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1 INTRODUÇÃO 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) trata-se de uma ferramenta 

urbanística preventiva aos impactos que a implantação de certo 

empreendimento possa vir a causar a sua vizinhança e, é um instrumento de 

planejamento e gestão urbana, instituído pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal 

n° 10.257, de 2001) 

No Município de Campinas o EIV foi instituído através da Lei 

Complementar nº 208/2018, popularmente denominada de Lei de Uso e 

Ocupação do Solo no Município de Campinas, e regulamentado pelo Decreto 

Municipal nº 20.633/2019. 

Segundo artigo 169 da citada Lei Complementar, empreendimentos 

habitacionais multifamiliar verticais com mais de 200 unidades habitacionais 

deverão passar por análise de estudo específico, ou seja, terão sua aprovação 

prévia mediante aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança.  

Ainda, a Lei Complementar n° 184, de 01 de novembro de 2017, que 

“Dispõe sobre o empreendimento habitacional de interesse social – EHIS – 

COHAB, e dá outras providencias”; em seu Título II estabelece parâmetros 

para a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança para empreendimento 

de interesse social. Já o conteúdo do Decreto Municipal nº 20.633/2019, em 

sua integra, rege como deverá ser apresentado o Estudo, abrangendo desde 

os documentos que deverão ser apresentados conjuntamente com o estudo, 

até o seu conteúdo.  

 Assim, segundo Art. 8° da Lei Complementar n° 184/2017 e Art. 16 do 

Decreto Municipal nº 20.633/2019, o conteúdo mínimo para os Estudo de 

Impacto de Vizinhança deve ser: 

I - caracterização do empreendimento, com: 

a) área prevista de construção; 

b) número de pavimentos; 
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c) número de unidades habitacionais. 

II - os efeitos positivos e negativos do novo empreendimento quanto 

à qualidade de vida da população, contemplando os seguintes 

aspectos: 

a) adensamento populacional; 

b) demandas por serviços e equipamentos comunitários de educação 

e saúde; 

c) demandas por outros serviços e equipamentos comunitários e de 

infraestrutura urbana; 

d) alterações na dinâmica do uso e ocupação do solo e seus efeitos 

na estrutura urbana; 

e) valorização ou desvalorização imobiliária da vizinhança; 

f) quantificação da geração de tráfego e identificação de demandas 

por melhorias e complementações nos sistemas viário e de 

transporte coletivo nos termos deste Decreto; 

g) relação da volumetria e das intervenções urbanísticas propostas 

com as vias e logradouros públicos, especialmente quanto à 

ventilação, iluminação, sombreamento, paisagem urbana, recursos 

naturais e patrimônio histórico e cultural da vizinhança. 

III - cronograma da obra e/ou marcos contratuais; 

IV - avaliação do impacto do empreendimento no meio urbano, 

considerando os efeitos diretos e indiretos, temporários ou 

permanentes, durante a execução da obra e pós-ocupação na área 

de influência. 

O empreendimento objeto do presente Estudo de Impacto de Vizinhança 

contará com 480 unidades habitacionais, distribuídas em doze blocos, a ser 

implantado na Rua Gertrudes Moro Rossin, s/n (lote 1, quadra A, quarteirão 

30019), no Bairro Campo Grande, no Município de Campinas, em terreno com 

área 18.766,88 m², ainda em processo de arruamento e loteamento.  
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2 IDENTIFICAÇÃO GERAL 

O presente Estudo de Impacto de Vizinhança visa analisar o cenário após 

a implantação da Construção de Unidades Habitacionais Acabadas 

Multifamiliares Agrupadas Verticalmente – EHIS COHAB (Grupo A), 

denominado Vale dos Eucaliptos, a ser implantado na Rua Gertrudes Moro 

Rossin, s/n (lote 1, quadra A, quarteirão 30019), no bairro Campo Grande, no 

Município de Campinas, estado de São Paulo, de responsabilidade da TENDA 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.. A Ficha Técnica poderá ser consultada na 

Tabela 1: 

Tabela 01. Dados gerais do empreendimento, autor do projeto e empreendedor. 
 

EMPREENDIMENTO 

TIPO: Construção de Unidades Habitacionais Acabadas Multifamiliares 
Agrupadas Verticalmente – EHIS COHAB (Grupo A) 

LOCALIZAÇÃO: Rua Gertrudes Moro Rossin, s/n (lote 1, quadra A, quarteirão 30019) – 
Campo Grande, Campinas. 

UNIDADES: 480 unidades habitacionais 

ÁREA 
CONSTRUÍDA: 

21.906,47 m² 

AUTOR DO PROJETO ARQUITETÔNICO 

NOME: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. 

ARQUITETO: Rodrigo Kallausch Caldeira 

RRT: 10355716 
CAU: A166861-7 

EMPREENDEDOR 

NOME: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. 

CNPJ: 09.625.762/0001-58 

CONTATOS: telefone: (11) 98148-2198 / e-mail: jbiazoli@tenda.com 

AUTOR DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

NOME: Plana Licenciamento Ambiental 

CNPJ: 19.672.262/0001-20 

EQUIPE: 

Pedro Pereira – Jornalista 
Maria Eduarda Gonçalves – Eng. Ambiental e Sanitária 
Helena Santos Eugenio – Eng. Ambiental 
Silvia Bastos Rittner – Eng. Civil 

ENDEREÇO: Rua Rafael Andrade Duarte, 266 – Nova Campinas, Campinas – SP. 

CONTATOS: 

telefone: (19) 3234-0243 / (19) 3237-8344 
e-mail: mariaeduarda@planambiental.com.br 
            pedro@planambiental.com.br 
 

mailto:mariaeduarda@planambiental.com.br
mailto:pedro@planambiental.com.br
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3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

3.1 JUSTIFICATIVA 

O empreendimento está inserido no perímetro urbano do município, 

tendo como vizinho imediato além de áreas desocupadas, residências 

unifamiliares e pequenos comércios. A localização do empreendimento se 

justifica especialmente por tratar-se de área ainda em processo de urbanização 

com presença de muitas áreas vazias. Sendo assim, com a implantação do 

empreendimento haverá a tendência a ocupação da área, o que agregará em 

um crescimento do município e diminuição dos vazios urbanos que gera gastos 

e dificuldade na gestão municipal. 

Quanto o ponto de vista ambiental não haverá qualquer tipo de 

interferência em recursos ambientais preservados pela legislação, tais como 

recursos hídricos, Área de Preservação Permanente, ou unidades de 

conservação, conforme será mencionado adiante. 

 

3.2 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO 

O lote onde se pretende implantar o empreendimento irá contar com 

18.766,88 m², conforme Projeto de Implantação (Anexo I). Ressalta-se que o 

terreno está em processo de Arruamento e Loteamento, conforme Projeto 

Urbanístico Aprovado disponível no Anexo II.  

O projeto do empreendimento conta com doze blocos, cada um 2 torres. 

As torres serão compostas por térreo mais quatro pavimentos, todos com 

quatro apartamentos, totalizando 480 unidades. Dessas, 32 unidades serão 

adaptadas, sendo apartamentos acessíveis para Pessoas com Deficiência. 

O empreendimento habitacional não possuirá níveis de subsolo, assim 

as 267 vagas para automóveis e 120 vagas para motos estarão dispostas no 

térreo. Além das vagas mencionadas, prevê-se a implantação de 120 vagas 
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para bicicletas. O empreendimento possuirá acesso de veículos, apenas, pela 

Rua Gertrudes Moro Rossin.  

O terreno apresenta 18.766,88 m² e o projeto prevê área construída de 

21.906,47 m². Cumpre-nos destacar que apenas 4.782,98 m² serão ocupados 

por edificação, permanecendo 13.983,90 m² livres, sendo que 7.065,17 m² 

permanecerão permeáveis, o que perfaz 37,65 % da área total do terreno. 

