um edifício que já foi bastante relevante para 

ado de abandono e degradação, 
dotando estrutura instável e acúmulo de resíduos, além de proporcionar insegurança 
para a população local. Dessa forma, é notável que a nova construção envolva um 

epresenta um processo 
de revitalização e renovação para uma área de grande relevância para o Município 
de Campinas, contribuindo também para a melhoria da paisagem urbana e a estética 

ação de renda para o 
município, tanto por meio da geração de empregos, da receita gerada, como pela 

do empreendimento em funcionamento, e do 
o Imposto Predial e Territorial Urbana (IPTU), o Imposto 

Qualquer Natureza (ISSQN), entre outras taxas, as de iluminação 
pública e de limpeza urbanas normalmente constantes nas faturas de luz e água, 

se dizer que os impactos 
renovar a paisagem da área de maneira 

. Em suma, o edifício 
entorno e até no município como um todo, 

os, representando um 

mitigadoras devido ao fato de 
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6. CONCLUSÃO 
 

Na presente aná
novo empreendimento será alocado, entendendo os possíveis impactos que o 
mesmo poderá implicar em seu entorno, associado ao entendimento dos aspectos 
da legislação local, conclui
socioeconômicas e ambientais para receber 

No decorrer deste documento
deverão ser implantadas pelo empreendedor para minimizar possíveis impactos 
associados à obra. Durante a construção do edifício haverá a produção de resíduos 
sólidos, a qual é inevitável em qualquer obra de construção civi
documento apresentamos soluções para a redução máxim
resíduos e para sua reutilização.

Em relação à operação do edifício comercial após conclus
inevitável que haja impactos sobre a área em 
implantação de um grande comé
encontrava em abandono e degradação por diversos anos.

Por se tratar de uma obra 
demolição parcial de um edifício prévio
uma construção que foi inteiramente demolida
micro clima local, pois não haverá retirada significativa de vegetação ou mudança de 
solo e a quantidade de área permeável proposta no projeto
atualmente na área.  

Além disso, não haverá mudança volumétrica na área que 
na ventilação e insolação local, pois o 
terá a mesma altura do prédio que sofreu demolição p

Nos quesitos paisagem urbana e valorização imobiliária, analisamos que a 
construção do edifício trará impactos extremamente positivos para a área, pois um 
prédio em estado de abandono será substituído por um com
arquitetura arrojada, trazendo valorização comercial, melhoria estética, revitalização, 
segurança e rentabilidade ao município.

A respeito da questão do adensamento popul
média intensidade, entretanto esse adensamento 
comercial, com a presença dos funcionários e clientes. Esse aspecto pode 
influenciar na demanda de tr
transporte público, analisa
estruturação, havendo uma Parada de ônibus que reúne diversos pontos e recebe 
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Na presente análise que inclui estudos da área de entorno do local onde o 
novo empreendimento será alocado, entendendo os possíveis impactos que o 

implicar em seu entorno, associado ao entendimento dos aspectos 
da legislação local, conclui-se que área estudada possui condições urbanísticas, 
socioeconômicas e ambientais para receber o edifício comercial proposto.

No decorrer deste documento foram apresentadas medidas mitigadoras que 
deverão ser implantadas pelo empreendedor para minimizar possíveis impactos 

Durante a construção do edifício haverá a produção de resíduos 
sólidos, a qual é inevitável em qualquer obra de construção civi
documento apresentamos soluções para a redução máxima

a reutilização. 

Em relação à operação do edifício comercial após conclus
inevitável que haja impactos sobre a área em alguns aspectos, pois 
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 anexação a outro lote que também possuía 
uma construção que foi inteiramente demolida, não haverá impactos em relação ao 
micro clima local, pois não haverá retirada significativa de vegetação ou mudança de 
solo e a quantidade de área permeável proposta no projeto é equivalente a existente 

Além disso, não haverá mudança volumétrica na área que 
na ventilação e insolação local, pois o edifício construído ocupará a mesma área e 

do prédio que sofreu demolição parcial. 

