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1. INTRODUÇÃO 

O Decreto nº 20.633, de 16 de dezembro de 2019, regulamenta o Estudo de 

Impacto de Vizinhança (EIV) e o Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) para viabilizar o 

licenciamento de construção, ampliação, instalação, modificação e operação de 

empreendimentos, atividades e intervenções urbanísticas no Município de Campinas. 

De acordo com o Art. 3º do referido Decreto, o Estudo de Impacto de Vizinhança é o 

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

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

vizinhança de um empreendimento ou atividade, de forma a permitir a análise das 

diferenças entre as condições que existirão com sua implantação e as que existiriam sem 

a implantação do mesmo. 

O Estudo de Impacto de Vizinhança e o Relatório de Impacto de Vizinhança deverão 

ser elaborados de acordo com o conteúdo específico previsto para cada categoria 

relacionada no Artigo 15, sendo que, no presente caso, trata-se de proposta de alteração 

de Uso do Solo Rural para Urbano, conforme será detalhado a seguir. 

De acordo com o Art. 6º do Decreto nº 20.633/2019, a intenção de parcelar, 

empreender e desenvolver atividades para fins urbanos na Zona de Expansão Urbana do 

Município de Campinas, nos termos da Lei Complementar nº 207, de 20 de dezembro de 

2018, deverá ser objeto de EIV/RIV, a fim de verificar a possibilidade de alteração do uso 

rural para urbano. 

Desta forma, com base na Seção II, Subseção V do mesmo Decreto, que apresenta o 

conteúdo específico mínimo para EIV/RIV que visam à alteração de uso do solo rural para 

urbano, foi elaborado o presente estudo a ser submetido para análise por parte dos 

órgãos competentes do Município de Campinas, nos termos da legislação vigente. 

O empreendimento que se propõe implantar na gleba em questão, denominado 

Alphaville Dom Pedro 4, é caracterizado como parcelamento do solo urbano, na 

modalidade de Loteamento de Acesso Controlado (LAC), nos termos da Seção I da Lei 

Complementar nº 208, de 20 de Dezembro de 2018. 
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É importante salientar que o presente EIV se norteia no Informe nº 07/2022 de Pré 

Cadastramento Multidisciplinar (Anexo 1), que teve como objetivo fornecer as diretrizes 

urbanísticas, ambientais e demais informações sobre as restrições incidentes sobre a 

gleba, visando o processo de alteração de uso rural para urbano. 

 

2. OBJETO DE ESTUDO E IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E DA EMPRESA 

RESPONSÁVEL PELO EIV/RIV 

O Objeto de Estudo do presente EIV visando à alteração de uso do solo rural para 

urbano é a denominada Gleba B, desmembrada do imóvel denominado Fazenda São 

Quirino da Bela Esperança, a qual está inserida na Região Leste e no Distrito Sede no 

Município de Campinas, se limitando entre a Estrada Municipal Boa Esperança (lado 

direito, sentido Rodovia Dom Pedro I), Ramal Ferroviário (lado direito, sentido Campinas-

Jaguariúna, entre o km 12+32,3901 m e o km 13+439,4772 m) e a Rua José Lopes de Faria 

no Loteamento Alphaville Dom Pedro 3, alvo da Matrícula nº 108.538 do 1º ORI de 

Campinas, SP (Anexo 2). 

 

Identificação do Imóvel 

Denominação: 
Gleba B, desmembrada da Fazenda São Quirino da Bela 
Esperança. 

Endereço: Estrada Municipal Boa Esperança S/N. 

Distrito: Sede 

Município: Campinas 

Estado: São Paulo 

CEP:  13097-265 (Rua José Lopes de Faria) 

Área Total: 497.742,74 m² 

Matrícula: Nº 108.538 do 1º ORI de Campinas, SP 
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Empreendimento Pretendido 

Denominação: Alphaville Dom Pedro 4. 

Tipologia: 

Loteamento Predominantemente Residencial Unifamiliar de 
Acesso Controlado - LAC se enquadrando como parcelamento 
do solo urbano, na modalidade de loteamento, nos termos da 
Lei Federal nº 6.766/79 e alterações; e como Loteamento de 
Acesso Controlado (LAC), nos termos da Seção I da Lei 
Complementar nº 208, de 20 de Dezembro de 2018. 

Uso: Residencial 

 

A Figura 1 apresenta a inserção no município de Campinas e a Figura 2 apresenta a 

localização aproximada da gleba em estudo e indica as principais referências situadas no 

entorno. 

 
Figura 1. Localização da Gleba B no Município de Campinas. 
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Figura 2. Localização da Gleba B e indicação das principais referências do entorno. 

 

ALPHAVILLE DOM PEDRO ZERO 

(Em implantação) 
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2.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL 

 

Proprietário: LRCN Agropecuária Ltda. 

CNPJ: 21.047.900/0001-64 

Requerente: Alphaville Urbanismo S.A. 

CNPJ: 00.446.918/0001-69 

Endereço: 
Avenida Doutora Ruth Cardoso, 4º andar, 8.501, 
Pinheiros, São Paulo, SP. CEP: 05.425-070 

Representante Legal: 
Alphaville Urbanismo S.A. 
CNPJ: 00.446.918/0001-69 

Contato: Tamiris Vilela Strutzel Dalmas / Hugo Monteiro Diniz 

Telefones/Celular: (11) 98558-5020 / (11) 96388-9229 

E-mail: tdalmas@alphaville.com.br / hdiniz@alphaville.com.br 

 

 

2.2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EIV/RIV 

Empresa de Consultoria: Arborea Planejamento Projeto e Consultoria Ltda. 

CNPJ: 06.900.985/0001-98 

Registro no CAU-SP: PJ501731 

Registro no CREA-SP: 0660096 

Endereço: 
Av. Albino José Barbosa de Oliveira, 918, sala 05 - Barão 
Geraldo, Campinas, SP. CEP: 13.084-008 

Representante Legal: 
Paulo Sérgio Garcia de Oliveira 
RG: 13.818.844-0 SSP/SP; CPF: 132.858.768-16 

Responsável Técnico pelo 
EIV/RIV: 

Rodrigo Carneiro Cavalcante de Miranda 
Arquiteto e Urbanista | CAU A161620-0 

RRT 12260063 

Telefone: (19) 3749-8080 / (19) 99204-0942 

E-mail: 
rodrigo@arboreaambiental.com.br 
consultoria@arboreaambiental.com.br  
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3. DIAGNÓSTICO 

Este item apresenta a caracterização da gleba em estudo - ADA (Área Diretamente 

Afetada), a definição das áreas de influência direta (AID) e indireta (AII), o diagnóstico das 

condições atuais da AID e AII, e os aspectos pertinentes à avaliação dos potencias 

impactos decorrentes da implantação do empreendimento proposto na área objeto de 

estudo, contendo levantamento, mapeamento e caracterização.  

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA ADA – ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 

Para realização do presente estudo a Gleba B será classificada como a ADA – Área 

Diretamente Afetada.  

Conforme consta no Informe nº 07/2022 de Pré Cadastramento Multidisciplinar, a 

gleba está em maior parte inserida na Zona de Expansão Urbana, conforme Lei 

Complementar nº 207/2018. 

Ainda de acordo com o Pré Cadastramento Multidisciplinar, a gleba apresenta 

relevo predominantemente ondulado (8-20%), com incidência de área de preservação 

permanente (APP) relacionadas a corpos d'aguas (córrego e nascentes) e vegetação 

brejosa associada. Observa-se também a incidência de planície sujeita à inundação que 

extrapola em alguns pontos as APPs. A vegetação no imóvel é composta basicamente por 

gramíneas e porções de campo de várzea no interior das APPs. 

A caracterização do uso atual do solo para a gleba em estudo, apresentada no 

Informe nº 07/2022 de Pré Cadastramento Multidisciplinar (Anexo 1) está elucidado na 

Figura 3, a qual apresenta a gleba em estudo sobre imagens aéreas de satélite datado de 

Março de 2022, onde é possível observar que, atualmente, parte da área é destinada ao 

uso agrícola para cultivos anuais e apresenta vegetação brejosa ao longo de sua divisa 

com a via férrea. Também é possível observar a faixa destinada ao EPU – Linha de 

Transmissão de energia existente que está limítrofe a Rua José Lopes de Faria no 

Loteamento Alphaville Dom Pedro 3. 
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Foto 1. Vista da Gleba B em direção a via férrea . 

 

 
Foto 2. Vista da Gleba B em direção a Estrada Muncipal Boa Esperança. 
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Figura 3. Vista aérea da Gleba B. 

Fonte: GOOGLE EARTH PRO IMAGE 2019 DIGITAL GLOBE (23/08/2020).  
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3.2. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

As Áreas de Influência serão delimitadas utilizando referências físicas ou naturais, 

como sistema viário, hidrografia, Área de Preservação Permanente, entre outros. Assim, a 

Área de Influência decorrerá das especificidades do empreendimento a ser implantado e 

das características do entorno do local de implantação. 

A análise considerou a definição da Área de Influência Direta (AID), a qual, 

conforme Art. 2º, Inciso II, Alínea “a” do Decreto nº 20.633/2019, é a área que recebe 

influência direta gerada pela implantação do empreendimento ou atividade econômica, 

caracterizada principalmente pelos lotes e quarteirões confrontantes ao imóvel objeto do 

Estudo de Impacto de Vizinhança. 

Considerou também, a definição da Área de Influência Indireta (AII), a qual, 

conforme Art. 2º, Inciso II, Alínea “b” do Decreto nº 20.633/2019, é a área afetada 

indiretamente pelos impactos causados pela implantação do empreendimento ou 

atividade econômica, ou seja, onde os impactos incidem de forma secundária, sobretudo 

durante a fase de operação do empreendimento ou atividade econômica. 

Diante do exposto, a Figura 4 apresenta as Áreas de Influência adotadas para o 

presente Estudo de Impacto de Vizinhança, tendo seus limites definidos conforme segue: 

Área de Influência Direta - AID 

Para definição da AID foram essencialmente considerados as barreiras físicas 

urbanas ou naturais, as vias e entroncamentos viários que acessam as centralidades 

urbanas e que tendem a sofrer os maiores impactos, além das glebas e dos loteamentos 

confrontantes que possuam acesso à Área Diretamente Afetada – ADA. 

A AID abrange tanto áreas urbanizadas quanto glebas ainda não parceladas no 

perímetro urbano e na zona de expansão urbana, englobando trecho da Fazenda São 

Quirino da Bela Esperança, Fazenda Santo André, Residencial Alphaville Dom Pedro, 

Residencial Alphaville Dom Pedro 2, Residencial Alphaville Dom Pedro 3, Loteamento 

Comercial Dom Pedro Square, trecho da via férrea e o acesso viário/Avenida Monsenhor 

José Antônio Moraes Bush (Padre Bush), totalizando uma área de 3,48 km². 
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Área de Influência Indireta - AII 

Para definição da AII foi considerado o contexto urbano e rural envoltório que 

tendem a sofrer os impactos indiretamente, além das glebas e dos loteamentos 

confrontantes à Área de Influência Direta – AID. 

A área de estudo abrange tanto áreas urbanizadas quanto glebas ainda não 

parceladas, além de vazios urbanos. A área de estudo se limita com trecho da Estrada da 

Roseira (CAM-10), da Estrada Municipal Adelina Segantini Cerqueira Leite (CAM-2), 

Ribeirão das Anhumas, Córrego Afluente das Anhumas lindeiro a Avenida Doutor José 

Bonifácio Coutinho Nogueira, Dispositivo viário Doutor Antônio Albejante (Acesso para 

Estrada da Roseira e Avenida Carlos Grimaldi). A AII engloba os loteamentos Residencial 

Vista Campinas (em construção), Residencial Jatibela, Parque Imperador, Residencial 

Arborais, Mont Blanc Residence, além do Shopping Galeria, Carrefour, Samsung e 

propriedades rurais, totalizando uma área de 9,64 km², abrangendo as Administrações 

Regionais 14 (Imperador) e 2 (Brandina). 
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Figura 4. Delimitação da Área de Influência Direta e da Área de Influência Indireta. 

Base: GOOGLE EARTH PRO IMAGE 2019 DIGITAL GLOBE (04/03/2020). 
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3.1. DIRETRIZES GERAIS 

Visando uma análise integrada, será diagnosticada a inserção da área de estudo nas 

camadas e diretrizes que estruturam o planejamento urbano da área estudada e que 

sejam pertinentes para avaliação dos impactos.   

 

Informações Gerais da Gleba em análise 

Denominação Gleba B, desmembrada da Fazenda São Quirino da 
Bela Esperança. 

Área Total:  497.742,74 m² 

Área de Planejamento e Gestão – 

APG: 
Imperador (vide Figura 7) 

Administração Regional – AR:  14 (vide Figura 9) 

Unidade Territorial Rural – UTR: Furnas/Tanquinho (vide Figura 8) 

Unidade Territorial Básica – UTB: MM-57 (vide Figura 8) 

Macrozoneamento:  
Desenvolvimento Ordenado e Macrometropolitana 

(vide Figura 5) 

Zoneamento: Zona Residencial – ZR (vide Figura 6) 

Sobrezoneamento: 
Sobrezoneamento 1 - S1 e Sobrezoneamento 3 - S3 

(vide Figura 6) 

Unidade Censitária (IBGE, 2010):  350950205001246 (vide Figura 11) 

Quarteirão: 30.014 

Gleba  94 

Código Cartográfico: 3262.6129.0001 
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MACROZONEAMENTO 

Para posterior avaliação do uso e ocupação real do solo e o definido por lei para a 

área de interesse, considera-se importante analisar o disposto na legislação vigente em 

relação ao macrozoneamento para o Município de Campinas. 

De acordo com o Plano Diretor Estratégico de Campinas (Lei Complementar nº 189, 

de 08 de janeiro de 2018), o Município está dividido em quatro Macrozonas, delimitadas 

no Anexo I da mesma Lei, a saber: Macrozona Macrometropolitana; Macrozona de 

Estruturação Urbana; Macrozona de Desenvolvimento Ordenado; e Macrozona de 

Relevância Ambiental. 