Na Tabela 2, abaixo poderá ser consultado o resumo de áreas previstas 

no projeto. 

Tabela 2. Resumo de Áreas de acordo com Projeto Simplificado. 

 
 

  

3.3 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA E ESGOTO 

 A infraestrutura interna e redes de água e esgoto será executada pelo 

empreendedor até a interligação na rede pública já existente. O Informe 

Técnico da SANASA, companhia responsável pelo saneamento municipal, 

atesta a viabilidade do empreendimento e possível o atendimento da nova 

demanda do residencial, sendo necessário obras nas redes de abastecimento 
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de água e coleta de esgoto. Tais diretrizes estão disponíveis para consulta no 

Anexo III. 

 

3.4 PÚBLICO-ALVO 

O projeto de implantação do empreendimento aqui objeto de estudo, 

prevê 480 unidades de apartamentos com sala, cozinha, banheiro e dois 

quartos.  

A região ao qual o mesmo se localiza não é caracterizada como de alto 

padrão. Dessa forma, o público-alvo do empreendimento são pequenas 

famílias com rendimento mensal próximo a média municipal de 5 salários 

mínimos. De acordo com as características do empreendimento, é possível 

concluir que os futuros residentes do empreendimento estão inseridos na 

Classe Social C. 

Ainda, segundo dados disponíveis pela Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados (SEADE), através do Portal de Estatísticas do Estado de São 

Paulo, no município de Campinas, há cerca de 2,8 habitantes por domicílio. 

Assim, estima-se que a população futura do empreendimento será de cerca de 

1.344 pessoas. 

 

3.5 PRAZO DE EXECUÇÃO 

 As obras estão programadas para serem executadas em 22 (vinte e 

dois) meses, com início em novembro de 2021, com uma média mensal de 100 

colaboradores trabalhando, entre eles funcionários fixos e flutuantes. No Anexo 

IV está disponível o cronograma de obras. 
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4 REQUISITOS LEGAIS 

4.1 LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA 

Em conformidade com o que delibera a legislação municipal, 

especialmente o Plano Diretor (Lei Complementar n.º 189/2018) e a Lei de Uso 

e Ocupação do Solo do Município de Campinas (Lei Complementar n.º 

208/2018), o lote está inserido no perímetro urbano do Município, 

especificamente na “Macrozona de Estruturação Urbana”, Área de 

Planejamento e Gestão APG Campo Grande e, Unidade Territorial Básica UTB 

EU-36. 

Ainda de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 208/2018, o 

zoneamento incidente no local é a Zona Mista 01 – ZM 01, que apresenta como 

principais parâmetros de uso, os seguintes: 

 

- ARTIGO 65. INCISO II. Trata-se de zona residencial de baixa densidade 

habitacional, com mescla de usos residencial, misto e não residencial de baixa 

e média incomodidade compatíveis com o uso residencial e adequados à 

hierarquização viária, observado que: 

a) o CA min será equivalente a 0,25 (vinte e cinco centésimos); e 

b) o CA max será equivalente a 1,0 (um); 

 

- ARTIGO 71. INCISO II. Para Zona Mista 1 – ZM1, são permitidos os 

seguintes usos: HU, HMH, HMV, CSEI e HCSEI; 

 

- ARTIGO 85. INCISO III. ALÍNEA a). A densidade habitacional mínima e a 

máxima serão respectivamente de: 10uh/ha (dez unidades habitacionais por 

hectare) e 220uh/ha (duzentas e vinte unidades habitacionais por hectare). 

 

- ARTIGO 107. INCISO II. Para Zona Mista 1 – ZM1, para usos HMV, a taxa de 

permeabilidade do solo será: 0,1 para lotes com área menor ou igual a 
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5.000,00 m² (cinco mil metros quadrados) e 0,2 para a parte do lote com área 

maior que 5.000,00 m² (cinco mil metros quadrados); 

 Ainda, a Lei Complementar n° 184/2017, em seu Art. 29, inciso I, 

também, prevê parâmetros de ocupação que para empreendimentos de 

unidades habitacionais acabadas multifamiliares agrupadas verticalmente do 

grupo A. 

 

4.2 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

4.2.1 RECURSOS NATURAIS 

A Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da 

vegetação nativa entre outros aspectos, determina em seu Art. 4º os locais aos 

quais são estabelecidas Área de Preservação Permanente e, portanto, devem 

ser protegidas.  

Além disso, a Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000, institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Assim, observou-

se que não há incidência de qualquer uma das categorias de unidade de 

conservação instituídas pela citada legislação, ou qualquer restrição das zonas 

de amortecimento. 

Também, caso identificado a necessidade de supressão de indivíduos 

arbóreos, essa deverá ser realizada conforme prevê a Lei Complementar n° 49, 

de 20 de dezembro de 2013, que “Dispõe sobre os procedimentos para o 

licenciamento e controle ambiental de empreendimentos e atividades de 

impacto local, na forma que especifica”, e Decreto n° 18.705, de 17 de abril de 

2015, que “Regulamento os procedimentos de Licenciamento e Controle 

Ambiental de Empreendimento e atividades de impacto local pela Secretaria 

Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 

Campinas de que trata a Lei Complementar n° 49, de 20 de dezembro de 

2013”. 



 

 

 
Rua Rafael Andrade Duarte, nº 266, Nova Campinas - Campinas/SP 

Contato: (19) 3234-0243  
helena@planambiental.com.br 

www.planambiental.com.br  
13  

 

4.2.2 PERMEABILIDADE DO SOLO 

Conforme mencionado anteriormente a Lei Complementar nº 208/2018, 

determina ainda em seu artigo 107 a taxa de permeabilidade mínima a ser 

mantida em projetos de implantação de novos empreendimentos. 

A área do lote em estudo é 18.766,88 m², desta forma deve-se manter 

permeável no mínimo 3.253,38 m². O projeto do empreendimento em estudo, 

prevê área permeável de 7.065,17 m², equivalente a 37,65% do lote, 

atendendo assim a legislação vigente. As áreas permeáveis do 

empreendimento poderão ser consultadas no projeto de implantação disposto 

como Anexo I do presente estudo. 

Ainda a Lei Estadual nº 12.526, de 02 de janeiro de 2007, estabelece 

normas para a contenção de enchentes e destinação de águas pluviais, e traz 

a obrigatoriedade da implantação de sistema para a captação e retenção de 

águas pluviais, coletadas por telhados, coberturas, terraços e pavimentos 

descobertos, em lotes, edificados ou não, que tenham área impermeabilizada 

superior a 500 m² (quinhentos metros quadrados). Sendo assim, o volume do 

reservatório deve ser calculado através da seguinte fórmula: 

 

 

Onde:  

•  é o volume do reservatório (m³); 

•  é a área impermeabilizada (m²); 

•  é o índice pluviométrico, devendo ser considerado igual a 0,06 m/h; 

•  é o tempo de duração da chuva, devendo ser considerado igual a 1 

(uma) hora. 
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Desta maneira, em atendimento a legislação estadual e municipal está 

sendo aprovado Projeto de Drenagem junto a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura (SEINFRA). 

 

5 ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

As áreas de influência de um empreendimento em estudo de impacto de 

vizinhança podem ser descritas como o espaço passível de alterações em seus 

meios físico, biótico e/ou socioeconômico, decorrentes da sua implantação e/ou 

operação. Tais áreas são divididas em três tipos: Área Diretamente Afetada, 

Área de Influência Direta e Área de Influência Indireta. 