Nos quesitos paisagem urbana e valorização imobiliária, analisamos que a 
construção do edifício trará impactos extremamente positivos para a área, pois um 
prédio em estado de abandono será substituído por um comércio dinâmico e com 

jada, trazendo valorização comercial, melhoria estética, revitalização, 
segurança e rentabilidade ao município. 

A respeito da questão do adensamento populacional, os impactos serão de 
, entretanto esse adensamento ocorrerá apenas durante o

comercial, com a presença dos funcionários e clientes. Esse aspecto pode 
influenciar na demanda de tráfego e fluxo de pedestres no pass
transporte público, analisa-se neste documento que a área já possui uma boa 

endo uma Parada de ônibus que reúne diversos pontos e recebe 

Estudo de Impacto de Vizinhança 
Aprovação Comercial (CSEI) 

Quadro O – Quarteirão 02539 
Jardim IV Centenário | Campinas - SP 

Bairro Vila Lemos | Campinas – SP 

P
á

g
in

a
9

1
 

lise que inclui estudos da área de entorno do local onde o 
novo empreendimento será alocado, entendendo os possíveis impactos que o 

implicar em seu entorno, associado ao entendimento dos aspectos 
se que área estudada possui condições urbanísticas, 

edifício comercial proposto. 

esentadas medidas mitigadoras que 
deverão ser implantadas pelo empreendedor para minimizar possíveis impactos 

Durante a construção do edifício haverá a produção de resíduos 
sólidos, a qual é inevitável em qualquer obra de construção civil, logo, neste 

a da produção dos 

Em relação à operação do edifício comercial após conclusão da obra, é 
aspectos, pois se trata da 

rcio em substituição de um prédio que se 

construído onde houve a 
o a outro lote que também possuía 

, não haverá impactos em relação ao 
micro clima local, pois não haverá retirada significativa de vegetação ou mudança de 

é equivalente a existente 

Além disso, não haverá mudança volumétrica na área que possa influenciar 
construído ocupará a mesma área e 

Nos quesitos paisagem urbana e valorização imobiliária, analisamos que a 
construção do edifício trará impactos extremamente positivos para a área, pois um 

rcio dinâmico e com 
jada, trazendo valorização comercial, melhoria estética, revitalização, 

acional, os impactos serão de 
ocorrerá apenas durante o período 

comercial, com a presença dos funcionários e clientes. Esse aspecto pode 
passeio. Em relação ao 

se neste documento que a área já possui uma boa 
endo uma Parada de ônibus que reúne diversos pontos e recebe 
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diversas linhas, podendo ser considerada preparada para receber um maior fluxo de 
pessoas. 

Quanto às condições de tráfego e aumento de demanda a ser ocasionado 
na região, por meio das análises do
pontos mais críticos da área de influência direta, percebeu
empreendimento não influenciará
não houve necessidade da elaboração de um plano de ação neste 

Sobre os postes de iluminação pública, as bocas de lob
vias e sinalizações da área
condições para receber um maior fluxo populacional, entretanto, as calçadas 
possuem quebras e rachaduras, não estando totalmente seguras, dessa forma, 
terão que ser reestruturadas para receber os futuros usuários do empreendimento e 
atendem as demandas legais no que se refere 
pedestre. 

Em suma, com as informações apre
concluir que o novo empreendimento agregará mais mudanças positivas do que 
negativa às suas áreas de influê
de aspecto para a área e para o municípi
importante para a cidade como um todo, a qual é u
diversas partes importantes de Campinas, sendo passagem para pessoas de 
diversas cidades. 

Em relação aos demais impactos, serão implementadas as medidas 
mitigadoras que foram apresentadas neste documento, 
impactos negativos trazidos pelo empreendimento, tanto em sua fase de 
implantação, como de operação. Entretanto, como foi discutido anteriormente, os 
possíveis impactos negativos são baix
incômodo para a população local.
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diversas linhas, podendo ser considerada preparada para receber um maior fluxo de 

Quanto 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 influência direta, percebeu

não influenciará para o decréscimo da qualidade de serviço
não houve necessidade da elaboração de um plano de ação neste 

