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1. INTRODUÇÃO  

 
A maneira como são utilizados os espaços públicos, ainda que em 

consonância com a lei, não diz respeito apenas à relação entre o proprietário do 

lote ou empreendimento e o poder público. Toda interferência na ocupação e 

utilização de um determinado local produz impactos, tanto positivos quanto 

negativos, sobre o seu entorno, podendo interferir diretamente na vida e na 

dinâmica urbana da população do entorno e quanto maior o empreendimento, 

maiores os impactos que ele produzirá sobre a vizinhança.   

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é um instrumento de política 

urbana instituído pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal Nº 10.257 de 2001) e 

deve contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade 

em relação à qualidade de vida da população residente na área e nas proximidades 

do local do empreendimento.  

A Lei Federal Nº 10.257/2001 (Brasil, 2001) preserva a competência do 

município quanto a legislação ambiental e dota os municípios de um poderoso 

instrumento para a gestão do seu território ao instituir o Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV) como mecanismo de gestão ambiental descrevendo os princípios 

básicos para a sua elaboração. O Artigo 36 do Estatuto da Cidade determina que 

uma Lei Municipal defina os empreendimentos e atividades públicas e privadas que 

necessitam de elaboração de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) para 

obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a 

cargo do Poder Público municipal.  

A Lei Municipal Complementar nº 189 de 08 de janeiro de 2018 

instituiu o Plano Diretor Estratégico do Município de Campinas com o objetivo de 

definir uma estratégia de princípios de ação para o conjunto dos agentes 

envolvidos na construção da cidade, servindo de base para sua gestão. O Plano 

Diretor dispõe sobre a necessidade da avaliação dos impactos a vizinhança para 

construção, ampliação, instalação, modificação e operação, atividades e 

intervenções urbanísticas causadoras de impactos urbanos, socioeconômicos e 

culturais e de incomodidade à vizinhança. O Decreto Municipal 20.633 de 

dezembro de 2019 estabelece as normas gerais e procedimentos para a 

elaboração e análise do Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto 

de Vizinhança no município de Campinas. 

O Estudo de Impacto de Vizinhança visa detectar as prováveis interferências 

e alterações possivelmente causadas pelo empreendimento na sua vizinhança, 

propondo medidas mitigadoras e potencializadoras, no caso de impactos negativos 

e positivos, respectivamente, de forma a garantir a sua integração harmônica à 

vizinhança garantindo um ambiente socialmente e ecologicamente equilibrado.  
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O Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV), por sua vez, é o documento 

prévio que apresenta o conjunto dos estudos e informações técnicas relativas à 

identificação, avaliação, prevenção, mitigação e compensação dos impactos na 

vizinhança do empreendimento, de forma a permitir a avaliação das diferenças 

entre as condições existentes na atualidade e as que existirão após a implantação 

do empreendimento.  

Devido à característica de construção e uso misto do empreendimento em 

estudo a legislação municipal (Decreto nº 20.633 de dezembro de 2019) solicita a 

análise dos seguintes aspectos: demanda por serviços públicos, equipamentos 

comunitários e de infraestrutura urbana; alteração na dinâmica do uso e ocupação 

do solo e seus efeitos na estrutura urbana; valorização ou desvalorização 

imobiliária da vizinhança; quantificação da geração de tráfego e identificação de 

demandas por melhorias e complementações nos sistemas viário e de transporte 

coletivo; relação da volumetria e das intervenções urbanísticas propostas com as 

vias e logradouros públicos, especialmente quanto à ventilação, iluminação, 

sombreamento, paisagem urbana, recursos naturais  e patrimônio histórico e 

cultural da vizinhança. 

O presente relatório é referente ao Estudo do Impacto de Vizinhança de 

uma Construção de Habitação Multifamiliar Vertical - HMV.  

A elaboração deste documento obedeceu às orientações gerais do Estatuto 

da Cidade e também à legislação municipal pertinente (Decreto nº 20.633 de 16 

de dezembro de 2019 e suas alterações).   

O Anexo II apresenta a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

relativa aos serviços realizados.  

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS  

2.1 Identificação do Empreendedor 

Razão Social: Marcio Antonini; 

 Endereço: Rua Salim José, nº 339, lotes 15, 16 e 17, quadra 16, 

quarteirão 00069-SO, Jardim Conceição, Distrito de Sousas; 

 Cidade: Campinas-SP; 

 CEP: 13.105-018; 

 CPF: 120.482.658-71. 

 

2.2 Empreendimento 

Razão Social: Macio Antonini; 

Endereço: Rua Salim José, nº 339, lotes 15, 16 e 17, quadra 16, 

quarteirão 00069-SO, Jardim Conceição, Distrito de Sousas, Campinas-SP.; 

CEP: 13.105-018; 
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 CPF: 120.482.658-71; 

Atividade: Construção de Habitação Multifamiliar Vertical – HMV;  

 

2.3 Identificação do Responsável pelo Estudo 

 Razão Social: Pleno Ambiente Consultoria e Projetos Ambientais EIRELI 

 Endereço: Rua Piquete, nº 558, Jardim Itamarati 

 Cidade: Campinas - SP 

 CNPJ: 06.095.179.0001/94 

 Responsável Técnico: Arq. Eduardo Miguel Rosa 

 CAU: 00A1316788 

 Contato: Caio Marcos Martinelli 

 Telefone: (19) 2511-9801 

 E-mail: cmartinelli@plenoambiente.com.br 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

3.1 Localização 

O empreendimento proposto trata-se de uma construção de habitação 

multifamiliar vertical localizada na Rua Salim José, nº 339, lotes 15, 16 e 17, 

quadra 16, quarteirão 00069-SO, Jardim Conceição, Distrito de Sousas, Campinas 

– SP.  

 Coordenadas Geográficas: 

 • UTM: Zona 23 K 296970.00 m E, 7467784.00 m S (DATUM WGS – 84)  

 
Figura 1: Imagem de satélite do Município de Campinas (Distrito de Sousas) com a indicação do local 
do empreendimento. Fonte: Google Earth.  
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A área do empreendimento encontra-se totalmente desocupada e não há 

qualquer edificação no interior do terreno. 