Conforme descrito no Informe Técnico nº 07/2022 de Pré Cadastro Multidisciplinar 

(Anexo 1) e apresentado na Figura 5, a Gleba B está inserida em maior parte na Zona de 

Expansão Urbana e em menor parte na Macrozona Macrometropolitana. 

Com base no Anexo I da referida Lei, pode-se afirmar que a Área de Influência 

Direta e a Área de Influência Indireta que engloba a área em estudo, abrangem regiões 

inseridas nas Macrozonas de Desenvolvimento Ordenado e Macrometropolitana. 

Segundo o Plano Diretor Estratégico de Campinas: 

I - Macrozona Macrometropolitana: abrange região situada integralmente no 

perímetro urbano, impactada por estruturas viárias, equipamentos e atividades 

econômicas de abrangência regional, nacional e internacional, sofrendo influência 

direta e indireta pela proximidade dessas estruturas no território, que alteram 

dinâmicas socioeconômicas, culturais e ambientais;  

[...] 

III - Macrozona de Desenvolvimento Ordenado: abrange região situada 

integralmente na zona rural, destinada ao desenvolvimento de usos rurais e urbanos 

compatíveis com os termos da legislação específica; 

 

 

 

http://www.arboreaambiental.com.br/


Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 
Alteração de Uso do Solo Rural para Urbano: Gleba B; Matrícula 108.538 do 1º ORI de Campinas, Campinas, SP 14 

 

www.arboreaambiental.com.br 

 

 

 

 

Figura 5. Macrozoneamento para a área estudada. 
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ZONEAMENTO 

Para posterior avaliação do uso e ocupação real do solo e o definido por lei para a 

área de interesse, considera-se importante analisar o disposto na legislação vigente em 

relação ao zoneamento para o Município de Campinas. 

Salienta-se que foram instituídos seis Sobrezoneamentos para a Zona de Expansão 

Urbana. Entende-se por Sobrezoneamento o zoneamento definido na Lei de 

Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, cuja incidência se dará no ato de cadastramento 

das glebas passíveis de urbanização e que atendam aos requisitos desta Lei 

Complementar. 

Considerando a porção situada na zona de expansão urbana (aproximadamente 

93,65%), o Informe nº 07/2022 de Pré Cadastramento Multidisciplinar certifica que a 

gleba possui dois Sobrezoneamentos, sendo que o zoneamento definido na Lei de 

Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo (Lei Complementar nº 208/2018) se dará no ato 

de cadastramento das glebas passíveis de urbanização e que atendam aos requisitos da 

Lei Complementar nº 207/2018, conforme seu Artigo 10: 

 

I - Sobrezoneamento 1 - S1: receberá o Zoneamento Residencial - ZR, 

estabelecido na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo;  

[...] 

III - Sobrezoneamento 3 - S3: receberá o Zoneamento Misto - ZM1 da Lei de 

Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo vigente; 

 

Observando a legislação e conforme informado no Informe nº 07/2022 de Pré 

Cadastramento Multidisciplinar, a gleba em pauta estará inserida em maior parte na Zona 

Mista 1 (ZM1) e menor porção na Zona Residencial (ZR). 

A Figura 6 apresenta o Zoneamento e Sobrezoneamento para a Gleba B e suas 

áreas de influência com base na Lei Complementar nº 207/2018. 
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Figura 6. Zoneamento e Sobrezoneamento para a área estudada. 
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APG | ÁREA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

As áreas de influência estão situadas em maior área na APG Imperador e em menor 

área na APG Brandina, porém, analisaremos apenas a APG Imperador (Tanquinho) 

considerando que a ADA e AID e a maioria da AII estão nessa APG. 

A APG Imperador (Tanquinho) está situada no Distrito Sede na Região Leste, se 

limitando ao norte com os municípios de Jaguariúna e Pedreira, ao leste com APG Sousas, 

ao oeste com o APG Barão Geraldo e ao sul com a APG Brandina e Taquaral.    

Seu território está compreendido entre as Rodovias Adhemar de Barros e a Rodovia 

Dom Pedro I, ambas as vias consolidam barreiras urbanas significativas e estruturam a 

circulação e o acesso com as demais áreas do município, o que criou um cenário tendo o 

principal modal o transporte individual, e estimularam a consolidação de condomínios 

residenciais lindeiros a estas vias ou próximos a elas. 

 “Esses dados, aliados à baixa oferta de emprego (0,55 empregos por 

habitante) e à predominância residencial, justificam a alta taxa de motorização (470 

veículos por habitante) e a alta participação do transporte individual na divisão 

modal, representando 70% das viagens realizadas na APG Tanquinho (22.585 

viagens dia)”.  

O trecho citado acima, retirado do Caderno C - Anexo Relatório Técnico 4 (Plano de 

Mobilidade Urbana de Campinas - PMUC, 2019), confirma o forte uso do transporte 

individual nessa região. 

No perímetro urbano dessa APG evidencia-se a predominância do uso residencial, 

além de algumas áreas industriais e de recreação. Na zona rural existem alguns 

fragmentos urbanos dispersos, se destacando o Bairro Bananal, Carlos Gomes e a 

Gargantilha. O Rio Atibaia atravessa a APG e se torna o principal o curso hídrico dessa 

região. 

Em uma análise sobre a expansão da malha urbana, notam-se vetores da pressão da 

expansão urbana nessa região com a implantação e projeção de novos loteamentos e 

condomínios nos vazios urbanos remanescentes. A Figura 7 abaixo apresenta a inserção 

da área estudada na APG. 

http://www.arboreaambiental.com.br/
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Figura 7. Inserção da área de estudo na Área de Planejamento e Gestão. 

  

http://www.arboreaambiental.com.br/


Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 
Alteração de Uso do Solo Rural para Urbano: Gleba B; Matrícula 108.538 do 1º ORI de Campinas, Campinas, SP 19 

 

www.arboreaambiental.com.br 

 

 

 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 

A gleba em estudo e a sua área de influência - AID estão inseridas na Administração 

Regional 14, já a sua área de influência indireta - AII além da AR-14 possui porção menor 

na AR2 conforme podemos observar na Figura 9. 

 

UTR/UTB 

A maior parte do empreendimento proposto, atualmente está inserida na Unidade 

Territorial Rural (UTB) Furnas/Tanquinho e em menor parte na Unidade Territorial Básica 

(UTB) MM57, conforme observado na Figura 8, onde apresenta as Unidades Territoriais 

Básicas - UTBs e as Unidades Territoriais Rurais UTR na gleba em pauta e nas suas áreas 

de influência.  

 

DIRETRIZES VIÁRIAS 

A Figura 10 apresenta as diretrizes viárias constantes legislação vigente (LC 

207/2018 e 189/2018), abrangendo a gleba em análise e as suas áreas de influência direta 

e indireta. 

 

UNIDADES CENSITÁRIAS 

A ADA está inserida no setor censitário 350950205001246, as áreas de influência 

(AID e AII) abrangem 8 setores censitários, conforme apresentado na Figura 11.   

 

HIERARQUIA VIÁRIA 

A Figura 12 apresenta a classificação viária das vias nas áreas de influência direta e 

indireta. 
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Figura 8. Inserção da área de estudo na Unidade Territorial Rural/Unidade Territorial Básica. 
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Figura 9. Inserção da área de estudo na Administração Regional. 
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Figura 10. Diretrizes Viárias situadas na Área de Estudo. 
Base: GOOGLE EARTH PRO IMAGE 2019 DIGITAL GLOBE (23/08/2020).  
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Figura 11. Inserção da área de estudo na Censitária do IBGE. 
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Figura 12.  Hierarquia Viária na área estudada. 

  

http://www.arboreaambiental.com.br/


Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 
Alteração de Uso do Solo Rural para Urbano: Gleba B; Matrícula 108.538 do 1º ORI de Campinas, Campinas, SP 25 

 

www.arboreaambiental.com.br 

 

 

 

3.2. CAPACIDADE AGROPASTORIL ATUAL 

Segundo documento intitulado Perfil do Agronegócio no Município de Campinas, 

publicado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo (PMC, 

2015), o número de propriedades rurais no Município totalizava 1.012 em 2008, de 

acordo com levantamento censitário das unidades de produção agropecuária do Estado 

de São Paulo (CATI, 2008). 

A área rural do Município de Campinas vem apresentando, ao longo do tempo, 

profundas alterações. A agricultura foi deixando de ser a única atividade econômica dessa 

região, que passou a incorporar outros usos e ocupações. O espaço rural adquiriu uma 

nova configuração, congregando além de propriedades rurais produtivas, atividades 

comerciais e de serviços (Plano Diretor Estratégico PMC, Caderno de Subsídios, 

Março/2017). 

Com base no Caderno de Subsídios do Plano Diretor (PMC, 2017), a área de estudo 

está inserida na área rural de Furnas e Tanquinho. Região situada a nordeste do município 

e contígua a APA-Campinas. Tem vocação para desenvolvimento do turismo rural, devido 

à existência de sedes de fazendas históricas da época do Ciclo do Café e da presença do 

ramal férreo ainda em atividade “Maria Fumaça”, que trafega pelos leitos da antiga 

Estrada de Ferro Mogiana, entrecortando os remanescentes das antigas fazendas. 

Considerando as áreas de influência direta e indireta definidas para o presente EIV, 

é de se observar que a atividade agropecuária se resume as pastagens destinadas à 

criação de gado bovino de corte e para o cultivo de espécies semi-perenes, em especial a 

cana-de-açúcar (Saccarum maximum), salvo pequena porção situada ao norte, no limite 

da AII, onde se observam pequenas propriedades constituindo chácaras com horticultura 

em estufas agrícolas. Os usos rurais vêm gradativamente cedendo espaços para o 

desenvolvimento de empreendimentos urbanos, destacando-se os loteamentos 

Alphaville Dom Pedro 1, 2 e 3, o Residencial Jatibela, o Residencial Arborais e o 

Residencial Mont Blanc, além de loteamentos mais antigos como o Parque Imperador, 

implantado na década de 1.980. Assim, boa parte do entorno da área de estudo já se 

encontra urbanizada, observando-se usos urbanos residenciais, industriais, de comércio e 
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serviços, estando sob a influência das Rodovias Dom Pedro I (SP- 065) e Ademar de Barros 

(SP-340), que definiram a delimitação da Macrozona Macrometropolitana nas faixas 

urbanas situadas ao longo das mesmas, pelo Plano Diretor Estratégico (Lei Complementar 

nº 189/ 2018).  

No caso específico da própria área de estudo, o uso agrícola é caracterizado pelo 

cultivo de espécies semi-perenes, em especial a cana-de-açúcar (Saccarum maximum), 

sendo observadas ainda áreas de pastagens, áreas brejosas e de preservação ao longo do 

curso d´água existente ao norte da Gleba.  

Sob o ponto de vista da capacidade de uso das terras, a presença de solos 

enquadrados na unidade PVAd6: ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico e Eutrófico 

típico e nitossódico, A moderado, textura média/argilosa e argilosa não cascalhento e 

cascalhento. Como as declividades predominantes na encosta se situam entre 10% a 20%, 

o enquadramento de acordo com o Sistema de Capacidade de Uso das Terras indica ser 

Classe IV ou VI, com limitações severas ao uso agrícola do solo decorrentes da 

suscetibilidade aos processos erosivos, sendo necessária a adoção de medidas complexas 

de conservação dos solos, em especial no caso da utilização para cultivos anuais. 

A utilização agrícola da gleba, assim como nas demais áreas rurais entremeadas por 

aglomerações urbanas, apresenta maiores limitações em função das condicionantes de 

ocupação do entorno, que impõem desestímulos à produção agrícola ou pecuária de 

maior valor agregado, tendo em vista o risco da ocorrência de roubos ou furtos de 

equipamentos agrícolas, criações animais ou da própria produção agrícola. Assim, as 

alternativas que se mostram com maior viabilidade são àquelas consideradas menos 

suscetíveis às ações criminosas, dentre as quais se destaca àquela que atualmente é 

cultivada na gleba, a cana-de-açúcar (Saccarum maximum).  

É também de se considerar a existência de restrições aos cultivos que demandam 

sistemas intensivos de irrigação, em função da baixa disponibilidade hídrica local e dos 

aspectos relacionados à qualidade de água, sendo importante destacar que o principal 

recurso hídrico no entorno, o ribeirão das Anhumas, é enquadrado como Classe 4, não 

sendo recomendada sua utilização para irrigação, nos termos da Resolução CONAMA nº 

357/2005. 

http://www.arboreaambiental.com.br/


Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 
Alteração de Uso do Solo Rural para Urbano: Gleba B; Matrícula 108.538 do 1º ORI de Campinas, Campinas, SP 27 

 

www.arboreaambiental.com.br 

 

 

 Por fim, é importante registrar a ocorrência de conflitos relativos ao uso agrícola do 

solo na gleba em questão devido a proximidade com áreas habitadas, sendo comuns 

reclamações e incomodidades geradas durante operações de preparo do solo, em função 

dos ruídos e poeira fugitiva, durante a aplicação de insumos, tais como fertilizantes e 

agrotóxicos, ou ainda pela possibilidade de ocorrência de queimadas acidentais ou 

criminosas, em especial no caso do cultivo da cana-de-açúcar (Saccarum maximum). 

  

http://www.arboreaambiental.com.br/


Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 
Alteração de Uso do Solo Rural para Urbano: Gleba B; Matrícula 108.538 do 1º ORI de Campinas, Campinas, SP 28 

 

www.arboreaambiental.com.br 

 

 

 

3.3. USO E OCUPAÇÃO REAL DO SOLO 

ADA - Área diretamente afetada. 

Conforme exposto no item anterior, o uso e a ocupação do solo na gleba em 

questão é destinado ao uso agrícola para cultivos anuais, também é possível constatar a 

presença da vegetação brejosa ao longo de sua divisa com a via férrea e a área destinada 

ao EPU onde está implantada a linha de transmissão de energia existente, que está 

limítrofe a Rua José Lopes de Faria no Loteamento Alphaville Dom Pedro 3. 

 
Foto 3. Vista da Gleba B. 

 

 
Foto 4. Rua José Lopes de Faria, limitrofe a Gleba B. 
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Foto 5. Linha de Transmissão na Gleba B. 

 

AID – Área de Influência Direta. 