Sobre os postes de iluminação pública, as bocas de lob
e sinalizações da área, segundo as análises aqui realizadas

condições para receber um maior fluxo populacional, entretanto, as calçadas 
rachaduras, não estando totalmente seguras, dessa forma, 

terão que ser reestruturadas para receber os futuros usuários do empreendimento e 
atendem as demandas legais no que se refere à priorização da segurança do 

Em suma, com as informações apresentadas no presente estudo, pode
concluir que o novo empreendimento agregará mais mudanças positivas do que 
negativa às suas áreas de influência, trazendo uma grande renovação e mudança 
de aspecto para a área e para o município, pois estamos tratando d
importante para a cidade como um todo, a qual é um ponto de referê
diversas partes importantes de Campinas, sendo passagem para pessoas de 

Em relação aos demais impactos, serão implementadas as medidas 
adoras 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 

modo para a população local. 
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diversas linhas, podendo ser considerada preparada para receber um maior fluxo de 

Quanto às condições de tráfego e aumento de demanda a ser ocasionado 
s Níveis de Serviço e graus de saturação nos 

pontos mais críticos da área de influência direta, percebeu-se que o 
para o decréscimo da qualidade de serviço, logo 

não houve necessidade da elaboração de um plano de ação neste quesito. 

Sobre os postes de iluminação pública, as bocas de lobo, as condições das 
lises aqui realizadas, estão em boas 

condições para receber um maior fluxo populacional, entretanto, as calçadas 
rachaduras, não estando totalmente seguras, dessa forma, 

terão que ser reestruturadas para receber os futuros usuários do empreendimento e 
priorização da segurança do 

sentadas no presente estudo, pode-se 
concluir que o novo empreendimento agregará mais mudanças positivas do que 

ncia, trazendo uma grande renovação e mudança 
o, pois estamos tratando de um local muito 

m ponto de referência e conecta 
diversas partes importantes de Campinas, sendo passagem para pessoas de 

Em relação aos demais impactos, serão implementadas as medidas 
contendo os possíveis 

impactos negativos trazidos pelo empreendimento, tanto em sua fase de 
implantação, como de operação. Entretanto, como foi discutido anteriormente, os 

os, não apresentando grande 
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Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 
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Projeto Arquitetônico Simplificado 







Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720 

 

 

Rua Dona Alayde Nascimento de Lemos, n° 691 

 (19) 99144

ANEXO 4 - Ficha Informativa do Cadastro Físico do Imóvel

 
 
 

Estudo de Impacto de Vizinhança
Aprovação 

Avenida Governador Pedro de Toledo, n° 2720 – Lote 016 – Quadro O 
Jardim IV Centenário | Campinas 

Rua Dona Alayde Nascimento de Lemos, n° 691 – Bairro Vila Lemos | Campinas 

(19) 99144-1807 | www.grupojlima.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha Informativa do Cadastro Físico do Imóvel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudo de Impacto de Vizinhança 
Aprovação Comercial (CSEI) 

Quadro O – Quarteirão 02539 
Jardim IV Centenário | Campinas - SP 

Bairro Vila Lemos | Campinas – SP 

P
á

g
in

a
9

9
 

Ficha Informativa do Cadastro Físico do Imóvel 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

FICHA INFORMATIVA DO CADASTRO FÍSICO DO IMÓVEL

202004

Data Emissão:
Departamento de Informação Documentação e Cadastro

Válido por 6 meses, a partir da data da expedição, salvo alterações da legislação vigente.

"É de responsabilidade civil do proprietário a conferência de medidas e área do lote ou gleba constantes no cadastro da Prefeitura em relação aos

dados  contidos  na  matrícula.  Havendo  divergências,  estas  deverão  ser  retificadas  em  cartório,  para  posterior  atualização  cadastral."

Qualquer rasura anula a consulta

Coordenadoria Setorial de Atendimento ao Cliente - CSAC
04/05/2022

Nome do Requerente

JACQUELINE MOREIRA DOS REIS DOMINGOS
Telefone
(19) 99196-9419

Endereço Número

Loteamento

JARDIM IV CENTENÁRIO
Lote/Gleba

016-UNI
Quarteirão/Quadra

02539-O
Área(M²)

Tipo 1 

Comercial
M²

      2 4 9 6 . 5 6
Tipo 2

Responsável Técnico

MONIR GORAIEB
P r o p r i e t á r i o 

TAVARES E CIA LTDA.