  

3.2 Zoneamento  

O zoneamento ordinário inserido no Plano Diretor (2019) classifica a área do 

empreendimento como Macrozona de Relevância Ambiental e a Lei 

Complementar nº 295, de 03 de dezembro de 2020, que dispõe sobre 

parcelamento, ocupação e uso do solo nas áreas rurais e urbanas da Área de 

Proteção Ambiental de Campinas, como ZR-APA – Zona Residencial da APA, ou 

seja, zona predominantemente residencial de baixa densidade habitacional. 

As Figuras 2 e 3 apresentam respectivamente a localização do 

empreendimento em relação ao macrozoneamento e zoneamento do município.  

 

 
Figura 2: Mapa de Macrozoneamento de Campinas. Fonte: Lei Complementar nº 189/2018. 
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Figura 3: Mapa de zoneamento de Campinas. Fonte: Lei Complementar nº 208/2018. 

 

 

3.3 Empreendimento  

O empreendimento será implantado em um terreno de 3.224,00 m² com 

total a construir de 1.539,77 m². A edificação vertical a construir será composta 

por dois pavimentos (Térreo + 1º Pavimento) que abrigará as 19 unidades 

residenciais. O empreendimento contará também com uma guarita (9,66 m²) e 

uma área de lazer coberta (25,62 m²).  

O projeto prevê, no térreo, um total de 41 vagas de estacionamento, sendo 

38 vagas / UH, 1 vaga PCD (2%) e 2 vagas rotativas.   

A população prevista de ocupação do empreendimento é: 57 pessoas.  

   

A Figura 4 apresenta o quadro de áreas da edificação. 

 

 
Figura 4: Quadro de Áreas do Empreendimento. 

 

Tanto o acesso de veículos como de pedestres será feito pela R. Salim José. 
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4. ÁREA DE INFLUÊNCIA 

4.1 Delimitação 

As Áreas de Influência do empreendimento foram determinadas obedecendo 

as diretrizes estabelecia nas letras (a) e (b), item II do Artigo 2º do Decreto nº 

20.633 de 16 de dezembro de 2019, que definem a Área de Influência Direta – AID 

e a Área de Influência Indireta - AII. 

Para tanto adotou-se como base a abrangência dos impactos diretamente ou 

potencialmente gerados pelo empreendimento nos recursos naturais e sociais.  

Sendo assim foram definidas as seguintes Áreas de Influências do 

empreendimento em tela:  

• AID – Área de Influência Direta: A porção territorial representada pelos 

lotes e quadras confrontantes a do empreendimento.  

• AII – Área de Influência Indireta: A área de influência Indireta do 

empreendimento foi determinada conforme os impactos identificados para cada 

aspecto do meio. Sendo assim considerou-se um raio de 500 m do 

empreendimento que compreende entre outros aspectos todas as vias de acesso 

que eventualmente podem sofrer impactos. 

A Figura 5 apresenta a delimitação das Áreas de Influência. 

 
Figura 5: Áreas de Influência do Empreendimento. 
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4.2 Caracterização  

Ambiental  

A região (“Centro de Sousas’) onde se encontra a área de estudo apresenta 

um histórico de grande perturbação ambiental. A vegetação nativa foi suprimida a 

muito tempo, dando lugar à novos bairros.  

 Os fragmentos florestais restantes dizem respeito, principalmente, às Áreas 

de Preservação Permanente, ao longo dos cursos d’águas da região.  

 Toda área do empreendimento pertence ao Bioma Mata Atlântica, conforme 

delimitação estabelecida pelo Ministério do Meio Ambiente na Lei Federal 11.428 

de 22 de dezembro de 2006 – Lei da Mata Atlântica.  

A área em estudo encontra-se completamente antropizada e desprovida de 

fragmentos de vegetação.  

 Quanto aos recursos hídricos identificou-se uma unidade relevante na Área 

de Influência Direta – AID (Ribeirão dos Pires – Aprox. 60 m do empreendimento) e 

uma na Área de Influência Indireta – AII (Córrego sem denominação – Aprox. 320 

m do empreendimento).  

A Figura 6 apresenta sobreposição do plano cartográfico do Estado de São 

Paulo na área estudada. 

 
Figura 6: Imagem retirada do Plano Cartográfico do Estado de São Paulo da área.      

Fonte:http://datageo.ambiente.sp.gov.br/app/?ctx=DATAGEO#. 

 

Uso e Ocupação do Solo  

Em visita técnica ao local, realizada no mês de junho de 2022 por equipe 

técnica, foram colhidas informações das áreas de influência do empreendimento. 

Rib. Dos Pieres 

Sem Denominação 

Empreendimento 
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A caracterização da Área de Influência Direta – AID foi feita em um maior 

nível de detalhes pois é onde os impactos gerados pelo empreendimento tem maior 

efeito. 

A área de influência direta é caracterizada por áreas comerciais e mistas 

com predominância residencial. O equipamento público comunitário identificado na 

AID foi:  

- 1 Equipamentos Públicos de Esporte/Lazer: (Praça Arlindo de Godoy). 

Obs: Não foram identificados equipamentos de educação pública, saúde 

pública, Segurança Pública ou cultural. 

Em geral, o bairro possui uma boa infraestrutura, já que é servido de 

transporte e iluminação pública, coleta e afastamento do esgoto doméstico, coleta 

de lixo e abastecimento de água.  

A Área de Influência Indireta – AII se caracteriza por área de ocupação 

mista com a predominância residencial. As margens da Av. Dr. Antônio Couto de 

Barros identifica-se uso predominante comercial. Os equipamentos públicos 

comunitários identificados na AII foram:  

- 4 Equipamentos Públicos de Esporte/Lazer: (Praça Jardim Conceição, 

Praça Eduardo Prodócimo, Praça de Esportes Carlos Andrade Pinto e Campo de 

Futebol Antonio Rodrigues dos Santos “Pimenta”); 

- 1 Equipamento Público de Educação (E.E. Dr. Antônio Couto de Barros); 

A instituição pública de saúde mais próxima ao empreendimento é o Centro 

de Saúde – Jorge Rafful Kanawaty distante a aproximadamente 700 m. Quanto a 

equipamentos de segurança publica o mais próximo do empreendimento é o 12º 

Distrito Policial (distante a 1.660 m) e os culturais a Biblioteca Distrital de Sousas 

“Guilherme de Almeida” e Casa de Cultura de Sousas (distante a 1.650 m).   