Na AID se destaca o uso predominantemente residencial em condomínios 

horizontais fechados no formato de loteamentos de acesso restrito – LAC, restando 

poucos vazios urbanos significativos. Entre o mais expressivo está a área da Fazenda 

Santo André que se situa na porção sul entre os Residenciais Alphaville Dom Pedro e 

Alphaville Dom Pedro 2. Na zona de expansão urbana limítrofe a ADA está a Fazenda São 

Quirino da Bela Esperança que possui uso agrícola com cultivos anuais. 

 
Foto 6. Residencial Alphaville Dom Pedro. 
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Foto 7. Residencial Alphaville Dom Pedro 2. 

 

 
Foto 8. Fazenda São Quirino da Bela Esperança. 
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AII – Área de Influência Indireta. 

No perímetro urbano na porção sul situa-se o Residencial Jatibela (condomínio 

fechado) no formato de LAC tendo seu uso exclusivamente residencial, margeando a 

Estrada da Roseira está em implantação o Residencial Vista Campinas, um condomínio 

fechado horizontal com predominância residencial no formato LAC. 

Ao longo da Rodovia Dom Pedro I se constata o uso industrial, comercial e de 

serviços se destacando o Shopping Galeria, o hipermercado Carrefour e a planta industrial 

da Samsung Eletrônica Da Amazônia Ltda, o Loteamento Comercial Dom Pedro Square 

que está em implantação e deverá fortalecer esse perfil de uso do solo nessa região. 

Ao leste, nesta região, também se observa o Ribeirão das Anhumas, e, em sua 

margem direita, a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Anhumas, operada pela 

SANASA. No loteamento Parque Imperador estão instalados comércios e serviços de 

âmbito local, mas também se predomina o uso residencial tanto em lotes unifamiliares 

como em lotes com condomínios horizontais de casas. 

Os Residenciais Monte Blanc e Arborais se situam na porção Noroeste da AII, ainda 

dentro do perímetro urbano, ambos são condomínios fechados no formato de LAC tendo 

seu uso exclusivamente residencial. 

Na zona de expansão urbana se contextualiza a predominância do uso rural com 

áreas de cultivos anuais, além da via Férrea e da estação de trem desativada Pedro 

Américo. 

A Figura 13 demonstra o uso do solo nas áreas de influências analisadas. 
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Foto 9. Estrada da Roseira e à direira o Residencial Jatibela. 

 

 
Foto 10. Implantação do Res. Vista Campinas e a Estrada da Roseira (à esquerda). 
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Foto 11. Vista para o Shopping Galleria e entorno. 

 

 
Foto 12. Hipermercado Carrefour. 
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Foto 13. Planta da Industrial da Samsung. 

 

 
Foto 14. Rua Thomas Nilsen Júnior. 
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Figura 13. Uso e Ocupação Real do Solo para a área estudada. 
Base: GOOGLE EARTH PRO IMAGE 2019 DIGITAL GLOBE (04/03/2020). 

 

http://www.arboreaambiental.com.br/


Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 
Alteração de Uso do Solo Rural para Urbano: Gleba B; Matrícula 108.538 do 1º ORI de Campinas, Campinas, SP 36 

 

www.arboreaambiental.com.br 

 

 

3.4. INFRAESTRUTURA URBANA EXISTENTE 

Este item irá abordar a disponibilidade de infraestrutura existente na área de 

estudo e suas áreas de influência, especialmente quanto ao abastecimento de água, 

afastamento e tratamento de esgoto, drenagem de águas pluviais, iluminação pública, 

fornecimento de energia elétrica, sistema viário e transporte público. 

Para tanto, essa análise se baseou no levantamento de dados bibliográficos para o 

Município de Campinas, vistorias técnicas nas Áreas de Influência Direta e Indireta, 

realizadas em 18/07/2022, e documentação específica emitida para a área objeto de 

estudo. 

 

3.4.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de 

Campinas são realizados pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. 

(SANASA), constituída nos termos da Lei Municipal nº 4.356, de 28 de dezembro de 1973. 

O índice de abastecimento de água no Município de Campinas é de 99,81%, e o 

sistema conta com 5 Estações de Tratamento de Água (ETAs), possuindo um volume de 

reservação de 137.592,37 m³ e uma média mensal de água tratada e distribuída de 

8.609.862 m³. 

O serviço de coleta e afastamento de esgoto oferecido pela SANASA Campinas 

atende 96,42% da população urbana do Município, apresenta capacidade instalada de 

tratamento de esgoto de 95% e conta com 22 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs). 

Esses e demais dados complementares, sobre os serviços de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário oferecidos pela SANASA ao Município de Campinas, podem ser 

observados na Figura 14, que apresenta o painel da SANASA em números, atualizado em 

junho de 2021 (SANASA Campinas, 2021). 
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Figura 14. Painel da SANASA em números. 

Fonte: SANASA Campinas, junho de 2021 (disponível em: 
http://www.sanasa.com.br/document/noticias/2914.pdf). 

 

A região onde a área de estudo e suas Áreas de Influência estão inseridas é atendida 

pela rede de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, operadas pela SANASA, 

destacando-se a presença da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Anhumas na Área 

de Influência Indireta. 

De acordo com dados da Agência Reguladora ARES PCJ (2015) e do Relatório de 

Esgotamento Sanitário Municipal – ATLAS Esgotos – Despoluição de Bacias Hidrográficas 

(ANA, 2017), a ETE-Anhumas possui sistema Reator Anaeróbio + Filtro Aeróbio 

(Decantação + Flotação), com eficiência de 86,4%, sendo a vazão afluente de 573,8 l/s e 

vazão de referência de 203 l/s, atendendo uma população de 359.171 habitantes, com 

previsão de atendimento de 449.989 habitantes em 2035, sendo o lançamento do 

efluente tratado no Ribeirão das Anhumas, classificado como Classe 4 de qualidade de 

águas de acordo com ao Resolução CONAMA nº 357/2005. 
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3.4.2. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Com relação ao sistema de drenagem de águas pluviais disponível, foi constatado 

em vistorias realizadas, que a área limítrofe na AID (Área de Influência Direta) que está 

urbanizada, é servida de infraestrutura de sistema de drenagem pluvial. 

No que se refere ao sistema de drenagem de águas pluviais, sua manutenção está 

sobre responsabilidade da Prefeitura Municipal de Campinas. 

Nas fotos de 15 a 17, seguem apresentando alguns bueiros encontrados na AID, não 

foram identificados bueiros ou dispositivos de captação de águas pluviais na área de zona 

de expansão urbana, salienta-se que o trecho inserido na zona de expansão urbana possui 

uso rural e não sofreu processo de urbanização. 

É de se destacar que na área de influência direta do empreendimento já se 

encontram implantados 3 barramentos de controle de cheias previstos pelo Plano de 

Ocupação da bacia do córrego São Quirino, sendo 2 implantados no Alphaville Dom Pedro 

1 e um implantado no Alphaville Dom Pedro 2.    

 

 
Foto 15. Sistema de drenagem, Rua Guilherme Baréa. 

 
 

 
Foto 16. Sistema de drenagem de águas pluviais existente na Rua José Lopes de Faria. 
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Foto 17. Sistema de drenagem de águas pluviais existente ao longo da Rua José Lopes de Faria. 

 
 

 
Foto 18. Bueiro, Ruas das Palmas. 

 

 

3.4.3. ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA 

No que se refere aos serviços de energia elétrica, Campinas é abastecida pela 

Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), mais especificamente, é atendida pela 

concessionária de distribuição CPFL Paulista. No tocante a iluminação pública, podendo 

ser do tipo aéreo ou subterrâneo, sua operação e manutenção são de responsabilidade 

da Prefeitura Municipal de Campinas. 
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Conforme vistoria nas áreas de influência AID e AII, as vias urbanizadas das áreas de 

influência possuem iluminação pública direcionada ao leito carroçável. As fotos a seguir 

apresentam alguns pontos de iluminação próximos da gleba em estudo, situados na área 

de influência direta – AID. 

 
Foto 19. Rua João Roncatto. 

 

 
Foto 20. Rua José Lopes de Faria, próximo à via férrea. 
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Foto 21. Rua Guilherme Baréa. 

 

3.4.4. SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A coleta de lixos domiciliares no Município de Campinas é realizada pelo Consórcio 

RENOVA AMBIENTAL. Este Consórcio é responsável pela prestação dos serviços de 

limpeza pública no Município.  

Além dos serviços tradicionais como coleta domiciliar, operação do aterro sanitário 

e varrição manual de vias, foram implantados novos serviços como a coleta mecanizada 

utilizando contêineres, varrição mecanizada, desobstrução de bueiros e galerias de água. 

A região em estudo é atendida pelo serviço de coleta de resíduos domiciliares com 

frequência alternada de três dias por semana, tendo como destino o Aterro Particular de 

Paulínia (Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos, CETESB, 2019). 
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3.4.5. SISTEMA VIÁRIO 

O sistema viário foi analisado através de levantamentos, em vistoria realizada na 

área no dia 18/07/2022 e conforme o conteúdo apresentado no Parecer Técnico De 

Impacto no Tráfego elaborado pela Perplan Engenharia e Planejamento (Anexo 8). 

Em relação à capacidade viária e acessos ao empreendimento proposto, o Parecer 

Técnico de Impacto no Tráfego descreve o cenário que segue abaixo. 

Apesar de um sistema viário imediato de baixa capacidade (proporcional ao tráfego 

que receberá), o sistema viário estrutural que dá acesso a essa região possui estrutura de 

grande capacidade de viária.  

Os principais trechos que receberão tráfego adicional são vias de grande 

importância estrutural no município de Campinas (e até mesmo no estado de São Paulo), 

descritas a seguir:  

• Dispositivo do km 132 da SP-065: A conexão entre a Av. Eng. José Francisco 

Bento Homem de Melo (prolongamento da avenida que dá acesso à área do 

Alphaville) e o restante do sistema viário de Campinas é feito pelo 

dispositivo do km 132 da SP-065, interseção de grande capacidade operada 

pela concessionária Rota das Bandeiras.  

É importante ressaltar a recente implantação de outro dispositivo na altura 

do km 131, que passou a absorver parte significativa do tráfego que antes 

utilizava a interseção do km 132.  

• Rodovia SP-065: Rodovia de grande importância estrutural para viagens de 

longa distância no estado de São Paulo, em seu trecho que corta a cidade de 

Campinas, recebe também significativa parcela de tráfego urbano.  

 

Justamente por isso, estão sendo finalizadas nesse local as obras de 

implantação das vias marginais à SP-065, que já possuem e trarão ainda 

maior capacidade de tráfego e segurança para o trecho urbano.  

• Av. Eng. José Francisco Bento Homem de Melo: Importante avenida de 

Campinas, que conecta a região do Shopping Galleria/Sam’s Club e diversos 
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outros bairros à SP-065 em um sentido, e às regiões centrais da cidade no 

outro.  

Assim como a Av. Dr. Carlos Grimaldi, essa via foi também objeto de obras 

recentes de aumento de capacidade, principalmente pela grande ocupação 

dos empreendimentos próximos ao Shopping Galleria. 

 

Em relação à pavimentação, guias e sarjetas, em vistoria realizada no dia 

18/07/2022, constatou-se que as vias urbanizadas do entorno da área de estudo 

localizadas no perímetro urbano das áreas de influência estão em boas condições de 

conservação da sinalização e pavimentação. 

Já em relação às vias situadas na zona de expansão urbana, grande parte delas não 

possuem pavimentação e infraestrutura, sendo necessárias adequações no sistema viário 

com a implantação de guias, sarjetas e pavimentação.  

As fotos a seguir mostram a situação encontrada na Estrada Municipal Boa 

Esperança que atualmente dá acesso à gleba, na Rua José Faria Lopes e na Avenida das 

Portulacas. 
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Foto 22. Estrada Municipal da Boa Esperança (à esquerda está situada a gleba em estudo). 

 

 
Foto 23. Rua José Lopes de Faria. 
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Foto 24. Avenidas das Portulacas. 

 

Passeios Públicos  

Nas vias da AID de forma geral, os passeios públicos estão calçados, uniformes, 

contínuos e acessíveis ao pedestre, com condições suficientes para a caminhabilidade, em 

especial nos loteamentos Alphaville Dom Pedro 1, 2 e 3. 

A Estrada Municipal Boa Esperança que confronta e dá acesso à gleba em questão, 

não possui passeio público, portanto, não há condições suficientes para a 

caminhabilidade.  

Nas vias da AII de forma geral os passeios públicos estão parcialmente calçados, 

mas desuniformes, sem continuidade plena e acessibilidade ao pedestre, com algumas 

exceções nas vias do Parque Imperador que possui trechos onde o passeio público está 

executado e possui razoável caminhabilidade.  

As fotos a seguir (de 25 a 29) demonstram os passeios públicos situados na Área de 

Influência Direta - AID. 
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Foto 25. Passeio Público na Rua José Lopes de Faria no perímetro da Gleba B. 

 

 
Foto 26. Faixa de Pedestres na Rua Cazerio Antônio Cogo 
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Foto 27. Rampa de acessibilidade no passeio público da Rua Cazerio Antônio Cogo. 

 

 
Foto 28. Passeio público da Rua das Lantanas. 

 

 
 
 

http://www.arboreaambiental.com.br/


Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 
Alteração de Uso do Solo Rural para Urbano: Gleba B; Matrícula 108.538 do 1º ORI de Campinas, Campinas, SP 48 

 

www.arboreaambiental.com.br 

 

 

 

 
Foto 29. Passeio público na Avenida das Portulacas. 