Protocolo

50515/67
Req Aprovação Preenchido por

ALEX SANTIAGO NORONHA

Cód. Cartográfico

3411.64.60.0581.01001
Faixa Embratel Faixa Telefônica Existe anotações de aprovação anterior com o nº

Sem Escala

Zoneamento

Macrozona
de Estruturação Urbana; (APG): Amarais

Matrícula

28975

Zona ZC4 – Zona de Centralidade 4, Resolução CONAMA 004/95, Portaria COMAER 249/GC5/2011.
Zoneamento anterior, para efeito de Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA bas), nos termos do Parágrafo único artigo 67 da LC
208/18: zona 12-doze.
Sugerimos verificar o disposto no decreto de aprovação de loteamento: 678/55 e atualizações posteriores em consonância com as
diretrizes urbanísticas definidas pelo Plano Diretor para região, salvo os casos que o mesmo definiu tratamento especial.

M²

NÃO CONSTA

AVENIDA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO 2720

Responsável  ZoneamentoMatrícula
288373 ROSSIMARI IZIDIA OLIVEIRA LIMA

VIDE OBSERVAÇÃO NO VERSO

      3 9 2 0 . 3 0



LEGISLAÇÃO AERONÁUTICA Nº Requerimento:

202004
Data Emissão:

04/05/2022

CRITÉRIOS (Obrigação da Prefeitura)
Para construir, ampliar ou regularizar edificação que se enquadre em pelo menos uma das condições abaixo é obrigatória a
apresentação de autorização do SRPV:
- É obrigatória à solicitação ao DECEA se o objeto se elevar acima do terreno mais de 30 metros de altura e ultrapassar a altitude de
811,50 m. ICA 11-408/2020, 10.2.1.g(superfície horizontal externa SBKP)
- É obrigatório submeter à autorização do Orgão Regional do DECEA, tratando-se de linhas de transmissão de energia elétrica, parques
eólicos, estruturas que possuam superfícies metálicas com área superior a 500 m², pontes ou viadutos que se elevem a mais de 40
metros do solo. ICA 11-408/2020,3.5.2 PZPANA, c , ICA 11-408/2020, 10.5.1.a (vor SBKP PISTA 1 (15R-33L))
- É obrigatório submeter à autorização do Orgão Regional do DECEA, tratando-se de linhas de transmissão de energia elétrica, parques
eólicos, estruturas que possuam superfícies metálicas com área superior a 500 m², pontes ou viadutos que se elevem a mais de 40
metros do solo. ICA 11-408/2020, 3.5.2 PZPANA, c, , ICA 11-408/2020, 10.5.1.a (vor SBKP PISTA 2 (15L-33R))

LIMITES (Valores de referência calculados conforme a portaria que poderão ser avaliados pelo SRPV)
- Altitude máxima do topo da edificação/objeto na coordenada selecionada: 811.50 m (superfície horizontal externa SBKP)
- Altura máxima do topo da edificação/objeto na coordenada selecionada: 121.50 m
- Altitude no solo: 690,19 m (coordenada 285025.00,7466480.00 interpolada / MDT - Laser Aerotransportado Aerocamp 2014)

Observações complementares
Altura: Distância vertical em relação a uma referência no solo;
Altitude: Distância vertical em relação a nível médio dos mares (datum vertical do Sistema Geodésico Brasileiro: Imbituba)
Altitude no solo: Altitude de referência calculada com a utilização de Modelo Digital de Terreno (MDT) processada a partir da
interpolação de pontos classificados com o “tipo terreno” de densidade de aproximadamente 2 pontos por m², obtidos com a tecnologia
de aquisição aerotransportada de dados LIDAR (Light Detection And Ranging) em Julho de 2014. A altitude fornecida é calculada no
centroide do lote, dependendo da posição da construção do terreno, o valor pode mudar, principalmente em terrenos maiores.
Movimentações de terra (corte e aterro) posteriores a Julho de 2014, bem como alterações indicadas no projeto pode interferir neste
v a l o r . 