 A Figura 7 apresenta o mapa de uso e ocupação do solo da Área de 

Influência Direta – AID do empreendimento e a Figura 8 o uso e ocupação da Área 

de Influência Indireta – AII. 
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Figura 7: Uso e Ocupação do Solo – AID. 
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Figura 8: Uso e Ocupação do Solo – AII. 
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Infraestrutura Urbana  

 

Viária  

As principais vias de acesso ao empreendimento são: R. João Maria Batista, 

R. Lidefonso de Almeida Filho, R. Michel Fares e R. Guilherme de Almeida. 

 

 

- R. Salim José 

 

• Um faixa de rolamento para cada sentido de fluxo de veículos; 

• Passeios para pedestres nos dois sentidos; 

• Pavimentação de asfalto; 

• Sem saída. 

 

- R. Guilherme de Almeida 

 

• Um faixa de rolamento para cada sentido de fluxo de veículos; 

• Passeios para pedestres nos dois sentidos; 

• Pavimentação de asfalto. 

  

Quanto ao transporte público as Áreas de Influência são bem servidas de 

pontos de ônibus sendo identificados 5 pontos bem próximos ao empreendimento 

conforme pode ser verificado na Figura 9.  

 

 
Figura 9: Localização Pontos de Parada de Ônibus 
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Esgoto  

  

Há rede pública de coleta de esgotos disponível em toda a Área de 

Influência Direta - AID.  

 

Distribuição de Água  

  

Há rede de abastecimento público de água disponível em toda a Área de 

Influência Direta AID através do sistema de abastecimento de água operado pela 

Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA.  

  

Energia Elétrica  

  

Há a disponibilidade do serviço em todo o entorno do empreendimento, 

através das redes da CPFL.  

 

Outros  

  

A coleta de resíduos domiciliares no entorno da área pretendida é feita 

regularmente pela empresa de coleta pública do Município.  

 

Sócio Econômica (Demografia) 

Conforme mapa de Renda Familiar (Figura 10) do município de Campinas 

(SEPLAN), observa-se na Área de Influência Indireta – AII Rendas Médias 

Domiciliares variando de 1,0 a 3,0 salários mínimos até 10,1 a 44,3 salários 

mínimos.  

 

 
Figura 10: Mapa de Rendas Domiciliares de Campinas - SEPLAN. 

Local 
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O público alvo do empreendimento, por se tratar de interesse social, enquadra-se no 

Estrato Sócio Econômico “C” (C1 e C2) segundo Critério Brasil" da ABEP (Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa). 

Quanto a caracterização demográfica utilizou-se os dados do IBGE (Censo 

2010 – por Setores). 

A Tabela 1 apresenta os dados populacionais distribuídos por faixas etárias 

de crianças, jovens, adultos e idosos e as respectivas porcentagens da AII. A 

Figura 11 apresenta os setores avaliados. 

 

Tabela 1: Dados Populacionais - AII 

População - AII %

0-5 365 7.23

6-14 621 11.97

15-20 509 9.81

20-49 2443 47.07

50 ou mais 1252 23.93

TOTAL 5190 100.00  

 

 
Figura 11: Sinopse do Censo 2010 - Setores na AII. 

 

A futura população do empreendimento será de aproximadamente 18 

pessoas (Admitindo-se 3,00 hab./domicílio). 

 
5. IMPACTOS 
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5.1 Adensamento Populacional 

 
O empreendimento possuirá 19 unidades residenciais, e a estimativa 

populacional fixa será de 57 pessoas. Com isso espera-se um acréscimo no 

adensamento populacional da Área de Influência Direta – AID da ordem de 57 

pessoas residentes (4,31%), ou seja, insignificante. A Tabela 2 apresenta a 

população atual da AID distribuída por faixa etária e a População estimada com a 

implantação do empreendimento. 

 

Tabela 2: Estimativa Populacional com a Implantação do Empreendimento. 

População - AID Estim. Empreend. %

0-5 97 4 7.34

6-14 196 8 14.84

15-20 132 5 9.99

20-49 690 31 52.23

50 ou mais 206 9 15.59

TOTAL 1321 57 100.00
 

 

Portanto haverá um aumento no adensamento populacional da AID, porém 

de maneira insignificante.  

Há de se considerar também que a Área de Influência Indireta – AII e o 

bairro como um todo já possuem médio adensamento populacional devido a 

proximidade da região central do distrito, mas é nesta região que ocorrem a maior 

oferta de equipamentos comunitários e públicos e de infraestrutura.   

Os impactos comumente gerados quanto ao adensamento populacional, que 

são sobrecarga sobre equipamentos comunitários e infraestrutura, serão 

insignificantes tendo em vista a grande “oferta” na região do empreendimento. 

 

5.2 Serviços e Equipamentos Comunitários de Educação e Saúde 

Na Área de Influência Indireta – AII identificou-se uma (1) instituição de 

ensino público (E.E. Dr. Antõnio Carlos Couto de Barros) e nenhuma instituição 

pública de saúde. 

A instituição de saúde pública mais próxima ao empreendimento é o Centro 

de Saúde – Jorge Rafful Kanawaty (distante a aproximadamente 700 m do 

empreendimento). 

Os habitantes que ocuparão o empreendimento utilizarão os equipamentos 

de saúde e ensino disponíveis no Distrito de Sousas e estes não serão impactados 

significadamente devido a baixa população do empreendimento.  
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5.3 Serviços Públicos, Equipamentos Comunitários e de Infraestruturas 

Lazer/Esporte 

  Identificou-se um (4) Equipamentos Públicos desta na Área de 

Influência Indireta – AII e um (1) na Área de Influência Direta – AID. 

  A oferta destes equipamentos na região, até mesmo na AID, é alta e 

espera-se que não ocorram impactos significativos com a implantação do 

empreendimento.  