 

3.4.6. TRANSPORTE PÚBLICO 

Com relação ao transporte público na AID, existem itinerários com pontos de 

parada, estando o mais próximo situado na Rua Antônio Cazerio Cogo no Loteamento 

Alphaville Dom Pedro 3, onde percorre uma linha do itinerário urbano que conecta a 

região do Alphaville Dom Pedro ao Centro Municipal com o seguinte prefixo e letreiro: 

 375 – Alphaville Dom Pedro/Estação Expedicionários 

Outros dois itinerários do transporte público coletivo urbano percorrem a AII 

conectando essa região ao Taquaral, Parque Dom Pedro, Sousas, Barão Geraldo e a zona 

central do município, com os seguintes prefixos e letreiros: 

 369 – Parque Imperador/Estação Expedicionários 

 300 – Terminal Barão Geraldo/Sousas 

Em relação ao transporte metropolitano, existem três itinerários que percorrem a 

Rodovia Dom Pedro na AII, dois deles conectando os municípios de Sumaré, Hortolândia 

ao Parque Dom Pedro e Shopping Iguatemi, e outro itinerário conectando os municípios 
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de Valinhos e Vinhedo ao Shopping Iguatemi, Parque Dom Pedro e ao Amarais, com os 

seguintes prefixos e letreiros: 

 654 – Sumaré (Terminal Rodoviário) / Campinas (Shopping Iguatemi) 

 655 – Sumaré (Terminal Rodoviário) / Campinas (Shopping Iguatemi) 

 727 – Vinhedo (Terminal Rodoviário) / Campinas (Jardim Campineiro) 

As fotos 30 a 33 demonstram os pontos de paradas de ônibus situadas na 

proximidade da gleba em estudo. 

 
Foto 30. Parada de Ônibus na Rua Antônio Cazerio Cogo. 

 

 
Foto 31. Parada de Ônibus na Avenida das Alamandas. 
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Foto 32. Parada de Ônibus na Avenida das Portulacas. 

 

 
Foto 33. Parada de Ônibus na Rua Tomas Nilsen Júnior. 

 

A Figura 15 apresenta os itinerários de ônibus existentes nas áreas de influência 

direta e indireta. 
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Figura 15. Itinerários de ônibus na AID e AII. 

Fonte: Parecer Técnico de Impacto no Tráfego, Perplan Engenharia e Planejamento. 
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3.5. EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS 

Por equipamentos públicos comunitários se entendem quaisquer máquinas, 

dispositivos, estruturas, organizações e serviços com a função de dar apoio à ação dos 

membros de uma determinada comunidade. Constituem-se de áreas prioritariamente 

públicas, ou doadas ao poder público, com fins de implementação de pontos de apoio de 

educação, saúde, cultura, assistência social, esportes, lazer, segurança pública e até 

mesmo serviços funerários e congêneres. 

Este item irá abordar a disponibilidade de equipamentos públicos comunitários na 

Área de Influência Indireta e na Área de Influência Direta em estudo, especialmente, no 

que diz respeito à educação, saúde, segurança pública e cultura e serviços públicos 

disponíveis na região. 

Para tanto, esse levantamento e o mapeamento foram baseados em vistoria 

realizada no dia 18/07/2022 nas áreas de influência e em dados cadastrados no sistema 

da Prefeitura Municipal de Campinas, denominado “Mapa de Serviços”, disponível em: 

http://mapaservicos.campinas.sp.gov.br/. 
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3.5.1. EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO 

Dentro da Área de Influência Direta não foram identificados equipamentos de 

educação, no entanto, na Área de Influência Indireta foi identificada apenas uma unidade 

educacional pública que está sobre a administração estadual conforme descrito abaixo: 

 Escola Estadual (EE) Professora Eunice Virginia Ramos Navero, direcionada 

ao ensino fundamental (anos finais – 6º ao 9º ano), localizada na Rua Alceu 

Amoroso Lima, 188 - Parque Imperador, Campinas - SP, 13097-600.  

Vale considerar que em relação aos equipamentos educacionais privados, foi 

encontrada uma unidade educacional, o Colégio Photon direcionado ao ensino básico e 

fundamental, localizado na Rua João Duque, 07 – Parque Imperador. 

A Figura 16 apresenta a localização dos equipamentos educacionais encontrado nas 

áreas de influência. 

 
 

 
Foto 34. Escola Estadual (EE) Professora Eunice Virginia Ramos Navero. 
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Figura 16. Equipamentos Educacionais localizados na AID e AII. 

Fonte: Mapa de Serviços da Prefeitura Municipal de Campinas (disponível em 
http://mapaservicos.campinas.sp.gov.br/). 
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3.5.2. EQUIPAMENTOS DE CULTURA E LAZER 

Não foram identificados equipamentos de cultura, esporte e lazer públicos 

implantados dentro das Áreas de Influência Direta e Indireta. Porém, conforme pode ser 

observado na Figura 17, na Avenida Carlos Grimaldi próximo ao limite da AII - Área de 

Influência Indireta encontra-se o Bosque das Paz, uma área verde de função social 

administrada pela Prefeitura Municipal de Campinas, e próximo dali, na Vila 31 de Março, 

está o Clube Municipal Roberto Ângelo Barbosa localizado aproximadamente 3,3 km, em 

linha reta da ADA. Ainda próximo da AII no Núcleo Residencial Gênesis na AR-03 está 

localizado o Clube Municipal Chico Mendes, porém, não foi considerado devido as 

barreiras físicas existentes, que nas condições atuais, segregam esse espaço da área de 

estudo. 
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Figura 17. Equipamentos públicos de cultura e lazer localizados para a área estudada e entorno. 

Fonte: Metadados Campinas / Mapa de Serviços da Prefeitura Municipal de Campinas (disponível em 
http://mapaservicos.campinas.sp.gov.br/). 
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3.5.3. EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 

Não foram identificados equipamentos públicos de saúde dentro das Áreas de 

Influência (AID e AII), porém, foi constatado que a ADA (Gleba B) está na área de 

abrangência do Centro de Saúde Igor Carlos Del Guercio (31 de Março), situado na 

Avenida Antônio Pavim, 1.065 na Vila 31 de Março. 

A Figura 18 apresenta as áreas de abrangência dos Centros de Saúde nas áreas de 

influência e os equipamentos de Saúde próximos. 

 

 
Foto 35. Centro de Saúde Igor Carlos Del Guercio. 
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Figura 18. Equipamentos públicos de saúde nas áreas de influência. 

Fonte: Mapa de Serviços da Prefeitura Municipal de Campinas (disponível em 
http://mapaservicos.campinas.sp.gov.br/). 
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3.5.4. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

Não foram identificados equipamentos públicos de segurança dentro das Áreas de 

Influência (AID e AII), porém, foi constatado que a gleba em análise está na área de 

abrangência do 4º Distrito Policial (Taquaral), estando este localizado a uma distância de 

aproximadamente 4,4 km, em linha reta, na Av. Dr. Heitor Penteado, 2.561 - Taquaral. 
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3.6. FAUNA E FLORA 

Para a análise da flora encontrada tanto na ADA quanto nas suas respectivas áreas 

de influência (AID e AII), utilizou-se como base o Informe nº 07/2022 de Pré 

Cadastramento Multidiscilplinar e o Plano Municipal do Verde (PMV) de Campinas, 

elaborado pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SVDS) em novembro de 2015, cujos dados estão compilados no portal 

GeoAmbiental, ferramenta desenvolvida pela SVDS que permite realizar consultas e 

downloads das informações ambientais do Município de Campinas. 

A gleba em estudo, segundo o Informe nº 07/2022, apresenta incidência de APP 

decorrente de cursos d’água e áreas brejosas. Constatou-se que a Gleba B apresenta em 

seu interior uma área verde de vegetação natural classificada, segundo o portal 

GeoAmbiental, como campo de várzea Fazenda São José com 2,74 ha. Notadamente, a 

AID engloba a mesma área verde descrita para a Gleba B. Já na AII foram identificados 

fragmentos de floresta mista, mata ciliar, campos de várzea, áreas de recomposição e 

fragmentos de floresta estacional semidecidual. 

A Figura 19, elaborada com base no portal GeoAmbietal da SVDS de Campinas, 

apresenta as áreas verdes identificadas dentro da área de estudo e em suas Áreas de 

Influência (AID e AII). 

Em relação à fauna local, o portal GeoAmbietal da SVDS de Campinas apresenta 

dados registrados no EIA/RIMA realizado para as áreas dos Loteamentos Alphaville Dom 

Pedro 2 e Alphaville Dom Pedro 3, com o levantamento e caracterização de 104 espécies 

dentre aves, mamíferos, répteis e anfíbios. 
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Figura 19. Caracterização da vegetação natural na área de estudo, na ADA, AID e AII. 

Fonte: GEOAMBIENTAL (https://geoambiental.campinas.sp.gov.br/). 
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3.7. PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

Considerando os elementos naturais e antrópicos significativos, realizou-se o 

levantamento e mapeamento do patrimônio cultural da ADA e suas respectivas áreas de 

influência (AID e AII). 

Para a análise do patrimônio cultural foi considerado que os bens tombados se 

subdividem em bens móveis e imóveis, entre os quais estão conjuntos urbanos, 

edificações, coleções e acervos, equipamentos urbanos e de infraestrutura, paisagens, 

ruínas, jardins e parques históricos, terreiros e sítios arqueológicos. O objetivo do 

tombamento de um bem cultural é impedir sua destruição ou mutilação, mantendo-o 

preservado para as gerações futuras. 

Em âmbito federal, o tombamento é instituído pelo Decreto-Lei n.º 25, de 30 de 

novembro de 1937, e está sob a tutela do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). Em esfera estadual, esse registro é instituído pelo Decreto n.º 57.439, 

de 17 de outubro de 2011, e é de responsabilidade do Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) do Estado de São Paulo. No 

âmbito municipal, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas 

(CONDEPACC), criado pela Lei Municipal nº 5.885, 17 de dezembro de 1987, tem como 

função definir a política municipal de defesa e proteção do patrimônio histórico, artístico, 

estético, arquitetônico, arqueológico, documental e ambiental do Município, ainda, 

coordena, integra e executa as atividades públicas referentes a essa política. 

Em relação à gleba em estudo, conforme consta no Pré Cadastramento 

Multidisciplinar, foi apresentado o Laudo do Patrimônio Histórico e Cultural e a respectiva 

RRT 12062580 à fl. 255, sendo apontado pela Responsável Técnica Arq. Tatiana Fuentes 

Van Amson, CAU nº 000A481998, que na gleba em análise não há bens materiais ou 

imateriais que tenham interesse histórico ou indícios que justifiquem abertura de 

processo investigatório. 

Foram identificados bens tombados nas Áreas de Influência direta e indireta (AID e 

AII), o "TRAÇADO DA ANTIGA COMPANHIA MOGIANA DE ESTRADA DE FERRO - CMEF", 

na área compreendida entre a Estação Anhumas, no antigo quilômetro 8,2 da CMEF, e a 
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divisa com o Município de Jaguariúna - SP, no antigo quilômetro 27,4 da CMEF, conforme 

a Resolução CONDEPACC nº 122 de 26 de abril de 2012. 

A via férrea percorre limítrofe a gleba em estudo não estando situada diretamente 

na área de intervenção, sendo assim, sofre a incidência apenas da Área de intervenção 

restrita conforme demonstrado na Figura 20 onde apresenta o mapa 03 (trecho 03) 

retirado da Resolução CONDEPACC nº 122/2012, sendo que, de acordo com o Artigo 2º 

da citada Resolução, ficaram definidos as seguintes restrições incidentes na gleba: 

C) Trecho 3 (mapa 03) - Entre o km 12,4 (linha de alta tensão) do traçado 

férreo até o início da plataforma da Estação Tanquinho, tombada, passagem 

inferior D160 (pontilhão nº 13): 

1) Faixa de 0 a 30 metros de cada lado do traçado férreo tombado, medida a 

partir de seu eixo - "Área de intervenção restrita": 

a- Proibida a impermeabilização do solo, sendo que, dos 3 metros aos 30 

metros, é indicado tratamento paisagístico com plantio de árvores conforme lista de 

espécies determinada no artigo 5º desta resolução e projeto aprovado pelo 

CONDEPACC, independentemente das também necessárias autorizações proferidas 

pelos órgãos de proteção ambiental municipal e estadual, com especial atenção às 

espécies escolhidas para o lado esquerdo do traçado férreo tombado, no sentido 

Campinas / Jaguariúna, na altura da Casa Sede da Fazenda São Vicente, tombada, 

que, deverão ser de pequeno porte a fim de garantir a visibilidade do bem. 

2) Faixa dos 30 metros aos 100 metros de cada lado do traçado férreo 

tombado: 

a- Área destinada a reflorestamento conforme lista de espécies determinadas 

no artigo 5º desta resolução com projeto aprovado pelo CONDEPACC, 

independentemente das também necessárias autorizações proferidas pelos órgãos 

de proteção ambiental municipal e estadual; 

b- Fica proibido corte e aterro acima de 1 metro; 

c- No caso de implantação de um condomínio rural ficam permitidas 

edificações com até 10 metros de altura medidos da soleira da porta de entrada ao 

ponto mais alto da edificação. 
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3) Faixa dos 100 metros aos 300 metros de cada lado do traçado férreo 

tombado: 

a- Gabarito de altura máximo de 10 metros medidos da soleira da porta de 

entrada ao ponto mais alto da edificação, para as novas construções que ocorrerem. 

[.....] 

6) Todas as áreas de várzeas existentes, os mananciais hídricos, cursos d'água, 

lagos, reservatórios e nascentes, inseridos nos limites entre 0 (zero) e 300 

(trezentos) metros da área envoltória do traçado férreo tombado não poderão ser 

de nenhuma forma descaracterizados ou modificados, sem apreciação prévia do 

CONDEPACC, independentemente das também necessárias autorizações proferidas 

pelos órgãos de proteção ambiental municipal e estadual, sob pena de aplicação das 

sanções administrativas, civis e penais, cabíveis à espécie. 

 
Figura 20. Mapa 03 da Resolução CONDEPACC nº 122 de 26 de abril de 2012. 

Fonte: CONDEPACC 

 

A Figura 21 apresenta os bens tombados localizados na Área de Influência Direta e 

na Área de Influência Indireta descritos acima. 
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Figura 21. Patrimônio Histórico na área estudada. 
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Nas fotos abaixo visualizamos alguns dos bens tombados pela Resolução 122/2012 

do CONDEPACC. 

 
Foto 36. Estrada de Ferro, na altura da R. João Roncatto no Res. Alphaville D. Pedro 3. 

 

 
Foto 37. Estrada de Ferro, na altura da Praça Rangel Botelho no Parque Imperador. 
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Foto 38. Estrada de Ferro, na altura do Carrefour Dom Pedro. 