Considera-se como Área Diretamente Afetada a área que será 

efetivamente afetada pela instalação do empreendimento e que sofrerá 

impactos diretos de sua implantação e operação, ou seja, o próprio limite do 

empreendimento. 

A área de Influência Direta é aquela composta por lotes e ou quadras 

que fazem divisa ou são demasiadamente próximo ao empreendimento 

proposto, tal região também é denominada como área de vizinhança imediata.  

Enquanto, a vizinhança mediata é aquela situada próximo ao local de 

estudo e que possa receber alguma influência do empreendimento, também 

denominada de Área de Influência Indireta. 

A delimitação das áreas de influência é determinante para todo o 

trabalho, uma vez que somente após esta etapa, é possível orientar as 

diferentes análises temáticas, bem como a intensidade dos impactos e a sua 

natureza. 

 



 

 

 
Rua Rafael Andrade Duarte, nº 266, Nova Campinas - Campinas/SP 

Contato: (19) 3234-0243  
helena@planambiental.com.br 

www.planambiental.com.br  
15  

 

5.1 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 

A Área Diretamente Afetada (ADA) corresponde ao lote onde se dará a 

implantação do futuro empreendimento imobiliário residencial, ou seja, uma 

área de 18.766,88 m², localizado na Rua Gertrudes Moro, s/n (lotes 01, quadra 

A, quarteirão 30.019), no bairro Campo Grande, no Município de Campinas, 

estado de São Paulo. A delimitação da ADA poderá ser consultada na Figura 1 

abaixo disposta, como também em formato de Mapa no Anexo V – Mapa da 

Área Diretamente Afetada, do presente estudo. 

 

 
Figura 1. Delimitação da Área Diretamente Afetada do empreendimento. 
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5.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

A Área de Influência Direta – AID do empreendimento consistirá para 

fins do presente Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), em um raio de 100 

metros a partir do limite da ADA dada a urbanização e a capacidade do 

empreendimento de impactar a vizinhança, conforme imagem abaixo disposta, 

abrangendo assim a vizinhança imediata. Assim, a Área de Influência Direta 

possui 12,356 hectares. Na Figura 2, abaixo disposta, é possível observar a 

Área de Influência Direta e no Anexo VI – Mapa da Área de Influência Direta.  

 
 

 
Figura 2. Delimitação da Área de Influência Direta - AID do empreendimento em imagem 

aérea. 
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5.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

A Área de Influência Indireta – AII do empreendimento consistirá para 

fins do presente Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), em um raio de 1 

quilometro a partir do limite da ADA, conforme determina Parágrafo 4° do Art. 

6º da Lei Complementar n° 184/2017, conforme imagem abaixo disposta. A 

análise desta área se deu através de visitas, consulta a base de dados e 

estudos de imagens de satélite. A Área de Influência Indireta possui 308,888 

hectares. Na Figura 3, abaixo disposta, é possível observar a Área de 

Influência Indireta e no Anexo VII – Mapa da Área de Influência Indireta.  

 
Figura 3. Delimitação da Área de Influência Indireta - AII do empreendimento em imagem 

aérea. 
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6 CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

6.1 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 

6.1.1 HISTÓRICO 

Conforme mencionado anteriormente, o lote aqui objeto de estudo será 

oriundo do Arruamento e Loteamento dos lotes 18 e 19 e Gleba 20 do 

Loteamento Santo Antônio. A gleba objeto de parcelamento possui registro no 

Cartório 3° de Registro de Imóveis, sob matrícula n° 225.519, disposta no 

Anexo VIII.  

O lote está inserido na área urbana do Município de Campinas e 

encontra-se sem qualquer ocupação, conforme observa-se nas Figuras 4 a 9. 

 

 

Figura 4. Imagem aérea de 2002, a qual observa-se que a Área Diretamente Afetada não 

possuía qualquer ocupação. 
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Figura 5. Imagem aérea de 2005, a qual observa-se que a Área Diretamente Afetada não 

possuía qualquer ocupação. 

 

 

Figura 6. Imagem aérea de 2012, a qual observa-se que a Área Diretamente Afetada não 

possuía qualquer ocupação. 
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Figura 7. Imagem aérea de 2015, a qual observa-se que a Área Diretamente Afetada não 

possuía qualquer ocupação. 

 

 

Figura 8. Imagem aérea de 2017, a qual observa-se que a Área Diretamente Afetada não 

possuía qualquer ocupação. 
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Figura 9. Imagem aérea de 2019, a qual observa-se que a Área Diretamente Afetada não 

possuía qualquer ocupação. 

 
 

6.1.2 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

Conforme mencionado anteriormente, na Área Diretamente Afetada não 

possui qualquer bem de interesse ambiental, como recursos hídricos, Áreas de 

Preservação Permanente e fragmentos de vegetação nativa. A vegetação na 

ADA é majoritariamente composta por gramíneas do gênero Brachiaria e 

algumas árvores as quais serão suprimidas, respeitando o disposto na 

legislação municipal.  

 

6.1.3 INFRAESTRUTURA URBANA 

A Infraestrutura Urbana é composta por vias, como ruas e avenidas para 

trânsito de veículos, passeio destinado a pedestres, rede de drenagem de 

águas pluviais, de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A Área 

Diretamente Afetada não possui tais componentes da Infraestrutura Urbana, 

uma vez que, está em processo de arruamento e loteamento. 
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Assim, conforme Projeto Urbanístico (Anexo II), a via denominada de 

Rua 1, a qual estará localizada a portaria e acesso de veículos do 

empreendimento, possuirá 8 metros de pista de rolamento e 3 metros de 

passeio, será asfaltada e com o calçamento conforme prevê normas técnicas 

específicas.  

Ainda, durante as obras do parcelamento serão instaladas as redes de 

drenagem de águas pluviais, incluindo bocas de lobo e sarjetas, rede de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário.  

 

6.2 ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

6.2.1 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

6.2.1.1 ÁREAS PROTEGIDAS 

Na Área de Influência Indireta foi verificado, através da base de dados 

disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Campinas, que há diversos cursos 

d’água e nascentes, as quais geram, segundo Lei n° 12.651/2012, Área de 

Preservação Permanente em suas margens. Assim, a APP incidente na AII é 

de aproximadamente 50,711 hectares, que conforme observa-se na Figura 10, 

encontram-se parcialmente preservadas. Os recursos hídricos mencionados 

pertencem a Microbacia hidrográfica trecho foz do Córrego Piçarrão, inserida 

na Bacia hidrográfica do Capivari. 
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Figura 10. Recursos ambientais existentes na AII do empreendimento. 

  

 Ressalta-se que, próximo a AII há duas Unidades de Conservação, 

conforme Figura 11. A Área de Proteção Ambiental do Campo Grande foi 

instituída através do Decreto n° 17.357, de 17 de junho de 2011, e não possui 

zona de amortecimento, dessa forma, não há incidente na AII qualquer 

restrição decorrente da UC. O Parque Natural Municipal do Campo Grande foi 

criado através do Decreto n° 17.356, de 17 de junho de 2011, e possui zona de 

amortecimento de 30 metros, entretanto, essa não é incidente na AII. 
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Figura 11. Unidades de Conservação próximos a AII do empreendimento. 