  

Cultural 

  Não ha equipamentos culturais na Área de Influência Direta – AID e Área de 

Influência Indireta – AII. Os equipamentos desta natureza mais próximos do 

empreendimento é a Biblioteca Distrital de Sousas e Casa de Cultura de Sousas 

distantes a aproximadamente 1.600 metros do empreendimento. 

 

Segurança Pública 

  Não foram identificados equipamentos de segurança pública na AID e na 

AII. O equipamento desta natureza mais próximo ao empreendimento é o 12º 

Distrito Policial, distante a aproximadamente 1.650 metros. 

Os impactos serão nulos quanto a este aspecto.   

 

Drenagem Urbana 

Todo o escoamento superficial do terreno será destinado a rede pública de 

drenagem disponível no local. Para minimizar os efeitos deste lançamento será 

preservada área permeável. As redes públicas têm capacidade para atender a 

demanda gerada pelo empreendimento. 

Devido ao exposto os impactos na drenagem urbana serão de baixa 

significância. 

 

Abastecimento de Água 

A Área de Influência Direta – AID possui abastecimento público de água 

operado pela SANASA e a rede local não apresenta sinais de sobrecarregamento. 

Caso necessário serão realizadas adequações conforme normas da concessionária.  

 

Esgotamento 

O efluente líquido gerado por este tipo de empreendimento é constituído 

basicamente de esgoto sanitário. Existem redes públicas de coleta de esgoto da 

SANASA disponíveis na Área de Influência Direta – AID e todo o efluente doméstico 
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gerado pelo empreendimento será destinado a estas redes coletoras para o devido 

tratamento. 

As redes possuem capacidade de atender a demanda do empreendimento e 

caso necessárias adequações serão realizadas conforme normas da concessionária. 

Com isso os impactos referentes a este aspecto são de baixa relevância. 

 

Energia 

O empreendimento será interligado a rede da CPFL disponível em toda a 

área de influência do empreendimento. Não é previsto sobrecarregamento no 

sistema porém caso necessário serão realizadas adequações conforme estabelecido 

pela concessionária. Portanto, os impactos referentes a este aspecto são 

insignificantes. 

 

Coleta de Lixo 

Os resíduos sólidos gerados pela tipologia do empreendimento em tela são 

constituídos principalmente de: resíduos orgânicos (cozinha, refeitório, banheiros, 

etc) e de escritório. São basicamente os mesmos gerados pela ocupação comercial 

e residencial do entorno. 

Estes resíduos não são considerados perigosos e podem ser armazenados 

em sacos plásticos e destinados posteriormente a aterro sanitário. O procedimento 

de gerenciamento a ser adotado pelo empreendimento para a destinação será o 

serviço público de coleta de lixo comum. Uma medida que pode ser adotada 

voluntariamente pelo estabelecimento é a segregação e destinação à reciclagem 

dos resíduos recicláveis.  

Os resíduos a serem gerados não são classificados como perigosos e por 

isso não necessitam de acompanhamento especifico de órgãos ambientais.  

Como existe a disponibilidade de serviço de coleta pública na região e 

também não há previsão de geração de resíduos que necessitem de gerenciamento 

específico na operação do empreendimento, os impactos referentes a este aspecto 

serão de baixa magnitude. 

 

5.4 Caminhabilidade 

 A Área de Influência Direta – AID possuí ótimas condições de 

caminhabilidade com passeios públicos presentes em todas as vias e sinalizações 

com faixas de pedestres e semaforização. 

 Os acessos aos equipamentos públicos identificados no entorno próximo e 

pontos de ônibus possuem estruturas que garantem a segurança dos pedestres. 

Não há necessidade de medidas mitigadoras quanto a este aspecto. 
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 A Figura 12 apresenta croqui com as rotas de acesso aos equipamentos 

mais próximos. 
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Figura 12: Acesos aos Equipamentos Públicos. 

FAIX. PEDESTRE 
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5.5 Dinâmica do Uso e Ocupação do Solo e Efeitos na Estrutura Urbana 

Em 2020, foi aprovada a Lei Municipal Complementar nº 295, de 03 de 

dezembro de 2020, que dispõe sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo 

nas áreas rurais e urbanas da Área de Proteção Ambiental de Campinas. Este 

documento busca, entre outras coisas, ordenar o desenvolvimento das funções 

sociais da APA de Campinas. Através desta Lei foi criada a zona ZR-APA da qual o 

empreendimento está inserido. 

NA ZR-APA são permitidas em todas as tipologias de vias, as ocupações 

por habitação multifamiliar vertical, edificação com no mínimo uma residência 

sobreposta, agrupadas verticalmente, em um ou mais blocos; habitação 

unifamiliar, destinada a uma única habitação por lote e suas construções 

acessórias; habitação multifamiliar horizontal, edificações residenciais isoladas ou 

germinadas. Nas vias arteriais e coletoras são permitidos também os usos não 

habitacional  destinados ao comércio, serviços, institucional e/ou industrial e misto. 

De modo geral o uso e ocupação do solo do entorno é constituído por áreas 

comerciais e residenciais. 

 Os impactos esperados no zoneamento e no uso e ocupação do solo serão 

de baixa magnitude ou inexistentes. 

 O empreendimento está enquadrado nas exigências da legislação, sendo 

permitido o uso habitacional vertical no local. 

O Art. 48 da Lei Complementar nº 295/20 define as permissões de 

ocupação das zonas do município e o Art. 47 apresenta as definições de uso. 

 

 

“Art. 47 As edificações classificam-se, quanto à ocupação 
do solo, em: I - HU-APA: habitação unifamiliar destinada 
a uma única habitação por lote e suas construções 
acessórias; 
II - HM-APA: habitação multifamiliar destinada a mais de 
uma habitação no lote, subdividindo-se em: 
a) HMH-APA: habitação multifamiliar horizontal, 

edificações residenciais isoladas ou geminadas; 
b) HMV-APA: habitação multifamiliar vertical, edificação 
com no mínimo uma residência sobreposta agrupadas 

verticalmente, em um ou mais blocos; 
III - CSEI-APA: não habitacional, destinada ao comércio, 
serviço, institucional e/ou industrial;  

IV - HCSEI-APA: mista, destinada à habitação, comércio, 
serviço, institucional e/ou industrial.” 
 