 

 
Foto 39. Estação Anhumas. 
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Foto 40. Estação Pedro Américo. 

Fonte: 

 

3.8. PAISAGEM URBANA/RURAL 

Considerando os elementos naturais e antrópicos significativos, realizou-se o 

levantamento, mapeamento e caracterização da paisagem urbana e rural da ADA e suas 

respectivas áreas de influência. 

Paisagem urbana é uma paisagem alterada ou derivada da natural, sendo que essas 

derivações podem ser positivas ou negativas (Cavalheiro 1991, Monteiro 2000), cabendo 

ao planejamento fazer com que sejam positivas no maior grau possível e que atuem de 

forma mitigadora em relação às derivações negativas, muitas vezes impossíveis de serem 

evitadas. 

As modificações dos elementos naturais ocorrem de acordo com aspectos culturais, 

econômicos e sociais, formando um complexo de paisagens naturais e culturais dentro 

dos centros urbanos. 

Na área do empreendimento pretendido e em suas áreas de influência, direta e 

indireta se presencia um cenário que mescla diferentes ritmos, transitando entre rural e o 

urbano.  

Próximo dos cursos hídricos se encontram fragmentos de vegetação natural 

gerados pelas áreas de preservação permanente ou nas propriedades rurais. O Ribeirão 
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das Anhumas se consolida como uma barreira urbana significativa em meio ao ambiente 

urbanizado. 

A Rodovia Dom Pedro I dita um ritmo de passagem por onde percorre e os 

loteamentos antigos consolidados próximos, tal qual o Parque Imperador preserva uma 

tipologia de loteamento urbano que não se produz mais. A via férrea delimita outra 

barreira em especial na AID atravessando um cenário que se transforma de urbano para 

tipicamente rural na zona de expansão urbana.  

Nota-se o processo de urbanização das áreas remanescentes rurais envoltórias e 

dos vazios urbanos, especialmente ao longo da Rodovia Dom Pedro I, tendo como 

principal agente os loteamentos de acesso controlado (condomínios fechados), 

evidenciando como cenário tendencial a transformação do solo de rural para urbano 

dessa região. 

Em síntese, a paisagem urbana (e rural) mescla fragmentos de vegetação natural, 

cursos hídricos, vazios urbanos, áreas rurais e fragmentos urbanos que estão se 

consolidando conforme a malha urbana se expande. 

As fotos a seguir (41 a 51) elucidam o cenário encontrado nas áreas de influência 

direta e indireta da gleba em estudo. 

 

 
Foto 41. Avenida Carlos Grimaldi, ao fundo à esquerda os conjuntos comerciais. 
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Foto 42. Vista da Rodovia Dom Pedro, na altura Lot. Comercial Dom Pedro Square. 

 

 

 
Foto 43. Rua Antônio Veiga no Parque Imperador. 
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Foto 44. Av. Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, esquina com a Rua Eng.º Francisco Homem de Mello. 

 

 
Foto 45. Residencial Alphaville Dom Pedro 3, destaque para a permeabilidade visual do fechamento. 
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Foto 46. Estrada Municipal. 

 

 
Foto 47. Estrada da Roseira, na altura do Loteamento Artesano (em implantação) 
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Foto 48. Ao fundo vista para as regiões do Taquaral e Santana 

 

 
Foto 49. Rua das Lantanas 
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Foto 50. Rua das Angélicas  

 

 
Foto 51. Rua Guilherme Baréa 
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3.9. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E DINÂMICA POPULACIONAL DA REGIÃO 

Para esse levantamento foram considerados essencialmente os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, Censo, 2010) e da Fundação SEADE (Sistema 

Estadual de Análise de Dados), disponíveis no portal https://populacao.seade.gov.br/. 

Para a análise dos aspectos socioeconômicos e da dinâmica populacional da região 

de estudo, foram levantados dados sobre o Município de Campinas e a respeito da Área 

de Planejamento e Gestão (APG) Imperador (Tanquinho). 

População  

De acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

Censo, 2010), Campinas apresenta uma população de 1.080.113 habitantes e uma 

densidade demográfica de 1.359,60 hab./km².  

Segundo o último censo realizado em 2010, do total da população residente no 

Município, 520.865 habitantes são do sexo masculino e 559.248 habitantes são do sexo 

feminino. Campinas apresenta uma situação domiciliar onde 98,28% (1.061.540 pessoas) 

da população vivem em área urbana e apenas 1,72% (18.573 pessoas) vivem em área 

rural (IBGE, Censo, 2010). 

De acordo com a Fundação SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados), a 

população estimada para o Município de Campinas em Julho de 2022 é de 1.187.642 

habitantes, correspondendo a uma densidade demográfica de 1.495,00 hab./km². 

Segundo as projeções para o mês de Julho de 2022, do total da população residente 

no Município, 573.117 habitantes são do sexo masculino e 614.525 habitantes são do 

sexo feminino. Na Figura 22 nota-se a tabela com a população distribuída por idade e 

sexo, na Figura 23 a pirâmide etária de homens e mulheres por grupos de idade em 

percentuais e na Figura 24 a razão de sexo por grupos de idade. 
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Figura 22. População por idade e sexo. 
Fonte: Fundação Seade  

 

 

Figura 23. Pirâmide etária da população por idade e sexo (%). 
Fonte: Fundação Seade  
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Figura 24. Razão de sexo por grupos de idade. 
Fonte: Fundação Seade  

 

Evolução Populacional 

Na Figura 25, é possível avaliar a evolução total da população entre 2000 e 2015 e 

suas projeções para até 2050 para o município de Campinas. Destaca-se que a população 

aumentará até 2035 quando a partir de 2040 começará a reduzir. 

 

Figura 25. Evolução Populacional. 
Fonte: Fundação Seade  
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Na Figura 26 e na Figura 27 observam-se os dados da evolução populacional e a taxa 

anual de crescimento até 2015, com suas projeções para até 2050, respectivamente para 

o município de Campinas. Em relação à evolução populacional por grupos de idade nota-

se um aumento expressivo em relação ao grupo de 60 anos ou mais, diferente aos demais 

grupos que demonstram redução. Já a taxa anual de crescimento populacional, se projeta 

que irá reduzir até se tornar negativa em 2040/2050. 

 

Figura 26. Evolução Populacional por grupos de idade. 
Fonte: Fundação Seade  

 

 

Figura 27. Taxa de crescimento populacional. 
Fonte: Fundação Seade  
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População Urbana e Rural 

O grau de urbanização segundo a projeção da Fundação Seade para o ano de 2020 é 

de 98,30%, com Campinas apresentando uma situação domiciliar onde 1.155.288 

(98,30%) pessoas da população vivem em área urbana e apenas 20.213 pessoas (1,72%) 

vivem em área rural. 

 

 

Na Figura 28, podemos analisar a evolução do grau de urbanização para o município 

de Campinas até o ano de 2015, e sua projeção até o ano de 2050. Nota-se que de forma 

geral se mantem constante, projetando-se estabilidade do cenário atual até o ano de 

2050.   

 

Figura 28. Evolução do grau de urbanização. 
Fonte: Fundação Seade  
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Figura 29. Evolução população urbana e rural. 
Fonte: Fundação Seade  

 

Domicílios  

A média de moradores em domicílios particulares ocupados no Município de 

Campinas é de 3,08 moradores por unidade residencial particular. Essa média é obtida a 

partir da relação entre a população residente, 1.080.113 habitantes, e o número de 

domicílios particulares ocupados, 348.503 unidades (IBGE, Censo, 2010). 

Os domicílios ocupados, segundo a projeção da Fundação Seade para o ano de 

2020, é de 415.221, com uma população residente de 1.175.501 habitantes, tendo uma 

média de 2,83 habitantes por domicílio. Na Figura 30 pode-se observar que a projeção 

indica uma redução do número de habitantes por domicílio, projetando-se 2,40 

habitantes por domicílio em 2050.  
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Figura 30. Habitantes por domicilio. 
Fonte: Fundação Seade  

 

Renda 

Em 2010, o percentual da população de Campinas com rendimento nominal mensal 

de até meio salário mínimo por pessoa era de 30,2%. De acordo com o IBGE, em 2020, o 

salário médio mensal dos trabalhadores formais no Município era de 3,6 salários 

mínimos, e a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 37,3% 

(452.658 pessoas). A economia do Município de Campinas apresentou, para o ano de 

2019, um PIB per capita de R$ 54.710,07. 

O Plano de Desenvolvimento Turístico do Município de Campinas (Campinas, 2020) 

caracteriza a cidade como um polo industrial regional e, entre as principais atividades 

econômicas estão: indústria, comércio, construção civil, serviços e tecnologia. 

A produção tecnológico-científica é conhecida internacionalmente, e transforma a 

cidade em um dos 40 principais polos de alta tecnologia do planeta. Ocupando a décima 

posição entre as cidades mais ricas do Brasil, Campinas hoje, é responsável por pelo 
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menos 15% de toda a produção científica nacional, sendo o terceiro maior polo de 

pesquisa e desenvolvimento brasileiro. 

IDHM 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) para Campinas ficou em 0,805, no 

ano de 2010. 

O IDHM é o indicador que sintetiza três aspectos do desenvolvimento humano: vida 

longa e saudável, acesso a conhecimento e padrão de vida, traduzidos nas dimensões de 

longevidade, educação e renda. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento 

humano no município, podendo ser classificado em: muito alto (de 0,800 a 1,000), alto 

(de 0,700 a 0,799), médio (de 0,600 a 0,699), baixo (de 0,500 a 0,599) e muito baixo (de 

0,000 a 0,499). 

A Figura 31 sintetiza os dados das características socioeconômicas na Área de 

Planejamento e Gestão (APG) onde a gleba em estudo está inserida. Pode-se analisar que 

a renda média familiar é 30,1% maior do que a média do Município, sendo calculada em 

R$ 3.442,33 no ano de 2011. A oferta de empregos no Tanquinho (Imperador) é superior 

a sua população, onde 10.099 empregos para uma população de 18.114 habitantes 

representa 1,8% dos empregos do Município, com uma relação de 0,56 emp./hab., e a 

menor presença de população de baixa renda do município com apenas 861 habitantes. 

(PMUC, 2019). 

 

Figura 31. Características Socioeconômicas APG Tanquinho. 
Fonte: PMUC 2019 (disponível em http://www.emdec.com.br)  
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4. PLANO GERAL DE OCUPAÇÃO 

O loteamento que se propõe implantar, denominado Alphaville Dom Pedro 4, é 

caracterizado como parcelamento do solo urbano, na modalidade de loteamento, nos 

termos da Lei Federal nº 6.766/79 e alterações. O empreendimento proposto deverá se 

enquadrar como Loteamento de Acesso Controlado (LAC), nos termos da Seção I da Lei 

Complementar nº 208, de 20 de Dezembro de 2018, que dispõe sobre parcelamento, 

ocupação e uso do solo no Município de Campinas. 

A Figura 33 ilustra a proposta preliminar para a urbanização da gleba de autoria da 

empresa Alphaville Urbanismo, o projeto prevê a implantação do loteamento em área 

total de 497.742,74m².  

A área privada é composta por lotes residenciais, exceto dois lotes para uso do 

clube e associação de moradores do LAC, gerando aproximadamente 257 lotes, sendo 

255 lotes residenciais unifamiliares, 1 lote para associação e 1 lote para o clube na área 

do LAC (Loteamento de Acesso Restrito).  

A composição das áreas para o loteamento pretendido Alphaville Dom Pedro 4 

pode ser observado na Figura 32. Nela se observa que as áreas públicas correspondem 

66,71% da área loteada, além de 5,79% da faixa de domínio e Non Aedificandi – LT, e a 

área total privada corresponde a 27,51%.  

Em relação às áreas públicas, destaca-se que a área institucional destinada ao EPC 

(Equipamento Público Comunitário) possui área de 20.012,64m² (4,02% da área loteada), 

os espaços de uso público totalizam 141.522,51m² (28,43% da área loteada) distribuídos 

em Áreas Verdes com 196.714,13m² (incluindo-se as Áreas de Preservação Permanente e 

Alagáveis) e Sistema de Lazer com 35.860,96m², estando 34,02% (12.199,43m²) interno 

ao LAC e 65,98% (23.661,54m²) externo ao LAC tendo acesso público livre.  

O valor estimado da obra e o cronograma preliminar podem ser observados na 

Tabela 1 a seguir, tendo seu custo total estimado em R$ 30.553.665,47 e com o prazo de 

execução previsto de 24 meses após o início das obras.  

É importante salientar que se trata de estudo urbanístico preliminar, sendo que na 

aprovação do empreendimento poderão ocorrer alterações no desenho do loteamento, 
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mantendo as características principais propostas, garantindo o atendimento aos critérios 

e parâmetros definidos na legislação aplicável, consoante à análise por parte dos órgãos 

competentes. 

 
Figura 32. Quadro de áreas pretendido para o Loteamento Alphaville Dom Pedro 4. 

Fonte: Planta de Setorização Preliminar do empreendimento, desenvolvida pelo Alphaville Urbanismo. 
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Figura 33. Setorização Preliminar para o Loteamento Alphaville Dom Pedro 4. 

Fonte: Alphaville Urbanismo. Adaptado. 
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Tabela 1. Estimativa de Custos de Implantação e cronograma de implantação preliminar do Loteamento Alphaville Dom Pedro 4. 

Fonte: Alphaville Urbanismo. 
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5. EFEITOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA ALTERAÇÃO DO USO DO SOLO RURAL 

PARA URBANO 

O presente item apresenta um prognóstico da alteração do uso do solo rural para 

urbano na área em estudo, e sua consequência sobre a Área de Influência Direta e Área 

de Influência Indireta. 

Para tanto, contempla a avaliação dos impactos positivos, negativos, e a proposição 

de medidas mitigadoras, sobre aspectos específicos como: (i) interferência nas 

características ambientais; (ii) incômodos gerados à vizinhança; (iii) aumento na demanda 

por infraestrutura, serviços públicos e equipamentos comunitários; (iv) microeconomia 

local; (v) dinâmica urbana futura; (vi) mobilidade, dimensionamento do sistema viário e; 

(vii) paisagem urbana, natural e cultural. 