INFRA-ESTRUTURA

Rede de Distribuição de Água: Sim Não

LOCALIZAÇÃO:

Terço favorável Terço oposto Passeio

Rede coletora de esgoto: Sim Não

LOCALIZAÇÃO:

Terço favorável Terço oposto Passeio

Faixa de Viela Sanitária: Sim Não (Vide posição no lote em escala)

Antes de construir consultar o regulamento dos serviços da SANASA

Os  imóveis  que se  enquadrarem na  resolução SAN. T. IN. NT 30  informada  no site  da  SANASA  e  agências  de

atendimento,   deverão consultar   a   SANASA  para verificar   as   condições de abastecimento de água, esgotamento

sanitário e necessidade de tratamento de esgoto interno.

Residências unifamiliares estão isentas da respectiva consulta.

Viela Sanitária

LEGISLAÇÃO AEROPORTUÁRIA:

PORTARIA N°957/GC3-09/07/2015 DECEA/AGA DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO|SRPV - SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO AO VOO

OBSERVAÇÕES:

ANEXAÇÃO DE LOTES CONFORME PROT. 20227/74, PLANTA Nº 3411.64.60-03.

PLANTA LEVANTAMENTO SUBDIVISÃO ANEXAÇÃO MODIFICAÇÃO RETIFICAÇÃO QUARTEIRÃO CROANAFLEX



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

FICHA INFORMATIVA DO CADASTRO FÍSICO DO IMÓVEL

203541

Data Emissão:
Departamento de Informação Documentação e Cadastro

Válido por 6 meses, a partir da data da expedição, salvo alterações da legislação vigente.

"É de responsabilidade civil do proprietário a conferência de medidas e área do lote ou gleba constantes no cadastro da Prefeitura em relação aos

dados  contidos  na  matrícula.  Havendo  divergências,  estas  deverão  ser  retificadas  em  cartório,  para  posterior  atualização  cadastral."

Qualquer rasura anula a consulta

Coordenadoria Departamental de Atendimento ao Cliente
23/06/2022

Página 1/3

Nome do Requerente

JACQUELINE MOREIRA DOS REIS DOMINGOS
Telefone

(19) 99196-9419
Endereço Número

Loteamento

JARDIM IV CENTENÁRIO
Lote/Gleba

030-
Quarteirão/Quadra

02539-O
Área(M²)

Tipo 1 (habite-se/CCO)

Residencial
M²

        6 6 , 6 0
Tipo 2 (habite-se/CCO)

Responsável Técnico

D.O.V.
P r o p r i e t á r i o 

DIVA, DILZA E DRICE SERINO DE ALMEIDA

Protocolo

46101/65
Requerimento Preenchido por

VICENTE GOMES CARNEIRO RAMALHO

Cód. Cartográfico

3411.64.60.0159.01001
Faixa Embratel Faixa Telefônica Existe anotações de aprovação anterior com o nº

Sem Escala

Matrícula

1241770

M²

NÃO CONSTA

RUA JOSÉ DE FRANÇA CAMARGO 169

       2 9 5 , 0 0

OBSERVAÇÕES:

CROANAFLEXQUARTEIRÃORETIFICAÇÃOMODIFICAÇÃOANEXAÇÃOSUBDIVISÃOLEVANTAMENTOPLANTA



LEGISLAÇÃO AERONÁUTICA Nº Requerimento:

203541
Data Emissão:

23/06/2022

Página 2/3

DECEA/AGA Departamento de Controle do Espaço Aéreo | SRPV - Serviço Regional de Protoeção ao Vôo.
Embasamento legal e demais informações consultar:
https://restricoes-aeroportuarias.campinas.sp.gov.br