“Art. 48 Ficam definidas as seguintes permissões de 
ocupação conforme zonas urbanas estabelecidas: 
I - para Zona Residencial - ZR-APA: 
a) todas as vias: HU-APA, HMH-APA e HMV-APA; 

b) vias arteriais e coletoras: CSEI-APA e HCSEI-APA; 
II - para Zona Mista 1 - ZM1-APA: HU-APA, HMH-APA, 
HMV-APA, CSEI-APA e HCSEI-APA para todas as vias.” 
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Pelo fato da atividade ser permitida no local o zoneamento urbano não sofre 

impacto. 

  Quanto ao uso e ocupação do solo da Área de Influência Direta – AID, não 

há nenhuma interferência com a “operação” do empreendimento.  

 

5.6 Valorização Urbana 

Novos empreendimentos geralmente estimulam o mercado imobiliário na 

região valorizando os imóveis da vizinhança. A sensação de segurança aumenta à 

medida que a dinâmica do bairro se altera com mais pessoas transitando pelo 

entorno tornando o local mais propenso a ocupação por outros empreendimentos 

similares.   

Considerando a própria oferta de moradia gerada e a propensão a ocupação 

residencial multifamiliar no local espera-se uma valorização imobiliária do entorno. 

 

5.7 Tráfego 

Os impactos no tráfego local foram avaliados no Relatório de Impacto no 

Transito – RIT anexado ao processo. De maneira resumida ficou concluído neste 

estudo que: Segundo metodologia aplicada as vias analisadas operam em Nível de 

Serviço “A”, ou seja, transito livre sem restrições e mesmo com a implantação do 

empreendimento estas condições de transito não sofrerão alterações.  

 

5.8 Paisagem Urbana, Recurso Naturais, Património Histórico e Cultural 

 

Paisagem Urbana  

A característica de Área de Influência Direta – AID é residencial com a 

presença de pequenos comércios. As edificações são similares a do 

empreendimento da qual se integrará a paisagem urbanizada do local.  

A dinâmica estrutural do bairro não será afetada pelo empreendimento e os 

impactos quanto a paisagem urbana serão baixos. 

 

Recursos Naturais  

O “funcionamento” do empreendimento não interfere em recursos naturais, 

tanto em vegetação nativa como em corpos hídricos.  

 

Patrimônio Histórico e Cultural 

Conforme informações obtidas junto ao Conselho de Defesa do Patrimônio 

Cultural de Campinas – CONDEPACC não foram identificados bens tombados na 

Área de Influência Direta – AID. Não haverá qualquer impacto com a implantação 

do empreendimento quanto a este aspecto. 
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5.9 Ventilação e Iluminação 

Devido as características construtivas pretendida, a ventilação e a 

iluminação do entorno não sofrerão impactos significativos. Ressalta-se que os 

recuos das construções deverão seguir a legislação municipal. 

 

Volumetria da Área de Influência Direta 

 

Foi realizado um diagnóstico das edificações da Área de Influência Direta 

do empreendimento. Nesta área a volumetria predominante das edificações são 

entre 1 e 2 pavimentos.  

Dessa forma a implantação do empreendimento, com 2 pavimentos, irá 

fazer parte de um contexto volumétrico consolidado no entorno onde a insolação 

natural ja encontra-se descaracterizada. 

 

 

5.10 Impactos Gerados Durante a Obra 

Após avaliação de todos os aspectos de implantação do empreendimento foi 

possível identificar os seguintes impactos potenciais durante a obra: 

- Eventual Assoreamento de Corpos d’água e entupimentos de Rede Pública 

de Drenagem (escoamento Superficial); 

- Geração de Poeira (solo exposto); 

- Geração de efluente doméstico no canteiro de obras; 

- Ruído e Vibrações 

- Transtorno ao transito local para o acesso de veículos de transporte de 

materiais, de resíduos e de equipamentos; 

- Geração de Resíduos. 

Os impactos identificados no período de obras não estão diretamente 

relacionados a questões urbanísticas e nenhum equipamento público comunitário 

será afetado. Quanto aos impactos que poderão afetar a vizinhança, 

principalmente os lotes lindeiros, estes podem ser mitigados ou evitados não 

ocasionando transtornos significativos. É importante salientar que todos os 

impactos gerados serão “tratados” na fase de licenciamento ambiental com a 

elaborações de planos (Plano de Controle de Obras, Plano de Gerenciamento de 

Resíduos e etc...) e não há qualquer impedimento legal para implantação do 

empreendimento.  

 

Assoreamento de Copos D’água e/ou Entupimento de Rede de Drenagem: 

No período inicial da obra o terreno ficará com o solo exposto até que os 

pisos inferiores sejam pavimentados. Neste período inicial o escoamento superficial 

oriundo de precipitações (chuvas) poderá carrear sedimentos a rede pública de 
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drenagem e consequentemente provocar entupimentos e também contribuir para 

assoreamentos de corpos d’água.  

Para evitar tais efeitos indesejados será implantado um sistema de 

drenagem provisória com barreiras de direcionamento do escoamento superficial a 

uma “bacia” de retenção onde o mesmo ficará retido para decantação dos 

sedimentos. A água retida se infiltrará no solo e os sedimentos, por gravidade, se 

acumularão no fundo. Manutenções periódicas serão realizadas para a remoção dos 

sedimentos acumulados após os eventos pluviométricos. 

Adotando-se tais medidas espera-se que não haverá impactos relacionados 

a este aspecto. 

 

Geração de Poeiras: 

Devido ao solo exposto no período inicial de obras poderá haver geração de 

poeiras da qual deverá ser mitigada com a umectação do terreno principalmente 

no período de secas ou sempre que se achar necessário. 

 

Efluente Doméstico – Período de Obras: 

Com a presença de trabalhadores na obra será gerado efluente domésticos 

do qual será destinado a rede coletora de esgoto disponível no entorno. Não 

haverá qualquer lançamento indevido. 