Importante destacar que, além da avaliação dos impactos de alteração do uso do 

solo rural para urbano, a seguir apresentada, deverá ser observada, para a determinação 

da viabilidade da solicitação, o atendimento aos termos do Informe nº 07/2022 de Pré 

Cadastramento Multidisciplinar. 

 

5.1. INTERFERÊNCIAS NAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS 

Com o objetivo de garantir a passagem de fauna e os corredores ecológicos, 

minimizando o impacto nos sistemas ambientais e microclima, as interferências nas 

características ambientais, após a alteração do uso do solo rural para urbano na área de 

interesse, irão impactar positivamente a região em estudo. 

As áreas destinadas aos lotes e sistemas viários se encontram cultivadas por cana 

de açúcar ou outras culturas anuais, não sendo necessária, portanto, a supressão de 

fragmentos de vegetação ou intervenção em APP para a implantação do 

empreendimento pretendido. 

As condições dos habitats existentes para fauna silvestre serão mantidas e, com a 

implantação do projeto de Arborização dos Sistemas de Lazer e Passeios Públicos, haverá 
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o incremento da oferta de abrigos e alimentação com relação à monocultura atual. As 

medidas mitigadoras relacionadas ao reflorestamento com espécies nativas nas áreas 

verdes e a implantação de projeto de Restauração Ecológica das APPs, permitirão a 

conexão entre as APPs do curso d’água existente com as áreas brejosas, e com o 

fragmento de vegetação nativa existente, proporcionando melhorias no microclima da 

região. 

Uma vez que o empreendimento encontra-se localizado na Bacia do Córrego São 

Quirino, a qual possui Plano de Ocupação, que visa controlar os impactos da urbanização, 

há a necessidade de monitorar os cursos hídricos próximos da área de estudo, garantindo 

que os mesmos não sofrerão impactos durante a implantação do empreendimento.  

Conforme constam no plano de ocupação para a urbanização da gleba, as 

obrigações referentes à implantação do loteamento, assim como o atendimento à 

legislação vigente, serão realizadas pelo empreendedor com as doações de área e 

implantação de infraestrutura listada abaixo: 

 A destinação de no mínimo 20% da área da gleba para composição de áreas verdes, 

protegendo o curso d´água afluente do córrego São Quirino, as quais deverão ser 

restauradas por meio do plantio e manutenção de espécies nativas regionais, 

cercamento de proteção e estruturas voltadas à fauna silvestre; 

 

Medidas Mitigadoras:    

 A implantação de um corredor ecológico interligando as áreas verdes do Loteamento 

Alphaville Dom Pedro 3 com as áreas de preservação permanente do córrego ao 

longo do traçado tombado da estrada de ferro. 

 Programa de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento, durante a fase de 

implantação da infraestrutura; 

 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, durante a fase de implantação da 

infraestrutura; 

 Programa de Controle da Poeira Fugitiva e de Ruídos, durante a fase de implantação 

da infraestrutura; 
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 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais, durante a fase de 

implantação da infraestrutura; 

 

5.2. PRODUÇÃO AGROPASTORIL E INTERFERÊNCIA DOS INCÔMODOS GERADOS 

Com relação à produção agropastoril, inicialmente é preciso destacar que o uso 

agrícola atual na área de estudo, caracterizado pelo cultivo de cana-de-açúcar (Saccarum 

maximum), não apresenta características que permitam considerá-lo como uso 

tendencial ou vocacional para a gleba ou sua área de influência, sendo uma das poucas 

alternativas de cultivo agrícola que ainda se demonstram viáveis. 

Embora sob o ponto de vista do meio físico a área apresente aptidão para os 

cultivos agrícolas anuais, semi-perenes ou perenes, a utilização agrícola da gleba 

apresenta limitações severas com relação à suscetibilidade natural dos solos aos 

processos erosivos, sendo necessária a adoção de práticas complexas de conservação dos 

solos para o seu desenvolvimento. Além disso, a falta de segurança e a baixa 

disponibilidade hídrica, também constituem fatores limitantes, sendo tal situação comum 

às áreas agrícolas já envolvidas pela malha urbana.  

É importante ressaltar a ocorrência de conflitos relativos ao uso agrícola do solo na 

gleba em questão devido a proximidade com áreas habitadas, sendo comuns reclamações 

e incomodidades geradas durante operações de preparo do solo, em função dos ruídos e 

poeira fugitiva, durante a aplicação de insumos, tais como fertilizantes e agrotóxicos, ou 

ainda pela possibilidade de ocorrência de queimadas acidentais ou criminosas, em 

especial no caso do cultivo da cana-de-açúcar (Saccarum maximum).  

Neste caso, a alteração do uso rural para urbano na área em questão, deverá 

eliminar a ocorrência de incomodidades geradas pelo uso agrícola do solo sobre as 

populações moradoras no entorno da gleba.  

Com a alteração de uso do solo rural para urbano e a implantação do loteamento 

previsto, os incômodos serão decorrentes das atividades de obras durante a fase de 

implantação e das atividades urbanas durante a fase de operação do empreendimento. 
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A fase de implantação do loteamento consiste basicamente na remoção de 

cobertura vegetal, implantação de instalações de apoio, terraplenagem limitada à 

implantação dos sistemas viários, implantação dos sistemas de drenagem de águas 

pluviais, implantação da rede de água e esgotamento sanitário e pavimentação das vias. 

Essas ações ocorrem na fase inicial e durante toda a implantação do 

empreendimento e correspondem às atividades de maior possibilidade de geração de 

emissões fugitivas de material particulado para a atmosfera. 

A poeira fugitiva poderá ocorrer onde existirem exposições do solo, especialmente 

com componentes argilosos e siltosos, em conjunção com tráfego e operação de 

máquinas, acarretando na remoção, abrasão e pulverização do solo. Locais de 

armazenamento de solo orgânico, solo mineral e saprolito, sob a ação de ventos poderão 

ser fontes de emissão de poeiras fugitivas. 

A poluição causada pela queima de combustíveis automotivos e a emissão de ruído 

durante a fase de implantação do loteamento, terão como origem a movimentação de 

veículos automotores no interior da área ou ao longo dos eixos viários de acesso à 

mesma, particularmente no funcionamento de equipamentos de porte, como tratores, 

caminhões, retroescavadeiras e demais equipamentos de terraplenagem. Neste caso, o 

potencial de impacto relaciona-se às condições de manutenção desses elementos, 

determinando efeitos negativos sobre a qualidade do ar local e incômodo à vizinhança. 

Durante a fase de operação, a ocupação gradativa da área irá conduzir um aumento 

na movimentação de veículos de passageiros local, hoje existente em menor proporção, e 

à intensificação do trânsito ao longo dos eixos de acesso. 

Tal qual a ação das poeiras fugitivas, o incômodo provocado pelo ruído se fará 

sentir com mais intensidade no interior da própria área em estudo, e durante a fase de 

operação do loteamento será um impacto absorvido pelo ruído de fundo existente. 

A despeito das boas condições de dispersão locais e reduzido grau de poluição 

atmosférica, este efeito, apesar da sua limitada intensidade, é sempre negativo e deverá 

ter caráter permanente.  

 

http://www.arboreaambiental.com.br/


Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 
Alteração de Uso do Solo Rural para Urbano: Gleba B; Matrícula 108.538 do 1º ORI de Campinas, Campinas, SP  91 

 

www.arboreaambiental.com.br 

   

 

Medidas Mitigadoras: 

 Desenvolvimento de Programa de Controle Ambiental das Obras, o qual deverá 

prever minimamente os seguintes itens: 

a. Programa de controle de processos erosivos e de assoreamento durante a 

execução das obras; 

b. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Construção Civil; 

c. Execução das obras de implantação do loteamento somente em dias úteis 

e em horário comercial; 

d. As máquinas, veículos e equipamentos deverão receber manutenção 

periódica da regulagem e do bom estado dos motores de máquinas e 

equipamentos e mantidos desligados quando não estiverem em uso; 

e. Umidificação e limpeza das frentes de obra e das vias de acesso, 

preferencialmente no período de estiagem; 

f. Cobertura das caçambas de todos os caminhões transportadores de 

materiais passíveis de carreamento pelo vento (terra, areia, cimento, etc.), 

exigindo o mesmo dos fornecedores de insumos para a obra; 

g. Isolamento da área para evitar o acesso de pessoas não autorizadas e 

sinalização indicativa do empreendimento em desenvolvimento e 

aprovações obtidas; 

h. Sinalização viária durante as obras de implantação do empreendimento; 

 

5.3. DEMANDA POR INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS 

COMUNITÁRIOS 

A alteração do uso rural para urbano na área em questão irá provocar um aumento 

na demanda por infraestrutura, serviços públicos e equipamentos comunitários. 

Inicialmente, é importante ressaltar que o empreendimento proposto considerou o 

adensamento permitido no Sobrezoneamento incidente na área de estudo, definido 

como Sobrezoneamento 1 – S1 que receberá, no momento do cadastramento, Zona 

Residencial – ZR e Sobrezoneamento 3 – S3 que receberá, no momento do 
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cadastramento, Zona Mista – ZM1 , estabelecido na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso 

do Solo. Como a intenção é a implantação de loteamento residencial unifamiliar, o 

adensamento esperado é significativamente inferior se comparado com a tipologia de 

residenciais multifamiliares, não estando prevista a verticalização na ocupação proposta. 

 

5.3.1. DEMANDA POR ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Com base no Informe Técnico SANASA 194/2022 (Anexo 3), o empreendimento 

pretendido para a Gleba B, o Loteamento Alphaville Dom Pedro 4, com uma população 

fixa prevista de 1.280 habitantes e uma população flutuante de 587 pessoas, irá gerar 

uma demanda de água de 7,234 l/s e uma vazão máxima horária de esgotamento 

sanitário de 7,907 l/s. 

Devido ao acréscimo de demanda no consumo de água, a SANASA terá despesas 

adicionais para implantar obras de reforço no sentido de garantir o regular 

funcionamento do sistema de abastecimento de água. Portanto, caberá ao 

empreendedor executar uma linha de alimentação exclusiva para o empreendimento, 

derivando da linha de alimentação para o Loteamento Alphaville Dom Pedro 3, a qual 

deriva da sub adutora Santa Terezinha, implantar rede de distribuição de água interna e 

também, participar das obras do sistema previstas. 

Para garantir o direcionamento e o tratamento dos esgotos gerados na região de 

Expansão do Parque Imperador, na ETE Anhumas será necessária a execução de novos 

trechos de intercepção e remanejamento das tubulações existentes. 

Assim, haverá necessidade de implantação de EEE em área de EPU - Equipamento 

Público Urbano interna ao empreendimento e respectiva linha de recalque, execução de 

coletor de esgoto, além de participação e execução das obras do sistema de expansão do 

Parque Imperador. 

As obras necessárias para o abastecimento e esgotamento do Loteamento 

Alphaville Dom Pedro 4 e sua porcentagem de participação constam na folha 3 do 

Informe Técnico nº 0194-2022 emitido pela SANASA (Anexo 3). 
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As obrigações referentes à implantação do loteamento, assim como o atendimento 

à legislação vigente serão realizadas pelo empreendedor com as ações listadas abaixo: 

 Execução de linha de alimentação exclusiva para o empreendimento, 

derivando da linha de alimentação para o Loteamento Alphaville Dom 

Pedro; 

 Implantação de rede de distribuição de água interna; 

 Participação nas obras de melhoria do sistema de abastecimento; 

 Execução de novos trechos de interceptação e remanejamento das 

tubulações existentes; 

 Implantação de EEE em área de Equipamento Público Urbano em área 

interna ao loteamento e respectiva linha de recalque; 

 Execução de coletor de esgoto com lançamento na rede coletora existente 

no Loteamento Alphaville Dom Pedro 3; 

 Participação e execução das obras do sistema de expansão do Parque 

Imperador; 

 Participar financeiramente, com valor equivalente a população a ser 

esgotada, nas obras de ampliação do sistema da ETE Anhumas. 

Medidas Mitigadoras: 

Referente à demanda por abastecimento de água e esgotamento sanitário entende-

se que as obrigações referentes à implantação do loteamento e o atendimento à 

legislação vigente são suficientes, não havendo necessidade de adoção de medidas 

mitigadoras. 

 

5.3.2. DEMANDA POR SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A alteração do uso rural para urbano na área em questão irá implicar na 

necessidade de implantação de sistemas de drenagem pluvial, quando da implantação do 

empreendimento na gleba. 
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O sistema de drenagem de águas pluviais do empreendimento deverá ser 

implantado pelo loteador de acordo com projeto aprovado e normas técnicas da 

Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA da Prefeitura Municipal de Campinas. Onde não 

houver necessidade da rede, o escoamento será superficial e por gravidade. 

 

As obrigações referentes à implantação do loteamento, assim como o atendimento 

à legislação vigente serão realizadas pelo empreendedor com as ações listadas abaixo: 

 Implantação do sistema de drenagem pluvial do empreendimento dentro das 

especificações técnicas exigidas e de acordo com projeto aprovado pelo órgão 

competente municipal, considerando a condução do escoamento até as linhas 

de drenagem natural (cursos d’água) prevendo as adequadas medidas de 

dissipação de energia no ponto de lançamento, ou interligando a galeria de 

águas pluviais na rede de drenagem existente; 

 Manutenção de permeabilidade natural mínima de 20% da área total do 

empreendimento, configurada pela Área Verde e Sistema de Lazer projetados, 

nos termos da Resolução SMA nº 72/17; 

 Manutenção de permeabilidade mínima definida na Lei Complementar nº 

208/2018 nos empreendimentos a serem desenvolvidos nos lotes; 

 Constar nos compromissos de compra e venda dos lotes a necessidade de 

implantação de reservatórios de acumulação de águas pluviais conforme 

previsto na Lei Estadual nº. 12.526/2007, que estabelece normas para a 

contenção de enchentes e destinação de águas pluviais, quando da ocupação 

dos lotes. 

É importante salientar que a rede de drenagem de águas pluviais será doada ao 

Município de Campinas após sua total implantação, ficando sua operação de 

responsabilidade da municipalidade. 
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Medidas Mitigadoras: 

Referente à demanda por sistema de drenagem de águas pluviais entende-se que as 

obrigações referentes à implantação do loteamento e o atendimento à legislação vigente 

são suficientes, não havendo necessidade de adoção de medidas mitigadoras. 