  

6.2.1.2 ÁREAS CONTAMINADAS 

De acordo com o Portal DATAGEO – Sistema Ambiental Paulista, na 

Área de Influência Indireta não foi encontrado nenhum ponto de contaminação 

registrados na CETESB para o ano 2019. 
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6.2.2 CARACTERIZAÇÃO URBANÍSTICA 

6.2.2.1 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Conforme Mapa de Uso e Ocupação do Solo disposto no Anexo IX do 

presente Estudo de Impacto de Vizinhança confeccionado a partir da análise de 

imagens aéreas e visitas aos bairros locais, a ocupação predominante na área 

de influência são áreas livres e residências unifamiliares, com comércios locais, 

como mercados, farmácias e padarias. As classes de uso e ocupação 

identificadas na área de influência são: 

• Silvicultura – 43,63 %; 

• Livre – 15,57 %; 

• Residencial unifamiliar – 15,19 %; 

• Verde e lazer – 6,66 %; 

• Misto – 6,43 %; 

• Vegetação – 1,33 %; 

• Ocupação irregular – 0,82 %; 

• Institucional – 0,64 %; 

• Residencial multifamiliar – 2,87 %; 

• Comercial e serviços – 0,69 %; 

• Público – 0,14 %. 
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Figura 12. Área livre na Área de Influência do empreendimento. 

 

 
Figura 13. Instituição de ensino encontrada na AI do empreendimento pretendido. 
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Figura 14. Silvicultura encontrado na AI. 

 

 

 
Figura 15. Área verde e de lazer encontrada na AII. 
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Figura 16. Área considerada de uso público, Centro de Saúde Rossin. 

 

6.2.2.2 ZONEAMENTO 

Considerando o zoneamento estabelecido pela legislação vigente, Lei 

Complementar n.º 208/2018, bem como em consulta ao Zoneamento Online de 

Campinas, os zoneamentos incidentes na AII, são os listados abaixo, e 

condizem com os usos encontrados na área: 

• Zona de Centralidade 02 – ZC2 

• Zona de Atividade Econômica A – ZAE A; 

• Zona Mista 01 – ZM1; 

• Zona Mista 02 – ZM2. 

 

6.2.2.3 BENS TOMABDOS 

Próximo a Área de Influência Indireta foi identificado um bem tombado 

pelo Resolução n° 157/2018, referente ao Fragmento de Vegetação Nativa 

denominada Bela Aliança. Ressalta-se que o bem não é incidente na AII e não 

há qualquer restrição incidente na Área Diretamente Afetada. 
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6.2.2.4 POPULAÇÃO 

Segundo dados disponíveis pela Fundação Sistema Estadual de Análise 

de Dados (SEADE), através do Portal de Estatísticas do Estado de São Paulo, 

no município de Campinas há cerca de 2,8 habitantes por domicílio, conforme 

mencionado anteriormente. Ainda, a população municipal é de 1.175.501 

pessoas, sendo 50,4 % composta por homens e 49,6 % por mulheres.  

Também, a SEADE disponibiliza gráfico da distribuição da população por 

sexo e idade (Figuras 17 a 19). Assim, ao agrupar os grupos de idade em 

Crianças (0 a 14 anos), Jovens (15 a 29 anos), Adultos (30 a 59 anos) e Idosos 

(60 anos e mais), constata-se que a população municipal é majoritariamente 

composta por adultos. Ainda, espera-se que nos próximos anos a população 

infantil reduza proporcionalmente e continue sendo o grupo menos populoso do 

município, uma vez que, em 2020 representava 17,5% da população e em 

2030 representará 15,4% da população; conforme observa-se na Tabela 3, 

abaixo disposta. 

 

Tabela 3. Distribuição da população por grupo etário ao longo dos anos. 

Grupo etário 2020 (%) 2025 (%) 2030 (%) 

Crianças (0 a 14 anos) 17,5 16,9 15,4 

Jovens (15 a 29 anos) 21,1 19,1 18,2 

Adultos (30 a 59 anos) 45,1 45 45,5 

Idosos (60 anos e mais) 16,4 18,7 20,9 
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Figura 17. Gráfico da distribuição da população por sexo e idade em 2020. Fonte: SEADE-SP. 

 

 

Figura 18. Gráfico da distribuição da população por sexo e idade em 2025. Fonte: SEADE-SP. 



 

 

 
Rua Rafael Andrade Duarte, nº 266, Nova Campinas - Campinas/SP 

Contato: (19) 3234-0243  
helena@planambiental.com.br 

www.planambiental.com.br  
31  

 

 

Figura 19. Gráfico da distribuição da população por sexo e idade em 2030. Fonte: SEADE-SP. 
 

 Ainda, através de dados censitários a SEADE classifica a população do 

Estado de São Paulo em sete grupos de Vulnerabilidade Social, com base em 

dados de renda, características dos domicílios, alfabetização, entre outros. 

Assim, conforme observa-se na Figura 20, a Área de Influência Indireta é 

majoritariamente composta pelo Grupo 3, de vulnerabilidade baixa. As 

características de tais grupos, no município de Campinas, estão transcritas a 

seguir: 

O Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 187.405 pessoas (17,4% do total). 

No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento 

nominal médio dos domicílios era de R$2.450 e em 10,8% deles a 

renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação 

aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos 

domicílios era de 42 anos e aqueles com menos de 30 anos 

representam 20,8%. Dentre as mulheres chefes de domicílio 21,8% 

tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos 

equivalia a 8,5% do total da população desse grupo. 
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Figura 20. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) da Área de Influência Indireta. 

 

6.2.3 EQUIPAMANTO PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA 

6.2.3.1 REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

 Quanto ao abastecimento de água, a região é atendida pela rede pública 

de responsabilidade da SANASA. Conforme informações disponíveis no site 

da empresa, 99,81% da população é atendida pelo abastecimento de água 

tratada.  
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 O sistema de abastecimento possui dois pontos de captação, no Rio 

Capivari e no Rio Atibaia, sendo esse último o responsável pelo maior volume 

captado, cerca de 93,5%. 

 A água captada é distribuída entre 5 (cinco) Estações de Tratamento de 

Água (ETAs), que realizam o Processo de Tratamento Convencional. A água 

tratada é distribuída aos munícipes através de uma rede de 4.721,35 km, que 

interliga os 41 (quarenta e um) centros de reservação e distribuição, os 26 

(vinte e seis) reservatórios elevados e os 44 (quarenta e quatro) reservatórios 

semienterrados a residências, comércios, indústrias e áreas públicas 

atendidas pela SANASA.  

 Já em relação ao tratamento de esgoto, o Município possui 4.462,36 km 

de rede de esgoto, que coletam 96,31% do esgoto gerado em Campinas. 

Desses, 95% é distribuído entre as 22 (vinte e duas) Estações de Tratamento 

de Esgoto (ETE) sob responsabilidade da SANASA.  

Conforme Informe Técnico expedido pela SANASA, disponível no Anexo 

III há rede de distribuição de água e coleta de esgoto existente na área de 

influência do empreendimento. 

 

6.2.3.2 COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 Segundo Departamento de Limpeza Urbana a área de influência do 

empreendimento é atendida pela coleta pública de resíduos. A coleta de 

resíduos orgânicos ocorre de segunda, quarta e sexta-feira, no período 

diurno, a partir das 08 horas. 

 

6.2.3.3  ENERGIA ELÉTRICA 

A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL Paulista) é uma sociedade 

por ações de capital aberto, concessionária do serviço público de energia 

elétrica, e responsável pela distribuição de energia elétrica no Município de 
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Campinas.  A tensão fornecida para a cidade de Campinas é de 11,9 kV, 

referente a Tensão Primária, e de 220/127 V, referente a Tensão Secundária. 

 

6.2.3.4 ÁREAS VERDES E DE LAZER 

Na Área de Influência Indireta do empreendimento, foram encontradas 

diversas áreas verde e de lazer, sendo elas compostas principalmente por 

Área de Preservação Permanente. Ainda, em alguns locais foi identificado a 

existência de campo de futebol.  