Ruído: 

Normalmente em obras são necessários serviços de terraplanagem, 

construção de edificações e/ou demolições.  

Isso demanda equipamentos (tratores, betoneiras, caminhões, bate estacas, 

britadeiras, etc) que, em geral, emitem pressão sonora equivalente de grande 

relevância.  

Os dados gerais revelam que o nível de pressão de equipamentos de 

construção civil em operação, geralmente são inferiores ao NCA (Nível Critério 

Ambiente) da área afetada. Na Área de Influência Direta – AID do 

empreendimento, por sua vez, o ruído gerado é geralmente encoberto pelo ruído 

de fundo como, por exemplo, transito de veículos.  

No entanto, é preciso considerar pressão sonora elevada devido a presença 

de interferências nas proximidades.  

Ressaltamos que os trabalhos serão realizados preferencialmente entre às 

7:00hs até as 17:00 hs, ou seja, período diurno segundo a NBR 10.151 e caso haja 

alguma reclamação o empreendedor irá avaliar no local a necessidade de 

monitoramento e minimização dos efeitos deste impacto provisório. 
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Objetivando causar o mínimo possível de incômodos à população local, 

inclusive às atividades comerciais e de serviços o empreendedor deverá adotar as 

seguintes medidas em suas técnicas construtivas:  

  

• Restrição de utilização de equipamentos pesados em períodos noturnos.  

 Obs: Caso ocorram reclamações deverão ser realizadas medições dos níveis de 

ruídos e vibrações para avaliação do cumprimento dos limites estabelecidos na 

Norma NBR 10.151 nas frentes de obra. 

 

Transtorno ao Transito: 

O transito de veículos e transporte de equipamentos poderá causar 

transtornos no transito local porém não estão previstos bloqueios de vias públicas 

e/ou desvios de transito para estes deslocamentos. Os impactos no transito serão 

baixos e quando necessário serão implantadas sinalizações provisórias de 

orientação de transito. 

Se necessário a EMDEC será consultada e/ou informada quanto a medidas 

mais abrangentes que necessitem de autorização do referido órgão. 

 

Geração de Resíduos: 

Durante a execução de obras desta natureza, os resíduos que geralmente 

são gerados durante a fase de implantação são: solo oriundo de movimentação de 

terra, blocos de concreto, telhas, manilhas, tijolos, azulejos, metal, madeira, 

papel, plástico, matérias orgânicas, vidro entre outros.  

  Os impactos gerados poderão ser minimizados adotando-se as medidas 

descritas abaixo:  

•   Estabelecer uma estrutura de gestão do acondicionamento, 

armazenamento e destinação de resíduos que priorize a redução na 

geração, o reuso e a reciclagem, nesta ordem, e minimize efeitos negativos 

sobre o meio ambiente; 

• Estabelecer procedimentos de manuseio adequado de eventuais produtos 

perigosos ao meio ambiente; 

• Colaborar na construção de soluções para as frentes e canteiros de obra; 

• Realizar o controle e registro destas atividades; 

• Destinação conforme legislação específica.  
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6. MATRIZ DE IMPACTOS 

ITENS ASPECTOS ANALISADOS 
IMPACTO 

JUSTIFICATIVA 
MEDIDAS 

MITIGADORAS 
FORMA DE 

MONITORAMENTO NEUTRO BAIXO MEDIO ELEVADO 

ADENSAMENTO 
POPULACIONAL 

Nº DE HABITAÇÕES: 19 X    

A quantidade de habitações da região 
é alto em relação ao número de 
habitações oferecidas pelo 
empreendimento. 

Não há necessidade 
de medidas 
mitigadoras. 

- 

POPULAÇÃO PREVISTA: 57 X    

Haverá aumento insignificante na 
população da AID não afetando 
qualquer equipamento público 
comunitário e de infraestrutura. 
Portanto os impactos serão 
praticamente nulos. 

Não há necessidade 
de medidas 
mitigadoras. 

- 

PROJEÇÃO DE INCREMETO: 
4,31% 

X    

Haverá um incremento de 4,31% na 
população atual da AID, ou seja, 
insignificante. O bairro como um todo 
possui estrutura suficiente para 
atender a demanda. Os impactos serão 
insignificantes. 

Não há necessidade 
de medidas 
mitigadoras. 

- 

QUALIDADE DE VIDA DOS 
MORADORES ATUAL E FUTURA 

X    
Os impactos previstos não afetarão a 

qualidade de vida da população. 

Não há necessidade 
de medidas 
mitigadoras. 

- 

CONDIÇÕES DE 
DESLOCAMENTO, 
ACESSIBILIDADE 

CAMINHABILIDADE X    

A “operação” do empreendimento não 
provoca obstruções nos passeios 
públicos. Os acessos aos 
equipamentos públicos identificados no 
entorno e pontos de ônibus possuem 
estruturas que garantem a segurança 
dos pedestres. 

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 

ACESSIBILIDADE  X   

O empreendimento contará com um 
acesso facilitado de veículos na R. 
Salim José sendo que este possui fluxo 
de veículos muito baixo. O acesso de 
pedestres também será feito pela R. 
Salim José. O projeto prevê vagas de 
estacionamento para atender a 
demanda do empreendimento. Serão 
disponibilizadas vagas para Portadores 
de Necessidades Especiais. Portanto os 
impactos gerados na vizinhança serão 
de baixa significância. 

Disponibilidade de 
vagas de 
estacionamento 
para atender a 
demanda do 
empreendimento;  

- 

SEGURANÇA DOS PEDESTRES X    A implantação do empreendimento não Implantação de - 
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ITENS ASPECTOS ANALISADOS 
IMPACTO 

JUSTIFICATIVA 
MEDIDAS 

MITIGADORAS 
FORMA DE 

MONITORAMENTO NEUTRO BAIXO MEDIO ELEVADO 

interferirá no passeio público na frente 
do empreendimento e o acesso de 
veículos será devidamente sinalizado. 
Portanto não haverá impactos 
relacionados a este aspecto. 

passeio público e 
sinalização no 
acesso de veículos. 