 

5.3.3. DEMANDA POR ENERGIA ELÉTRICA 

A alteração do uso rural para urbano na área em questão irá implicar na 

necessidade de implantação de redes de distribuição de energia elétrica e de iluminação 

pública, quando da implantação de empreendimento na gleba. 

De acordo com a Carta nº 00684/2022-DPOC, apresentada no Anexo 4, é viável a 

eletrificação, por parte da CPFL Paulista, do empreendimento Alphaville Dom Pedro 4 que 

será implantado na Gleba B em estudo, ficando o interessado sujeito às exigências da 

legislação sobre o fornecimento de energia elétrica vigente à época do atendimento aos 

padrões e regulamentos da concessionária. 

A referida eletrificação dependerá de existência de edificação no local, arruamento, 

bem como, acesso ao empreendimento, aprovado pela Prefeitura de Campinas. 

Salienta-se que o projeto de iluminação pública para o loteamento deverá 

considerar a iluminação das vias também direcionada aos passeios públicos, com altura 

focada ao caminhante para que se agregue na sensação de segurança e uso pelo 

pedestre.  

As obrigações referentes à implantação do loteamento, assim como o atendimento 

à legislação vigente serão realizadas pelo empreendedor com as ações listadas abaixo: 

 Implantação da rede de distribuição de energia elétrica e do sistema de 

iluminação pública de acordo com as especificações técnicas definidas pela 

CPFL e pela municipalidade. 

Cabe informar que a instalação da rede de distribuição de energia elétrica e 

iluminação pública para novos empreendimentos que venham a ser implantados na 

região em estudo serão de responsabilidade do empreendedor. 
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Medidas Mitigadoras: 

Referente à demanda por energia elétrica entende-se que as obrigações referentes 

à implantação do loteamento e o atendimento à legislação vigente são suficientes, não 

havendo necessidade de adoção de medidas mitigadoras. 

 

5.3.4. DEMANDA POR SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Com relação aos serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos, destaca-se que 

a região em estudo é atendida pelo serviço de coleta de resíduos domiciliares coordenada 

pelo Departamento de Limpeza Urbana DLU, com frequência alternada de três dias por 

semana, tendo como destino o Aterro Particular de Paulínia (Inventário Estadual de 

Resíduos Sólidos Urbanos, CETESB, 2019). 

Visando colaborar com o atendimento da demanda por serviços de coleta de 

resíduos sólidos, o empreendimento deverá disponibilizar depósitos internos de 

armazenamento de resíduos que sejam arejados e protegidos de intempéries, possua piso 

revestido de material liso, impermeável, lavável e de fácil limpeza e ser provido de ponto 

de água e ralo sifonado ligado à rede de esgoto do empreendimento, possibilitando a 

higienização do local e dos contentores.  

Recomenda-se também, a instalação de portas de alumínio com veneziana e tela de 

proteção contra roedores e vetores, a correta sinalização do local, com símbolo de 

identificação em local de fácil visualização, de acordo com a caracterização do resíduo. 

As obrigações referentes à implantação do loteamento, assim como o atendimento 

à legislação vigente serão realizadas pelo empreendedor com as ações listadas abaixo: 

 Desenvolvimento de Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos na fase 

de implantação do empreendimento; 

 Implantação de pontos de armazenamento de resíduos sólidos, devidamente 

fechados e sinalizados, evitando assim, o eventual contato com animais e com 

o solo; 
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Medidas Mitigadoras: 

 Desenvolvimento de Programa de Gestão dos Resíduos Sólidos, abordando a 

redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos na fase de operação do 

empreendimento, sob a responsabilidade de futura Associação de Moradores. 

 

5.3.5. DEMANDA POR EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 

Educação 

Com base no levantamento realizado de equipamentos públicos comunitários (EPC) 

para a área analisada, foi possível localizar um equipamento educacional público, a Escola 

Estadual Professora Eunice Virginia Ramos Navero, direcionada ao ensino fundamental. 

Em relação aos equipamentos educacionais particulares foi encontrado apenas um, o 

Colégio Photon, o que evidencia a carência de equipamentos de educação dentro das 

áreas de influência (AID e AII) e nessa região. Ambos os equipamentos estão localizados 

no loteamento Parque Imperador na área de influência indireta (AII).  

Saúde 

Também não foram identificados equipamentos públicos de saúde localizados na 

Área de Influência em estudo. Porém, foi identificado que a Gleba B está na área de 

abrangência do Centro de Saúde 31 de Março, localizado a uma distância de 

aproximadamente 3,0 km, em linha reta, da Gleba B (Figura 18). 

Deve-se considerar que, embora a alteração do uso do solo rural para urbano deva 

causar um aumento na demanda por serviços públicos, contextualizando com o perfil 

socioeconômico esperado para o empreendimento, tal incremento não pode ser 

considerado absoluto, pois tendencialmente uma porcentagem significativa dos futuros 

moradores também poderá usufruir dos serviços de educação e saúde privados, não 

impactando diretamente na oferta de serviços públicos. 

Dessa forma, conclui-se que, a alteração do uso do solo rural para urbano deva 

causar um aumento na demanda por serviços públicos, porém com a doação de área 

institucional com a infraestrutura necessária implantada pelo loteamento pretendido, e 
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em função do baixo adensamento previsto, este aumento deverá ser absorvido e gerará 

menor impacto, podendo ainda atender demandas da área de influência que é carente de 

áreas com esta finalidade.  

As obrigações referentes à implantação do loteamento, assim como o atendimento 

à legislação vigente serão realizadas pelo empreendedor com a ação listada abaixo: 

 Doação de 4,00% da área total para Área Institucional – Equipamento Público 

Comunitário (EPC) com infraestrutura, cercada e terraplanada.  

 

Medidas Mitigadoras: 

Referente à demanda por equipamentos de educação e saúde entende-se que as 

obrigações referentes à implantação do loteamento e o atendimento à legislação vigente 

são suficientes, não havendo necessidade de adoção de medidas mitigadoras. 

 

5.3.6. DEMANDA POR EQUIPAMENTOS DE CULTURA E LAZER 

Não foram identificados equipamentos públicos de cultura e lazer nas áreas de 

influência direta e indireta (AID e AII) em estudo. No entanto, destaca-se a proximidade 

do Bosque da Paz e do Clube Municipal Roberto Ângelo Barbosa localizados a uma 

distância, em linha reta, de 3,2 km e 3,3 km, respectivamente. 

Conforme observado, a alteração do uso do solo rural para urbano na gleba em 

questão, quando da implantação do loteamento, resultará na doação de áreas para o 

sistema de lazer externo ao fechamento (LAC), com área aproximada de 16.808,53 m² 

(3,38% da área da gleba). 

Desta forma, conclui-se que as áreas destinadas à implantação de equipamentos 

públicos, Sistemas de Lazer e Áreas Verdes, tem capacidade para atender o aumento na 

demanda a ser gerada pela implantação do empreendimento, assim como deverá atender 

à população em âmbito local. 

As obrigações referentes à implantação do loteamento, assim como o atendimento 

à legislação vigente serão realizadas pelo empreendedor com as ações listadas abaixo: 
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 Implantação de Sistema de Lazer em área de aproximadamente 23.661,54 m², 

subdividida em sistema de lazer interno e sistema de lazer externo ao 

fechamento; 

 

5.3.7. MOBILIDADE, DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO E INTERLIGAÇÃO COM EIXOS 

ESTRUTURAIS EXISTENTES 

A análise sobre as diretrizes viárias, os impactos sobre a geração de tráfego e 

demanda por melhorias no sistema viário, passeios públicos e transporte coletivo 

considerou o Parecer Técnico de Impacto no Tráfego (vide Anexo 8) elaborado pela 

empresa Perplan Engenharia e Planejamento para o Loteamento Alphaville Dom Pedro 4. 

Para o cálculo do tráfego gerado, o Parecer Técnico de Impacto no Tráfego, 

elaborado pelo Perplan Engenharia e Planejamento, se baseou nos dados levantados em 

outro empreendimento implantado de tipologia similar. A Tabela 2 abaixo apresenta os 

resultados do cálculo do tráfego gerado para o Loteamento Alphaville Dom Pedro 4, 

utilizando como base o Residencial Alphaville Campinas que está situado no Jardim 

Myrian na mesma APG (Imperador) e AR (Administração Regional 14).  

 

 
Tabela 2. Estimativa de tráfego gerado o Loteamento Alphaville Dom Pedro 4. 

Fonte: Perplan Engenharia e Planejamento. 
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Como se pode observar na Tabela 2, o novo empreendimento deverá gerar uma 

movimentação de cerca de 240 veículos no horário mais crítico, somando os fluxos de 

entrada e saída do empreendimento. 

Destaca-se que as vias internas ao LAC do Loteamento Alphaville Dom Pedro 4 terão 

baixa intensidade de tráfego devido a circulação restrita com acesso controlado. 

O acesso ao loteamento pretendido será realizado por um trecho viário já 

executado que integra uma diretriz viária de classificação arterial, apesar de não ter 

continuidade, atualmente ela integra o planejamento de um importante eixo viário que 

conectará a Avenida Isaura Roque Quércia em Sousas à Estrada Municipal Adelina 

Segantini Cerqueira leite (CAM-02) na região do Loteamento Alphaville Campinas. 

 

5.3.7.1. DIRETRIZES VIÁRIAS 

As diretrizes descritas abaixo constituem o sistema viário estruturador indicado no 

Informe nº 07/2022 de Pré Cadastramento Multidisciplinar (vide Anexo 1).  

 Diretriz 1: Corresponde a parte da Diretriz 31-R, instituída pela LC N° 

207/2018, via marginal à linha de transmissão de energia, complementando 

a Diretriz 31 (Plano Diretor, LC N° 189/2018), formado um binário com duas 

vias de 15,0 m de largura e classificação Arterial 1. 

 Diretriz 2: Corresponde a parte da Diretriz Rural 014, instituida pela LC Nº 

207/2018, interligando a Diretriz 1 a Diretriz 3. Largura total de 18,0 m e 

classificação Coletora 1. 

 Diretriz 3: Corresponde a parte da Diretriz 29-BR, instituida pela LC N° 

207/2018, que é a via marginal ao leito férreo da Maria Fumaça. Largura 

total de 18,0 m e classificação Marginal. 

 Diretriz 4: Corresponde a parte da Diretriz Rural 013, instituida pela LC Nº 

189/2018, interligando a Diretriz 2 a Diretriz 3. Largura total de 18,0 m e 

classificação Coletoral. 
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 Dispositivo Viário 1: parte do Dispositivo Viário de retorno das Diretrizes 31 

da LC N° 189/2018 e 31-R da LC N° 207/2018, com alça de retorno, conforme 

indicado no desenho às fls. 223. 

 Dispositivo Viário 2: parte do Dispositivo Viário de retorno das Diretrizes 31 

da LC N° 189/2018 e 29-BR da LC N° 207/2018, com alça de retorno, 

conforme indicado no desenho às fls. 223. 

 Faixa Non Aedificandi: ao longo da linha de transmissão de energia elétrica, 

com largura de 15,0m, em atendimento ao art. 22 da LC N° 208/2018. 

Conforme apresentando no Plano de Ocupação, o projeto preliminar para o 

loteamento pretendido respeita as diretrizes macroviárias estabelecidas no pré 

cadastramento multidisciplinar. Salienta-se que deverá ser observada a lei complementar 

nº 304/2021, com relação aos perfis geométricos e dimensionamento mínimo para as vias 

públicas. 

Observa-se que devido à tipologia pretendida (Loteamento de Acesso Restrito - 

LAC) e em atendimento da legislação vigente, está proposto viário contornando o 

perímetro externo do fechamento com classificação viária denominada coletora.  

A Figura 34 apresenta as Diretrizes macroviárias estabelecidas para o Loteamento 

Alphaville Dom Pedro 4 na Planta de Pré Cadastramento do empreendimento. 

 

http://www.arboreaambiental.com.br/


Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 
Alteração de Uso do Solo Rural para Urbano: Gleba B; Matrícula 108.538 do 1º ORI de Campinas, Campinas, SP  102 

 

www.arboreaambiental.com.br 

   

 

 
Figura 34. Diretrizes macroviárias para o Loteamento  Alphaville Dom Pedro 4.  

Fonte: Planta de Pré Cadastramento do empreendimento Loteamento Alphaville Dom Pedro 4. Adaptado. 

 

5.3.7.2. SISTEMA VIÁRIO, PASSEIOS PÚBLICOS, PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 

Em relação à capacidade do sistema viário, consta no Parecer Técnico de Impacto 

no Tráfego, que ao todo, o loteamento pretendido deverá gerar uma movimentação de 

cerca de 240 veículos no horário de pico, somando os fluxos de entrada e saída (quando o 

empreendimento estiver 100% ocupado). Nesse contexto, coube ao presente estudo 

realizar uma análise qualitativa da capacidade do sistema viário adjacente, chegando às 

seguintes conclusões:  

Em relação ao sistema viário imediato:  

 Por se tratar de uma região ainda pouco urbanizada, há pouquíssimo tráfego 

nas vias existentes;  
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 As vias implantadas são suficientes para atender a demanda do 

empreendimento em estudo, que levará alguns anos para sua completa 

ocupação.  

Em relação ao sistema viário estrutural: 

 A análise dos trajetos de acesso ao loteamento indica que os principais 

trechos que receberão tráfego adicional são vias de grande importância 

estrutural na cidade de Campinas (e até mesmo no estado de São Paulo), 

incluindo a própria SP-065 e um dispositivo de interseção com essa rodovia;  

 Esses trechos estruturais são, inclusive, objeto de recentes obras que vêm 

sendo implantadas no trecho em estudo, ampliando sua capacidade e 

segurança;  

 Entende-se, portanto, que o sistema viário adjacente tem capacidade 

suficiente para receber o pequeno tráfego que será adicionado por conta do 

novo empreendimento, sem necessidade de melhorias adicionais.  