 

6.2.4 SISTEMA VIÁRIO 

A área aqui objeto de estudo está a sudoeste da região central do 

Município de Campinas. O acesso à região em questão é feito, 

majoritariamente, através da Avenida John Boyd Dunlop, havendo outras vias 

responsáveis pelo acesso ao empreendimento, sendo a Rua Gertrúdes Môro 

Rossin e a Rua Maj. Adolpho Rossin. As duas vias possuem dois sentidos de 

circulação e são vias locais. Na Figura 21 é possível observar as principais vias 

de acesso. 
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Figura 21. Principais vias de acesso aos lotes aqui objeto de estudo. 

  

6.2.4.1 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

Em toda a área de influência foi verificada ruas pavimentadas com boa 

condição asfáltica, com implementação de guias, sarjetas e calçamento, 

também observou-se boa sinalização horizontal e vertical. Ressalta-se que, 

decorrente da implantação do BRT, a Avenida John Boyd Dunlop está em 

reforma. A seguir estão dispostas imagens que demonstram as condições 

mencionadas. 
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Figura 22. Vista geral da Avenida John Boyd Dunlop. 

 
 

 
Figura 23. Vista geral da Rua Maj. Adolpho Rossin. 
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Figura 24. Vista geral da Rua Gertrúdes Môro Rossin. 

 
 

6.2.4.2 TRANSPORTE 

De maneira geral, o transporte prioritário pelos futuros moradores do 

empreendimento se dará por veículos particulares, uma vez que o projeto de 

implantação conta com vagas de veículo. Ainda assim, a administração pública 

municipal, por meio da EMDEC, disponibiliza o transporte municipal através do 

Sistema InterCamp que unifica o serviço realizado pelas empresas 

concessionárias. Ainda, conforme mencionado anteriormente, a área de estudo 

é próxima ao Sistema BRT que está sendo implantado no município.  

Em frente ao empreendimento há alguns pontos de ônibus, conforme 

observa-se na Figura 25. Assim, as linhas que possuem parada em tais pontos 

são: 

• 123 – Terminal Ouro Verde x Terminal Campo Grande; 

• 205 – Terminal Campo Grande x Terminal Ouro Verde; 

• 210 – Terminal Campo Grande x Terminal Barão Geraldo via 

Shopping Dom Pedro; 
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• 211 – Terminal Campo Grande via Senador Saraiva x Shopping 

Iguatemi via Cambuí; 

• 212 - Terminal Itajaí via Terminal Campo Grande x Corredor 

Central; 

• 213 – Terminal Itajaí via Terminal Campo Grande x Rodoviária via 

Amoreiras; 

• 213.1 – Terminal Itajaí via Amoreiras x Circular Centro Via 

Amoreiras; 

• 221 – Terminal Central x Jardim Rossin / Satélite Íris IV; 

• 289 – Itajaí IV x Terminal Mercado I. 
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 Figura 25. Pontos de ônibus próximos ao lote objeto de estudo. 

  

6.2.5 EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS 

6.2.5.1 EDUCAÇÃO 

Na Área de Influência do empreendimento foram encontradas quatro 

instituições públicas de ensino, e próximo a AII existem outras três que podem 

atender a futura população do empreendimento. Os dados das instituições 

públicas de ensino e a disponibilidade de vagas, obtidas do site da Prefeitura 
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Municipal (Anexo X) e no Parecer Consultivo de Educação (Anexo XI), estão 

dispostos na Tabela 4. 

Tabela 4. Instituições públicas de ensino capazes de atender o empreendimento. 

Instituição de Ensino Endereço Tipo de ensino Vagas disponíveis 

CEI Amélio Rossin 

Rua Gertrudes Moro 

Rossin, 180 – Jardim 

Rossin 

AG1 16 

AG2 28 

AG3 31 

CEI Bem Querer Prof. 

Paulo Reglus Neves 

Freire 

Av. UM, s/n –Cidade 

Satélite Íris II 

AG1 0 

AG2 0 

AG3 0 

CEI Dr. Claudio de 

Souza Novaes 

Rua Profª Elizabete 

Serafim de Oliveira, 

35 – Jardim Florence 

AG1 4 

AG2 1 

CEI Gasparzinho 
Rua Lasar Segal, 290 

– Jardim Florence 
AG3 1 

EE Major Adolpho 

Rossin 

Rua Gertrudes Moro 

Rossin, 178 – Jardim 

Rossin 

Ensino Fundamental 

I (1° ao 5° ano) 
69 

EE Jardim Rossin 

Rua Benedita Iny de 

Avila, 918 – Cidade 

Satélite Iris 

Ensino Fundamental 

II (6° ao 9° ano) 
36 

Ensino Médio 25 

Observação: AG1 – Crianças com data de nascimento entre 01/07/2019 até 31/12/2021. AG2 – Crianças com data de 

nascimento entre 01/11/2017 até 30/06/2019. AG3 – Crianças com data de nascimento entre 01/04/2015 até 

31/10/2017. 

 

Na Figura 26 abaixo é possível verificar a localização de cada uma das 

instituições públicas de ensino e a sua posição da Área de Influência Indireta, 

bem como a distância entre elas e o condomínio residencial que se pretende 

implantar. 
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 Figura 26. Escolas encontradas na área delimitada como vizinhança mediata. 

 

6.2.5.2 SAÚDE 

Próximo à Área de Influência Indireta do empreendimento foi encontrado 

um equipamento público de saúde, o Centro de Saúde Jardim Rossin. A UBS 

está localizada na Rua Major Adolpho Rossin, n° 95 – Jardim Rossin, e possui 

horário de funcionamento de segunda à sexta-feira das 07 horas às 17 horas.  
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Na Figura 27 é possível verificar a localização do centro de saúde e a 

sua posição da Área de Influência Indireta, bem como a distância entre ele e o 

condomínio residencial que se pretende implantar.  

 

 
 Figura 27. Posto de saúde encontrado na área delimitada como vizinhança mediata. 
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7 PROGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS  

O impacto de vizinhança é definido como “efeitos negativos e positivos 

da implantação de empreendimentos e/ou atividades sobre o ambiente e a 

qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades”. 

A Lei Complementar n° 184/2017, que “Dispões sobre o 

empreendimento habitacional de interesse social – EHIS – COHAB, e dá outras 

providências”, em seu Art. 8º define que o estudo irá analisar os efeitos 

positivos e negativos de empreendimentos, contemplando os seguintes 

aspectos:  

I. adensamento populacional; 

II. equipamentos públicos urbanos, incluindo-se: abastecimento de 
água, coleta e afastamento de esgoto, estações de tratamento 
de esgotos fornecimento de energia elétrica, geração e coleta de 
resíduos, capacidade das redes de escoamento de águas 
pluviais; 

III. equipamentos públicos comunitários; 

IV. uso e ocupação do solo; 

V. efeitos da valorização ou desvalorização imobiliária do entorno; 

VI. a geração de tráfego e de demandas por melhorias e 
complementações nos sistemas de transporte coletivo e de 
circulação viária não motorizada e sistemas de mobilidade 
urbana; 

VII. os efeitos da volumetria do empreendimento e das intervenções 
urbanísticas propostas sobre a ventilação, iluminação, paisagem 
urbana, recursos naturais e patrimônio histórico e cultural da 
vizinhança; 

VIII. geração de renda e emprego; 

IX. geração de poluição ambiental, sonora, vibração e outros; 

X. geração de resíduos sólidos; 

XI. efeitos nas águas superficiais e subterrâneas; 

XII. o acúmulo de impactos urbanos, ambientais, socioeconômicos e 
culturais gerados tanto pelos empreendimentos, atividades e 
intervenções urbanísticas propostos quanto pelos já existentes. 
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Sendo assim, com o intuído de cumprir o determinado na legislação 

vigente, após todo o levantamento, caracterização e diagnóstico da Área de 

Influência Indireta do empreendimento pretendido, será realizada uma avalição 

dos seguintes itens, visando levantar os impactos viários, ambientais, 

urbanísticos e paisagístico em decorrência da implantação residencial na 

alternativa locacional proposta no presente estudo:  

• Ruídos e vibrações;  

• Poluição; 

• Resíduos sólidos;  

• Movimentação de terra;  

• Permeabilidade do solo e drenagem;  

• Supressão de vegetação;  

• Redes de abastecimento e esgotamento; 

• Uso e ocupação do solo;  

• Microclima, ventilação e insolação; 

• Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural; 

• Valorização imobiliária; 

• Adensamento populacional;  

• Sistema de Lazer; 

• Educação; 

• Saúde; 

• Trânsito e mobilidade. 