CRITÉRIOS (Obrigação da Prefeitura)
Para construir, ampliar ou regularizar edificação que se enquadre em pelo menos uma das condições abaixo é obrigatória a
apresentação de autorização do SRPV:
- É obrigatória à solicitação ao DECEA se o objeto se elevar acima do terreno mais de 30 metros de altura e ultrapassar a altitude de
811,50 m. ICA 11-408/2020, 10.2.1.g(superfície horizontal externa SBKP)
- É obrigatório submeter à autorização do Orgão Regional do DECEA, tratando-se de linhas de transmissão de energia elétrica, parques
eólicos, estruturas que possuam superfícies metálicas com área superior a 500 m², pontes ou viadutos que se elevem a mais de 40
metros do solo. ICA 11-408/2020,3.5.2 PZPANA, c , ICA 11-408/2020, 10.5.1.a (vor SBKP PISTA 1 (15R-33L))
- É obrigatório submeter à autorização do Orgão Regional do DECEA, tratando-se de linhas de transmissão de energia elétrica, parques
eólicos, estruturas que possuam superfícies metálicas com área superior a 500 m², pontes ou viadutos que se elevem a mais de 40
metros do solo. ICA 11-408/2020, 3.5.2 PZPANA, c, , ICA 11-408/2020, 10.5.1.a (vor SBKP PISTA 2 (15L-33R))

LIMITES (Valores de referência calculados conforme a portaria que poderão ser avaliados pelo SRPV)
- Altitude máxima do topo da edificação/objeto na coordenada selecionada: 811.50 m (superfície horizontal externa SBKP)
- Altura máxima do topo da edificação/objeto na coordenada selecionada: 122.50 m
- Altitude no solo: 689,77 m (coordenada 285045.00,7466514.00 interpolada / MDT - Laser Aerotransportado Aerocamp 2014)

Observações complementares
Altura: Distância vertical em relação a uma referência no solo;
Altitude: Distância vertical em relação a nível médio dos mares (datum vertical do Sistema Geodésico Brasileiro: Imbituba)
Altitude no solo: Altitude de referência calculada com a utilização de Modelo Digital de Terreno (MDT) processada a partir da
interpolação de pontos classificados com o “tipo terreno” de densidade de aproximadamente 2 pontos por m², obtidos com a tecnologia
de aquisição aerotransportada de dados LIDAR (Light Detection And Ranging) em Julho de 2014. A altitude fornecida é calculada no
centroide do lote, dependendo da posição da construção do terreno, o valor pode mudar, principalmente em terrenos maiores.
Movimentações de terra (corte e aterro) posteriores a Julho de 2014, bem como alterações indicadas no projeto pode interferir neste
valor. Portanto, no caso de grandes terrenos ou de situações onde a altitude do objeto projetado for parecida com a “altitude máxima”
da superfície mais restritiva, assim como em caso de movimentos de terra, deve-se considerar uma outra análise pormenorizada ou,
em alguns casos, o desenvolvimento de um levantamento planialtimétrico mais recente.

INFRA-ESTRUTURA

Rede de Distribuição de Água: Sim Não

LOCALIZAÇÃO:

Terço favorável Terço oposto Passeio

Rede coletora de esgoto: Sim Não

LOCALIZAÇÃO:

Terço favorável Terço oposto Passeio

Faixa de Viela Sanitária: Sim Não (Vide posição no lote em escala)

Antes de construir consultar o regulamento dos serviços da SANASA

Os  imóveis  que se  enquadrarem na  resolução SAN. T. IN. NT 30  informada  no site  da  SANASA  e  agências  de

atendimento,   deverão consultar   a   SANASA  para verificar   as   condições de abastecimento de água, esgotamento

sanitário e necessidade de tratamento de esgoto interno.

Residências unifamiliares estão isentas da respectiva consulta.

Viela Sanitária

LEGISLAÇÃO AEROPORTUÁRIA:
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Cód. Cartográfico
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Macrozona

Zoneamento
Zona ZC4 – Zona de Centralidade 4, Resolução CONAMA 004/95, Portaria COMAER 249/GC5/2011.
Zoneamento anterior, para efeito de Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA bas), nos termos do Parágrafo único artigo 67 da LC
208/18: zona 12-doze.
Sugerimos verificar o disposto no decreto de aprovação de loteamento: 678/55 e atualizações posteriores em consonância com as
diretrizes urbanísticas definidas pelo Plano Diretor para região, salvo os casos que o mesmo definiu tratamento especial.
Verificar a aplicabilidade da norma de transição prevista na Lei Compl. 208/2018 - art 197 - § 1°.

de Estruturação Urbana; (APG): Amarais