As guias e sarjetas serão executadas pelo loteador de acordo com as normas 

técnicas da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) de Campinas, e a pavimentação das 

vias internas e de acesso deverão ser adequadas ao tipo de tráfego identificado na região, 

a ser definido pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC), 

responsável pela execução das atividades técnicas da Secretaria Municipal de Transportes 

(SETRANSP). 

Os passeios públicos deverão ser executados conforme legislações pertinentes e 

parâmetros dos órgãos técnicos. Para o sistema viário, em geral, deverá ser observada a 

lei complementar nº 304/2021, com relação aos perfis geométricos e dimensionamento 

mínimo para as vias públicas. 

 

5.3.7.3. TRANSPORTE PÚBLICO 

Com relação aos impactos nos serviços de transporte públicos, estes serão 

gradativos depois de implantado o loteamento e conforme for habitado, havendo futura 

necessidade de adequação dos itinerários existentes pela administração municipal. 
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Medidas Mitigadoras: 

 Análise por parte da EMDEC sobre o aumento da demanda por transporte 

público, relacionado aos moradores e trabalhadores que se dirigirão ao 

empreendimento, para alteração e prolongamento do itinerário urbano de 

prefixo 375 (Alphaville Dom Pedro) ou criação de nova linha para atender o 

empreendimento. 

 

5.4. MICROECONOMIA LOCAL 

A ocupação do empreendimento irá provocar, paulatinamente, um incremento na 

demanda por comércio e serviços, induzindo o desenvolvimento de atividades privadas 

no entorno da área do empreendimento. Considerando o incremento da atividade 

econômica e a geração de empregos, o impacto sobre a microeconomia local apresenta 

caráter positivo. 

Cabe destacar que a consolidação do empreendimento irá gerar uma demanda por 

produtos e serviços no entorno. A indução de atividades privadas tende a se concentrar 

devido ao aumento da demanda por comércios locais de pequeno porte, comércio e 

serviços de construção civil, medicina, educação e outras atividades características do 

setor terciário.  

Portanto, com base no exposto, pode-se dizer que a alteração de uso do solo rural 

para urbano na área de estudo deverá incrementar a microeconomia local, impactando 

positivamente na região, não havendo necessidade de adoção de medidas mitigadoras. 

 

Medidas Mitigadoras: 

Conclui-se que impactará positivamente na região, não havendo necessidade de 

adoção de medidas mitigadoras. 
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5.5. DINÂMICA URBANA FUTURA 

A alteração do uso rural para urbano na área em questão irá implicar na viabilização 

de implantação de empreendimento urbanístico na área, o que basicamente consolida 

um cenário tendencial, uma vez que o entorno da mesma já abriga empreendimentos 

residenciais da mesma tipologia. 

De acordo com o Art. 5º da Lei Complementar nº 207/2018, na Zona de Expansão 

Urbana deverão ser observadas as seguintes diretrizes, a fim de permitir usos urbanos de 

forma compatível e sustentável. Assim, os eventuais impactos na dinâmica urbana futura 

serão analisados conforme as diretrizes definidas na citada legislação, conforme descrito 

a seguir: 

I. Controlar a ocupação urbana desordenada: A alteração do uso do solo rural para 

urbano na área em questão irá permitir o desenvolvimento de empreendimento 

urbanístico na área dentro da normativa urbanística vigente, o que impõe, além da 

obrigação de se adotar os parâmetros urbanísticos definidos para a área, a 

obrigação do empreendedor de arcar com os custos decorrentes da implantação 

completa e reforços necessários na infraestrutura urbana, permitindo assim a 

ocupação ordenada da gleba.  

II. Dar continuidade à malha urbana consolidada: Conforme demonstrado ao longo 

do presente estudo, a área em pauta se encontra contígua ao perímetro urbano 

atual e à malha urbana consolidada; 

III. Permitir a continuidade dos eixos estruturais de mobilidade urbana: O 

desenvolvimento de projeto urbanístico na gleba em questão preserva a 

continuidade dos eixos estruturais de mobilidade urbana.  

IV. Respeitar as diretrizes viárias previstas na tabela "Descrição das Diretrizes Viárias" 

do Anexo 7 e no Mapa das Diretrizes Viárias do Anexo 8, ambos apresentados na 

Lei Complementar nº 207/2018: O empreendimento deverá atender às diretrizes 

viárias definidas no Informe nº 07/2022 de Pré Cadastramento Multidisciplinar; 

V. Atender às demandas de saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, 

abastecimento e esgotamento sanitário, drenagem, coleta de lixo e manutenção 

das áreas públicas: Conforme analisado nesse estudo, existe a viabilidade de 
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atendimento às demandas a serem geradas, seja por obras a serem executadas pelo 

empreendedor, seja por medidas mitigadoras e compensatórias definidas no 

presente EIV e no processo de aprovação do empreendimento junto aos órgãos 

competentes; 

VI. Preservar o patrimônio histórico, ambiental e cultural: Conforme analisado, a 

implantação do empreendimento não deverá causar impactos negativos sobre o 

patrimônio histórico, ambiental e cultural incidentes na área em questão e nas 

áreas de influência; 

VII. Mitigar o impacto de empreendimentos urbanos em seu entorno: No presente EIV 

estão propostas medidas mitigadoras e compensatórias a serem alvos de análise e 

consolidação no processo de aprovação do empreendimento junto aos órgãos 

competentes; 

VIII. Respeitar os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo: A alteração do 

uso do solo rural para urbano na área em questão irá permitir o desenvolvimento 

de empreendimento urbanístico na área dentro da normativa urbanística vigente. O 

empreendimento deverá atender às diretrizes de zoneamento e uso e ocupação do 

solo, definidas no Informe nº 07/2022 de Pré Cadastramento Multidisciplinar; 

IX. Fomentar novas centralidades urbanas na estruturação da cidade, com incentivo a 

atividades econômicas, superando a dicotomia centro-periferia: A alteração do 

uso do solo rural para urbano na área em questão potencializa o estímulo da 

expansão do setor comercial em âmbito local, nos locais definidos pelo Plano 

Diretor, e tendencialmente, descentralizará serviços que hoje estão na área central. 

X. Evitar os deslocamentos pendulares diários entre casa e trabalho e proporcionar 

qualidade de vida nas novas centralidades: A alteração do uso do solo rural para 

urbano na área em questão irá permitir o desenvolvimento de empreendimento 

urbanístico dentro da normativa vigente, o projeto do loteamento deverá atender 

aos requisitos do Plano Diretor Estratégico do Município para consolidar as 

diretrizes necessárias proporcionando a qualidade de vida, com o intuito de reduzir 

os deslocamentos pendulares entre a área e a Zona Central. 
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Por fim, é de se esperar que a alteração de uso do solo rural para urbano na área de 

estudo acarretará em uma valorização imobiliária das Áreas de Influência, uma vez que 

mantém e consolida o uso residencial tendencial observado, e elimina incomodidades 

que advém do uso agrícola do entorno na região. 

Assim, os impactos da alteração do uso rural para urbano na área em questão 

podem ser considerados limitados, as áreas vizinhas já se encontram parcialmente 

urbanizadas e, nas áreas ainda não urbanizadas (vazios urbanos) do entorno, ser este o 

cenário tendencial de ocupação. 

Desta forma, conclui-se que nas áreas de influência, a dinâmica futura tem como o 

cenário tendencial a expansão da zona urbana para a região de inserção do 

empreendimento previsto, ressaltando que deve ser garantido o atendimento aos termos 

do Informe nº 07/2022 de Pré Cadastramento Multidisciplinar. 

 

Medidas Mitigadoras: 

Considerando que a dinâmica urbana futura consolida um cenário tendencial na 

região de inserção do empreendimento pretendido, não há necessidade de proposição de 

medidas mitigadoras, desde que seja respeitado o disposto na Lei Complementar nº 

207/2018 (dispõe sobre a Zona de Expansão Urbana) e na Lei Complementar nº 208/2018 

(dispõe sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo) e na LC 207/2018 (Plano 

Diretor Estratégico do município). 
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5.6. PAISAGEM URBANA, NATURAL E CULTURAL 

No caso da área em estudo, a modificação da paisagem natural, no que se referem 

às APPs do curso d’água existente, áreas brejosas e fragmento de vegetação, irá 

proporcionar impactos positivos do ponto de vista de preservação ambiental, mantendo 

em harmonia a paisagem urbana, natural e cultural da região. 

Em relação ao patrimônio histórico e cultural se potencializará a valorização do bem 

tombado, "TRAÇADO DA ANTIGA COMPANHIA MOGIANA DE ESTRADA DE FERRO - 

CMEF" através do trato da arquitetura paisagística, compatibilizando os parâmetros 

estabelecidos pelo CONDEPACC. A integração das Áreas Verdes, do Sistema de Lazer com 

o bem tombado gerará um novo cenário da paisagem urbana, impactando positivamente 

na região. 

 

Medidas Mitigadoras: 

 Consolidação de ‘Eixos verdes’ (arborização paisagística) nos passeios públicos, 

áreas verdes, recuo paisagístico exigido para a implantação do LAC e sistemas 

de lazer através dos princípios do desenho ambiental, integrado aos cenários 

urbano e natural para composição da paisagem urbana gerada com melhoria 

no trato da arquitetura paisagística e conforto do ambiente urbano. 
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6. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA ALTERAÇÃO DE USO DO SOLO EM RELAÇÃO ÀS 

ÁREAS CONFRONTANTES 

A avaliação do impacto da alteração de uso do solo na Gleba B, inserida na Zona de 

Expansão Urbana, considerou os efeitos diretos e indiretos, temporários ou permanentes 

dos aspectos abordados no item anterior, referentes aos impactos positivos e negativos 

da atividade pretendida. 

As interferências nas características ambientais, com objetivo de garantir as 

passagens de fauna e os corredores ecológicos, minimizando o impacto nos sistemas 

ambientais e microclima, tratam-se de um impacto positivo de efeito direto e 

permanente. 

Com a alteração de uso do solo rural para urbano e com a implantação do 

loteamento previsto, os incômodos gerados pelo ruído, vibrações, odores e particulados 

serão decorrentes das atividades de obras durante a fase de implantação e das atividades 

urbanas durante a fase de operação do empreendimento. Apesar de sua limitada 

intensidade, esses impactos são sempre negativos e considerados de efeitos diretos e de 

caráter permanente. 

A região que se pretende alteração do solo rural para urbano é provida de 

infraestrutura adequada e atendida por serviços públicos com capacidade para suprir as 

necessidades do futuro empreendimento. Porém, o aumento na demanda por 

infraestrutura e serviços públicos é caracterizado como um impacto negativo com efeitos 

diretos e com duração permanente. Os impactos sobre os equipamentos públicos 

comunitários também são de natureza negativa e de caráter permanente, no entanto, são 

considerados de efeitos indiretos. 

Salienta-se que os impactos previstos serão baixos nos equipamentos públicos 

comunitários na região analisada, considerando o perfil socioeconômico esperado para os 

futuros moradores e frequentadores do empreendimento, destaca-se que as áreas 

doadas anteriormente para EPCs nos loteamentos vizinhos encontram-se não utilizadas. 
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A alteração de uso do solo rural para urbano na área de estudo deverá incrementar 

a microeconomia local, impactando positivamente na região, com efeito direto e 

permanente, não havendo necessidade de adoção de medidas mitigadoras. 

Os impactos ocasionados pela dinâmica urbana futura irão interferir positivamente 

na região de inserção do empreendimento previsto, acarretando em uma valorização 

imobiliária das áreas do entorno imediato e com efeitos indiretos e permanentes nas 

Áreas de Influência. 

De acordo com o Parecer Técnico de Impacto no Tráfego, em relação ao sistema 

viário imediato, as vias implantadas são suficientes para atender a demanda do 

empreendimento em estudo, o qual levará alguns anos para sua completa ocupação.  

Considerando as grandes e recentes obras que vêm sendo implantadas no sistema 

viário estrutural, entende-se que o sistema viário adjacente tem capacidade suficiente 

para receber o tráfego que será adicionado por conta do novo empreendimento, sem 

necessidade de melhorias adicionais. 

Com relação aos impactos nos serviços de transporte público, estes serão 

gradativos depois de implantado o loteamento e conforme o mesmo for habitado, 

havendo futura necessidade de adequação dos itinerários existentes pela administração 

municipal. 

Em relação à caminhabilidade, os passeios públicos deverão ser executados 

conforme legislações pertinentes e parâmetros dos órgãos técnicos. Para o sistema viário, 

em geral, deverá ser observada a lei complementar nº 304/2021, no que diz respeito aos 

perfis geométricos e dimensionamento mínimo para as vias públicas. 

A modificação da paisagem natural, no que se referem às APPs do curso d’água 

existente, áreas brejosas e fragmento de vegetação, para a implantação do 

empreendimento pretendido, irá proporcionar impactos positivos do ponto de vista de 

preservação ambiental, mantendo em harmonia a paisagem urbana, natural e cultural da 

região. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração do presente Estudo de Impacto de Vizinhança objetivou avaliar a 

viabilidade de alteração de uso do solo rural para urbano da Gleba B, desmembrada do 

imóvel denominado Fazenda São Quirino da Bela Esperança, localizada na Zona de 

Expansão Urbana de Campinas. 

Desta maneira, o EIV foi elaborado de forma a contemplar os efeitos positivos e 

negativos da atividade pretendida, quanto à qualidade de vida da população residente no 

entorno e ao meio ambiente natural e urbano. 

A alteração de uso do solo rural para urbano na área de interesse irá consolidar a 

tendência da ocupação urbana por essa tipologia de loteamentos na região, fato 

consolidado pela aprovação do novo Plano Diretor Estratégico (Lei Complementar nº 

189/2018) e das Leis Complementares nº 207/2018 e nº 208/2018. 

Com base no exposto, a equipe técnica que o subscreve, entende que a alteração 

de uso do solo rural para urbano na área de estudo é viável sob os pontos de vista 

urbanístico e ambiental, desde que atendidos os termos do Informe nº 07/2022 de Pré 

Cadastramento Multidisciplinar, emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento e 

Urbanismo – SEPLURB para a área em análise, e observadas às medidas mitigadoras 

propostas e as demais disposições da legislação vigente. 
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