 

Para a avaliação de impactos considerou-se as fases de implantação, 

atividades relacionadas à execução das obras, e fase de operação, o 

funcionamento do empreendimento. Foram considerados elementos 

classificatórios dos impactos, sendo: 

 



 

 

 
Rua Rafael Andrade Duarte, nº 266, Nova Campinas - Campinas/SP 

Contato: (19) 3234-0243  
helena@planambiental.com.br 

www.planambiental.com.br  
45  

 

• Natureza do Impacto: positivo ou negativo. 

• Nível de Intervenção: direto ou indireto. Indica se os impactos serão 

ocasionados diretamente pelo empreendimento ou desencadeados 

indiretamente por ações do empreendimento. 

• Abrangência: local ou regional.  

• Duração: imediato, temporário ou permanente 

• Reversibilidade: atributo que avalia, quais os impactos são passíveis de 

reversão e quais são irreversíveis, com ou sem a implementação de 

medidas mitigadoras/compensatórias. 

• Magnitude dos impactos: qualifica os impactos quanto à sua intensidade, 

com e sem a aplicação das medidas de mitigação e/ou compensação 

propostas, considerando as gradações: Alta, Média e Baixa Magnitude. 

 

7.1 RUÍDOS E VIBRAÇÕES 

FASE DE IMPLANTAÇÃO  

 Para a realização da análise dos aspectos ambientais relacionados à 

geração de ruídos e vibrações, primeiro foram levantadas a legislação e 

normas legais relativas à geração e emissão de ruídos e, posteriormente, foram 

identificadas as máquinas e equipamentos a serem utilizados na execução das 

obras de implantação do empreendimento ora estudado. 

 No Brasil, para fins de tutela jurídica do meio ambiente e saúde humana, 

foi adotada, por expressa referência, a Resolução CONAMA nº 1, de 8/3/90, 

que estabelece que a emissão de ruídos em decorrência de atividades 

industriais, comerciais, sociais ou recreativas não deve ser superior aos níveis 

considerados aceitáveis pela Norma NBR 10.151 – “Avaliação do Ruído em 

Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade”, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT.   

 Sabe-se ainda que as entidades e órgãos públicos (federais, estaduais e 

municipais) competentes, no uso do respectivo poder de polícia, disporão de 
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acordo com o estabelecido na Resolução CONAMA nº 1, de 8/3/90, sobre a 

emissão ou proibição da emissão de ruídos produzidos por qualquer meio ou 

de qualquer espécie, considerando sempre os locais, horários e a natureza das 

atividades emissoras, com vistas a compatibilizar o exercício das atividades 

com a preservação da saúde e do sossego público. A Norma NBR 10.151 – 

Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade, 

revisão de 2000, considera recomendável para conforto acústico os níveis 

máximos de ruído externo conforme exposto na Tabela 5. 

Tabela 5. Níveis limítrofes de ruído conforme a NBR 10.151. 

TIPOS DE ÁREAS DIURNO NOTURNO 

Áreas de sítios e fazendas 40 dB 35 dB 
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou 

de escolas 50 dB 45 dB 

Área mista, predominantemente residencial 55 dB 50 dB 
Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 dB 55 dB 

Área mista, com vocação recreacional 65 dB 55 dB 
Área predominantemente industrial 70 dB 60 dB 

 

A reação pública de uma fonte de ruído normalmente só ocorre se for 

ultrapassado o limite normalizado e é tanto mais intenso quanto maior o valor 

desta ultrapassagem.  

Segundo a NBR 10.151, revisão de 1987 “diferenças de 5 dB(A) são 

insignificantes; queixas devem ser certamente esperadas se a diferença 

ultrapassar 10 dB(A)”, conforme apresentado na Tabela 6.  

Tabela 6. Grau de incômodo do ruído (de acordo com a NBR 10.151) 

VALOR ACIMA DO 
PADRÃO 

GRAU DE INCÔMODO 

Até 5 dB Sem incômodo significativo 

De 5 a 10 dB Baixo grau de incômodo 

De 10 a 15 dB Médio grau de incômodo (possibilidade de queixas) 

De 15 a 20 dB Alto grau de incômodo 

Mais de 20 dB Grau crítico de incômodo 
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Com relação às fontes potenciais de geração de ruídos, para a execução 

das obras na fase de implantação dos empreendimentos serão utilizadas, 

basicamente, as seguintes máquinas e equipamentos, a seguir apresentados 

na Tabela 7. 

Tabela 7. Listagem das máquinas e equipamentos fontes de geração de ruídos e 
funcionalidades. 

MÁQUINA/ 
EQUIPAMENTO 

FUNCIONALIDADE 

Escavadeira Movimentação de terra/entulho 

Caminhão Transporte do material inerte gerado 

Rolo compactador de solo Compactação do solo 

Guindaste Elevação e a movimentação de cargas e materiais 
pesados 

Bate-estaca Cravação de estaca da fundação 

  

Em geral, os receptores mais sensíveis ao aumento nos níveis de ruído 

externo são, além das áreas exclusivamente residenciais, as escolas, 

faculdades e os postos de saúde e hospitais. Entretanto, de acordo com o 

estudo do uso e ocupação do solo da área de influência, foi verificado que não 

há esses estabelecimentos na Área de Influência Direta (AID) do 

empreendimento. 

Por meio da análise das características da fonte emissora e da 

sensibilidade do receptor e, sabendo que emissões de ruídos são 

regulamentadas pela legislação vigente através do estabelecimento de níveis 

de aceitação, será proposta, na área objeto das atividades civis de implantação 

dos empreendimentos, a implementação de medidas de controle dos 

processos da poluição sonora, de forma a manter dentro dos padrões exigidos, 

os níveis de emissões de ruídos, compatível com a manutenção da saúde dos 

trabalhadores e dos usuários dos comércios situados no entorno do 

empreendimento.  
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• TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO E TEMPORÁRIO 

• MEDIDAS:  

- Cumprir o horário da obra: a medida deverá ser executada pelo responsável 

pela obra e durante toda a sua implantação. 

- Correta Manutenção de Maquinário: a medida deverá ser executada pelo 

responsável pela obra, enquanto estiver sendo usado maquinário. A 

manutenção deverá ser realizada de maneira periódica de acordo com o 

manual de cada máquina e equipamento. 

- Priorizar utilização de máquinas elétricas: a medida deverá ser executada 

pelo responsável pela obra, antes de iniciada.  

 

FASE DE OPERAÇÃO 

 Como o empreendimento terá caráter residencial, o impacto dos ruídos e 

as vibrações durante a fase de operação não se aplica, uma vez que os 

próprios moradores manterão regras de uso das áreas comuns (salão de 

festas, churrasqueiras, área de lazer em geral) que poderiam gerar algum tipo 

de ruído. Ainda assim, esses ruídos não seriam capazes de causar qualquer 

impacto a vizinhança direta.  