QUALIDADE 
URBANÍSTICA E 
AMBIENTAL E 

SUAS 
ALTERAÇÕES 

 X    

Não haverá alteração na qualidade 
urbanística da região tendo em vista 
que a edificação do empreendimento 
possuirá características semelhantes 
das do entorno, ou seja, residencial. 
Quanto a qualidade ambiental esta 
também não sofrerá alterações 
relevantes tendo em vista que não 
haverá qualquer interferência em 
vegetação nativa ou em corpos d’água. 

Não é necessária 
medida mitigadora 

- 

DEMANDA POR 
SISTEMA VIÁRIO 
E TRANSPORTES 

COLETIVOS 

AUMENTO DO TRÁFEGO X    

O número de viagens geradas não 
alterará o trafego local e a dinâmica do 
sistema viário. Sendo assim espera-se 
que os impactos ao transito serão 

insignificantes. 

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 

CAPACIDADE DAS VIAS DE 
ACESSO 

 X   

A capacidade das vias em absorver a 
demanda do empreendimento foi 
apresentada no Relatório de Impacto 
no Transito – RIT protocolado no 
processo. Segundo metodologia 
aplicada, as vias analisadas operam 
com trânsito livre sem restrições e 
mesmo com a implantação do 
empreendimento estas condições de 
transito não sofrerão alterações.  

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 

DEMANDA DO SISTEMA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 

X    

O entorno é atendido por várias linhas 
do transporte coletivo e existe boa 
oferta de pontos de parada de ônibus 
em um raio de 150 m.  Pela demanda 
estimada para o empreendimento em 
tela não haverá interferência 
significante no sistema a na dinâmica 
do serviço público oferecido. 

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 

POLOS 
GERADORES DE 

TRÁFEGO 

RELAÇÃO COM O SISTEMA DE 
CIRCULAÇÃO INSTALADO: 

X    
Não serão necessárias alterações no 
sistema de circulação existente. Com 
isso os impactos quanto a este aspecto 

Não são 
necessárias 
medidas 

- 
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ITENS ASPECTOS ANALISADOS 
IMPACTO 

JUSTIFICATIVA 
MEDIDAS 

MITIGADORAS 
FORMA DE 

MONITORAMENTO NEUTRO BAIXO MEDIO ELEVADO 

serão nulos. mitigadoras. 

GERAÇÃO E A INTENSIFICAÇÃO X    

O incremento no volume veicular com 
a operação do empreendimento será 
distribuído pelo dia todo e o volume na 
hora-pico será insignificante, portanto 
é esperado impacto de baixa 
relevância quanto a este aspecto. 

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 

VALORIZAÇÃO 
OU 

DESVALORIZAÇÃ
O IMOBILIÁRIA 
DECORRENTE DA 

ATIVIDADE 

VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA   X  

Devido a propensão a ocupações 
similares com a implantação do 
empreendimento, espera-se que a 
região elevará seu potencial de 
valorização e o impacto quanto a este 
aspecto é positivo. 

Por se tratar de um 
impacto positivo 
não é necessária 
medida mitigadora. 

- 

EXPULSÃO DEVIDO A 
VALORIZAÇÃO 

X    
Não existem impactos relacionados a 
expulsão devido a valorização dos 
imóveis. 

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 

DESVALORIZAÇÃO X    

A ocupação do empreendimento traz 
benefícios a região e não provoca 
qualquer desvalorização nos imóveis 
vizinhos. 

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 

PROJEÇÃO DO VALOR 
IMOBILIÁRIO A PARTIR DA 

DEFINIÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO 

X    

Trata-se de um empreendimento novo 
o que torna a projeção no valor 
imobiliário prejudicada e de difícil 
definição. 

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 
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ITENS ASPECTOS ANALISADOS 
IMPACTO 

JUSTIFICATIVA 
MEDIDAS 

MITIGADORAS 
FORMA DE 

MONITORAMENTO NEUTRO BAIXO MEDIO ELEVADO 

POTENCIAL DE 
INCOMODOS 

RUÍDOS  X   

Para a implantação do 
empreendimento os equipamentos 
(tratores, betoneiras, caminhões, bate 
estacas, britadeiras, etc) podem 
emitir pressão sonora equivalente de 
grande relevância, porém dados 
gerais revelam que o nível de pressão 
de equipamentos de construção civil 
em operação, geralmente são 
inferiores ao NCA (Nível Critério 
Ambiente) da área afetada. Na Área 
de Influência Direta – AID do 
empreendimento o ruído gerado é 
geralmente encoberto pelo ruído de 
fundo como, por exemplo, transito de 
veículos. De qualquer forma o 
empreendedor adotara medidas de 
mitigação caso necessário. 

 

- Restrição de 

utilização de 
equipamentos 
pesados em 
períodos noturnos. 
Obs: Caso ocorram 
reclamações 
deverão ser 
realizadas medições 
dos níveis de ruídos 
e vibrações para 
avaliação do 
cumprimento dos 
limites 
estabelecidos na 
Norma NBR 10.151 
nas frentes de 
obra. 
 

 

VIBRAÇÕES N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

ODORES (GASES, FUMAÇAS) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

PARTICULADOS N.A. N.A. N.A. N.A. 

Na etapa inicial de implantação, devido 
ao solo exposto poderá haver geração 
de poeiras da qual pode ser 
completamente mitigada. 

Umectação do 
terreno 
principalmente no 
período de secas ou 

- 
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ITENS ASPECTOS ANALISADOS 
IMPACTO 

JUSTIFICATIVA 
MEDIDAS 

MITIGADORAS 
FORMA DE 

MONITORAMENTO NEUTRO BAIXO MEDIO ELEVADO 

 sempre que se 
achar necessário. 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS  X   

Os resíduos sólidos a serem gerados 
pelo empreendimento são 
praticamente os mesmos gerados na 
vizinhança e não necessitam de um 
gerenciamento diferenciado. Não 
haverá impactos significativos a 
vizinhança. 