• TIPO DE IMPACTO: NEUTRO 

 

7.2 POLUIÇÃO 

FASE DE IMPLANTAÇÃO  

 A maior ocorrência de poluição será durante a implantação do 

empreendimento. Dentre as poluições podemos citar a geração de resíduos 

sólidos de construção civil, a poluição do ar através de máquinas e 

equipamentos, a poluição do solo também em decorrência de derramamento 

de óleo das máquinas e equipamentos e a poluição hídrica em decorrência de 



 

 

 
Rua Rafael Andrade Duarte, nº 266, Nova Campinas - Campinas/SP 

Contato: (19) 3234-0243  
helena@planambiental.com.br 

www.planambiental.com.br  
49  

 

resíduos dispostos de maneira irregular e da movimentação de terra. Todo tipo 

de poluição caracteriza-se como impacto negativo, porém se tomado o devido 

cuidado torna-se mitigável. 

 Quando decorrente de máquinas e equipamentos, a medida de controle 

é simples. Basta realizar a manutenção periódica no maquinário de maneira 

que estejam atendendo a legislação quando aos padrões de poluição. 

Para a execução das obras, na fase de implantação do 

empreendimento, serão utilizadas máquinas que necessitam de combustível 

diesel, tais como escavadeira, rolo compactador de solo, guindaste, bate-

estaca e caminhões para o transporte dos materiais.  

Essas máquinas e equipamentos serão utilizados em todo período de 

obras e, com exceção dos caminhões, os outros maquinários ficarão locados, 

exclusivamente, na área objeto do futuro empreendimento durante a fase de 

implantação.  

O trânsito deste maquinário da obra poderá gerar impactos na 

vizinhança local, dificultando a mobilidade, e causando danos ao pavimento 

das vias. Tais impactos serão discorridos em itens próprios mais adiante. 

Através da estimativa do consumo de combustível por máquina e 

equipamento, foi calculada a quantidade de gás poluente (CO2) emitida por dia, 

decorrente do manuseio deste maquinário, conforme ilustra a Tabela 8 

apresentada a seguir.  
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Tabela 8. Listagem das máquinas e equipamentos que utilizam combustível e são fontes 
potenciais de poluição do ar a serem utilizados durante a fase de implantação dos 
empreendimentos, funcionalidades, consumo de combustível (l/h) e estimativa da quantidade 
de CO2 emitida ao ar atmosférico. 

MÁQUINA/ 
EQUIPAMENTO 

(quantidade) 
FUNCIONALIDADE CONSUMO 

(l/h) 

QUANTIDADE 
DE CO2 

EMITIDA  
(kg/dia)*** 

Escavadeira (2) Movimentação de 
terra/entulho 16  230 

Rolo compactador de solo 
(1) Compactação do solo 7  50 

Guindaste (1) 

Elevação e a 
movimentação de 
cargas e materiais 

pesados 

6 43 

Bate-estaca (2) Cravação de estaca 
da fundação 3 43 

***Caminhão (10) Transporte do 
material inerte gerado 3  540 

TOTAL 906 

*Para o cálculo da quantidade de CO2 emitida pelo consumo de combustível foi considerado 
tempo de utilização da máquina igual a 8 horas/dia.  
** Estimativa do cálculo de CO2: Diesel: 0,9 kg de CO2 por litro consumido. (Informação obtida 
do site http://www.iniciativaverde.org.br) 
*** Consumo em km/l, considerando percurso de, aproximadamente, 10 viagens ou 180 
km/dia/caminhão ou 60 litros/dia/caminhão. 
 

Cabe ressaltar que, para a realização de um inventário de emissão de 

gases poluentes e análise das medidas de mitigação é necessária uma grande 

quantidade de informações, além dos inúmeros aspectos que devem ser 

considerados para que se obtenha sucesso na determinação da proposta mais 

adequada de compensação.  

Dessa maneira, a quantidade de CO2 emitida pelo consumo de 

combustível das máquinas e equipamentos necessários na fase de 

implantação do empreendimento, apresenta-se como um valor estimado e 

apenas como dado comparativo entre as máquinas a serem utilizadas.  

Além disso, o cálculo da poluição atmosférica é feito através da 

quantificação de outros gases poluentes (Gases de efeito estufa - GEEs), tais 

como monóxido de carbono, hidrocarboneto, óxido de nitrogênio, aldeídos, bem 
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como o levantamento das emissões de GEEs para todos os componentes e 

processos envolvidos na operacionalidade do maquinário.  

 Tendo em vista essas observações, foi estimada de forma hipotética a 

quantidade total de CO2 emitida devido ao consumo de combustível pelas 

máquinas e equipamentos necessários durante a fase de execução das obras 

de implantação do empreendimento. 

 De acordo com a previsão do cronograma de implantação do 

empreendimento, as obras serão executadas em, aproximadamente, 22 

meses. Após mensuração estimada da emissão de gás poluente provocada 

pela utilização diária das máquinas e equipamentos (considera-se cinco dias de 

trabalho/semana), foi possível calcular a quantidade total de CO2 emitida pelas 

obras de construção, que será de, aproximadamente, 398.640,00 kg de CO2.  

A emissão de gases pode gerar sérios impactos a saúde da população do 

entorno, especialmente em crianças e idosos. Para minimizar a emissão de 

gases poluentes durante o período de obras, e consequentemente os impactos 

gerados, deverão ser obedecidas as determinações propostas no Programa de 

Controle e Monitoramento de Obras, que determina a manutenção e utilização 

de maquinário regulado e sempre em bom estado. O Programa de Controle e 

Monitoramento de Obras será elaborado e aprovado pela Secretaria Municipal 

do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento de Campinas, no momento da 

solicitação e emissão da Licença Ambiental de Instalação.  

Além disso, todo maquinário de pequeno e médio porte que 

apresentarem uma versão funcional a partir de energia elétrica deverá ser 

utilizado no lugar dos convencionais movidos aos combustíveis fósseis. A 

poluição decorrente de resíduos sólidos e do movimento de terra também é 

mitigável, e as medidas disponíveis de mitigação serão tratadas nos itens 

específicos.  

• TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO E TEMPORÁRIO 

• MEDIDAS:  
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- Correta Manutenção de Maquinário: a medida deverá ser executada pelo 

responsável pela obra, enquanto estiver sendo usado maquinário. A 

manutenção deverá ser realizada de maneira periódica de acordo com o 

manual de cada máquina e equipamento. 

- Priorizar utilização de máquinas elétricas: a medida deverá ser executada 

pelo responsável pela obra, antes de iniciada.  

- Controle de lavagem e abastecimento em local pavimentado: a medida 

deverá ser executada pelos funcionários da obra, e fiscalizada pelo 

responsável e enquanto estiver sendo usado maquinário. A lavagem das rodas 

deverá ser diariamente. 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

 Como o empreendimento tem caráter residencial, a única poluição 

possível durante a fase de operação do empreendimento seria em decorrência 

de resíduos sólidos dispostos irregularmente, que será tratada em item próprio. 

 

7.3 RESÍDUOS SÓLIDOS 

FASE DE IMPLANTAÇÃO  

A quantificação dos resíduos sólidos e recicláveis durante a implantação 

do empreendimento foi realizada de acordo com legislações municipais 

utilizadas em outros Estudos de Impactos de Vizinhança, que será apresentada 

em forma de Tabela 9, abaixo. Foi considerado como tempo estimado de obra 

22 meses, 20 dias por mês, que totalizada 440 dias de obra, com 

aproximadamente 100 colaboradores, entre fixos e flutuantes. Para cálculo de 

resíduos orgânicos e rejeitos, utilizou-se como parâmetro, 0,7 kg por dia, por 

funcionários e resíduos recicláveis 0,25 kg, por dia, por funcionário. 
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Tabela 9. Quantificação dos resíduos sólidos estimados para a implantação do 
empreendimento. 