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 

EQUIPAMENTOS 
COMUNITÁRIOS 

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE X    

Os habitantes que ocuparão o 
empreendimento utilizarão os 
equipamentos de saúde disponíveis no 
Distrito de Sousas. Estes 
equipamentos não serão impactados 
significadamente devido a baixa 
população do empreendimento.  

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 

EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO X    

Os habitantes que ocuparão o 
empreendimento utilizarão os 
equipamentos de ensino disponíveis na 
AII e no Distrito de Sousas. Estes 
equipamentos não serão impactados 
significadamente devido a baixa 
população do empreendimento. 

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 

EQUIPAMENTOS DE ASITENCIA 
SOCIAL 

X    
Há grande oferta de equipamentos 
desta natureza e com isso os impactos 
serão de baixa significância. 

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA X    

A ocupação do terreno, atualmente em 
desuso, trará uma maior sensação de 
segurança a população vizinha com 
mais pessoas transitando pelo local. 
Não haverá grandes interferências nos 
equipamentos de segurança mais 
próximos ao empreendimento (12º 
Distrito Policial). 

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 

EQUIPAMENTOS DE LAZER  X   

Tanto a Área de Influência Direta – 
AID como a Área de Influência Indireta 
– AII possuem equipamentos desta 
natureza e o projeto prevê área 
interna de lazer.   

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 

EQUIPAMENTOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA E  X   Existem redes públicas de Não é necessária - 
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ITENS ASPECTOS ANALISADOS 
IMPACTO 

JUSTIFICATIVA 
MEDIDAS 

MITIGADORAS 
FORMA DE 

MONITORAMENTO NEUTRO BAIXO MEDIO ELEVADO 

URBANOS ESGOTAMENTO E TRTAMENTO abastecimento de água e coleta de 
esgoto com capacidade suficiente para 
absorver a demanda gerada pelo 
empreendimento. Portanto os impactos 
serão de baixa significância. 

medida mitigadora. 

DEMANDA DA REDE DE ENERGIA  X   
Existe rede de distribuição da CPFL 
com capacidade de atender toda a 
vizinhança. 

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 

SISTEMA DE DRENAGEM / 
DEMANDA POR ÁREAS DE 
CONTENÇÃO DE CHUVA 

 X   

Todo o escoamento superficial do 
empreendimento será encaminhado a 
galeria pública de água pluvial (fase de 
operação). Esta galeria possui 
capacidade para atender a demanda 
do empreendimento não necessitando 
de adequações. Portanto os impactos 
referentes a este aspecto são de baixa 
significância. 

 
Implantação de 
caixa de retardo e 
preservação de 
áreas permeáveis. 

- 

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

 X   

Os resíduos gerados pela ocupação do 
empreendimento são praticamente os 
mesmos gerados na vizinhança e não 
precisam ser destinados de forma 
diferente. Devido a este fator os 
impactos gerados quanto a este 
aspecto são de baixa significância. 

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 

PAISAGEM 
URBANA, 

NATURAL E 
CULTURAL 

BENS NOTÁVEIS NA PAISAGEM X    
Não existem bens desta natureza no 
entorno do empreendimento que 
podem ser afetados. 

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 

PATRIMÔNIO CULTURAIS, 
HISTÓRICOS E NATURAIS 

X    

Não existem bens desta natureza no 
entorno do empreendimento e com 
isso não haverá impactos quanto a 
este aspecto. 

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 

VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO  X   

Devido as características construtivas 
do empreendimento respeitando os 
recuos estabelecidos por lei, a 

ventilação e iluminação do entorno não 
sofrem impactos significativos. 

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 

VOLUMETRIA X    

Não há impactos na volumetria da 
vizinhança tendo em vista que a 
edificação do empreendimento possui 
características semelhantes as da Área 
de Influência Direta - AID. 

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 
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ITENS ASPECTOS ANALISADOS 
IMPACTO 

JUSTIFICATIVA 
MEDIDAS 

MITIGADORAS 
FORMA DE 

MONITORAMENTO NEUTRO BAIXO MEDIO ELEVADO 

SOMBREAMENTO X    

A edificação do empreendimento 
respeitará os recuos estabelecidos por 
lei não causando impacto significativo 
relacionado a este aspecto. 

Não é necessária 
medida mitigadora. 

- 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após análise dos dados coletados em campo, conclui-se que a implantação 

e operação do empreendimento poderá ser aprovada em função da magnitude dos 

impactos gerados e dos benefícios à vizinhança. Destaca-se a geração de 

empregos e atração de pessoas que de certa forma fortalece o comércio local. 

A edificação se enquadrará na paisagem urbana da região e equilibrará a 

volumetria do local.  

Em relação aos impactos a patrimônios naturais e culturais, estes não serão 

afetados. Não foram verificados conflitos entre serviços de telefonia e os serviços 

de água, esgoto, energia e transporte público.   

Portanto as melhorias para a vida da população fixa, bem como para a 

população flutuante da cidade o empreendimento gera impactos positivos 

significativos tanto para economia local como para o bem estar da população. 

 
 
8. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

 

 

 
Eduardo Miguel Rosa 

Arquiteto e Urbanista  

CAU 00A1316788  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXOS 
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ANEXO I – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 
Foto 1: Local do Empreendimento em Estudo. 

 

 
Foto 2: Equipamento de Lazer - AID. 
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Foto 3: Característica Geral AID – Residencial com Pequenos Comércios. 

 
 

 
Foto 4: Característica Geral AID – Residencial com Pequenos Comércios. 
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Foto 5: Característica da AID – Área Comercial. 

 

 
Foto 6: Equipamento de lazer na AII – Praça Jardim Conceição. 
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Foto 7: Área de Preservação Permanente – APP do Ribeirão dos Pires - AII . 

 
 
 

 
Foto 8: Ribeirão dos Pires - AII. 
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Foto 9: Empreendimento Similar - AII. 

 
 

 
Foto 10: Empreendimento Similar - AII. 

 



 

40 
 

 
Foto 11: Característica Geral - AII. 

 

 
Foto 12: Ponto de Parada de Ônibus – R. Antônio Prado - AII. 
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Foto 13: Área Comercial - AII. 

 

 
Foto 14: Área Comercial - AII. 
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ANEXO II – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 