 

Fase de Implantação da obra 
 

Período 
 

Quantidade de 
funcionários 

 

Resíduos 
orgânicos e 

rejeito 

Resíduos 
recicláveis 

 

22 meses 
(440 dias) 

 

100 30.800 kg 11.00 kg 

 

TOTAL 
(22 meses – 100 funcionários) 

 

41.800 kg 

A fim de proporcionar um panorama geral da geração de resíduos e as 

devidas tratativas, ressalta-se a importância da implantação de um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos, com critérios mais rígidos quanto à classificação 

de cada resíduo gerado, seu respectivo armazenamento, transporte e 

disposição final.  

É importante que se atente aos resíduos de construção civil, cujas 

classificações estão definidas nas resoluções CONAMA 307/02. 384/04, 

431/11, 448/12 e 469/15. São elas: 

• Classe A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 

como: de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 

outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 

concreto; de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas 

em concreto (Blocos, tubos, meio-fio etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

• Classe B: resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas 

imobiliárias e gesso; 

• Classe C: resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação; 
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• Classe D: resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais 

à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 

instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais 

que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

A identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do 

resíduo deve ser criteriosa e estabelecida de acordo com as matérias-primas, 

os insumos e o processo que lhe deu origem. A NBR 10004/04 classifica os 

resíduos como: 

 a) resíduos classe I - Perigosos; 

 b) resíduos classe II – Não perigosos: 

  b.1) Resíduos classe II A – Não inertes. 

  b.2) Resíduos classe II B – Inertes. 

 A implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos é a melhor 

medida mitigadora para possíveis impactos negativos sobre o meio ambiente, 

tais como contaminação de solo e corpos hídricos. Uma vez que se dê a 

tratativa correta aos resíduos, o risco de possíveis acidentes é reduzido 

significativamente.  

O Plano de Gerenciamento de Resíduos será elaborado e aprovado pela 

Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento de 

Campinas, no momento da solicitação e emissão da Licença Ambiental de 

Instalação. 

• TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO E TEMPORÁRIO 

• MEDIDAS: elaboração e cumprimento do Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos apresentando todas as ações: o Plano deverá 

ser elaborado por profissional competente e implementado durante 

toda a obra. Seu cumprimento deverá ser acompanhado por um 

responsável técnico que deverá encaminhar relatórios mensais sobre 
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o acondicionamento e destinação dos resíduos, com o levantamento 

das CTRs (Certificado de Transporte de Resíduos) emitidos. 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

A quantificação dos resíduos sólidos e recicláveis durante a operação do 

condomínio também foi realizada nos termos de legislações municipais, 

utilizados em outros Estudos de Impacto de Vizinhança e será apresentada em 

forma de Tabela 10 abaixo. Para o cálculo, conforme mencionado no item 3.4 

Público-Alvo, foram considerados 2,8 pessoas por habitação a ser implantada, 

conforme dados da SEADE. Considerando que o empreendimento prevê 480 

unidades, o empreendimento contará com uma população residente estimada 

em 1344 pessoas. 

Tabela 9. Quantificação dos resíduos sólidos estimados para a operação dos 
empreendimentos. 

Fase de Operação da obra 
Tipo do 
resíduo 

Quantidade per capta 
(kg/pessoa/dia) 

Moradores  
Resíduos 

por dia 
Resíduos por 

semana 

Comum 1,4 1344 1.881,6 kg 13.171,2 kg 

Reciclável 0,5 1344 672,0 kg 4.704,0 kg 

TOTAL 2.553,6 kg 17.875,2 kg 

  

 A classificação de resíduos durante a fase de operação do 

empreendimento envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu 

origem e de seus constituintes e características e a comparação destes 

constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e 

ao meio ambiente é conhecido. Assim, durante a operação do 

empreendimento, o impacto quanto a geração de resíduos sólidos é mitigável, 

quando corretamente acondicionado e destinado.  

Considerando que há coleta pública regular de lixo e que o 

empreendimento conta com área própria para destinação e acondicionamento 
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adequado do lixo, onde a população dos empreendimentos deverá separar 

corretamente seus resíduos trata-se de um impacto negativo mitigável. 

• TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO E PERMANENTE 

• MEDIDAS: projeto do empreendimento contemplando o 

acondicionamento adequado dos resíduos, com coleta seletiva: 

responsável pelos projetos dos empreendimentos. 

 

7.4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

A movimentação de terra abrange a escavação, retirada, transporte, 

utilização e descarte dos materiais (solo e material britado). Em toda 

construção civil há movimentação de terra para que seja viável sua 

implantação. Assim, deverão ser adotadas as medidas para que o desconforto 

da população local (vizinhança imediata) seja minimizado o máximo possível. 

Durante todo esse processo, o controle deve ser bem criterioso, caso 

contrário pode gerar impactos ambientais irreversíveis, tais como: poluição do 

ar, poluição hídrica, incomodo da população local residente, sujeira das vias 

públicas, aterramento de nascentes, erosão, carregamento de material para as 

APPs. Assim, embora a movimentação de terra possa gerar sérios riscos ao 

meio ambiente durante a fase de implantação do empreendimento, bem como 

incomoda a população vizinha, é uma etapa da obra necessário e 

indispensável em todo tipo de construção civil. 

Além dos danos ambientais, a movimentação de terra se não controlada, 

poderá ocasionar sérios transtornos a saúde da população vizinha, tais como 

sujeita nas vias, enchentes e inundações, material particulado, entre outros.  

Desta maneira, se tomados os devidos cuidados em cada uma das fases 

da movimentação de terra, os impactos tornam-se mínimos e mitigáveis.  
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• TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO E TEMPORÁRIO 

• MEDIDAS:  

- Controle de lavagem de maquinário: a medida deverá ser executada pelos 

funcionários da obra, e fiscalizada pelo responsável e enquanto estiver sendo 

usado maquinário. A lavagem das rodas deverá ser diariamente; 

- Limpeza da via na entrada e saída de veículos: a medida deverá ser 

executada pelos funcionários da obra, e fiscalizada pelo responsável e 

enquanto estiver sendo usado maquinário. A lavagem das rodas deverá ser 

diariamente; 

- Caminhões de transporte de terra sempre cobertos: a medida deverá ser 

executada pelos funcionários da obra, e fiscalizada pelo responsável e 

enquanto estiver sendo usado maquinário; 

- Execução do projeto de drenagem provisória durante toda a obra de 

terraplenagem. 

 

FASE DE OPERAÇÃO: Não aplicável.  

 

7.5 PERMEABILIDADE DO SOLO E DRENAGEM 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 Durante a fase de implantação das obras, não há de se falar em 

permeabilidade, uma vez que a permeabilidade é algo que não é possível 

ocorrer durante a obra.  

 Quanto a drenagem, deverá ser implantado um projeto de drenagem 

provisória, mitigando assim, os possíveis impactos oriundos da movimentação 

de terra durante a obra, tal como carregamento de sedimentos para a rede de 

drenagem pública, que podem se tornar permanente dependendo de suas 
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dimensões. Tais impactos afetam diretamente a vizinhança local, uma vez que 

poderá gerar inundações e enchentes. 

 Vale ressaltar que o projeto de drenagem provisória trata-se de um dos 

documentos exigidos para emissão da Licença Ambiental de Instalação, sendo 

assim aprovado pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável de Campinas, em momento oportuno.  

• TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO E PERMANENTE 

• MEDIDAS: a implantação do projeto de drenagem provisória deverá 

ser antes do início das obras, e deverá ser executada pelos 

funcionários da obra e acompanhada pelo responsável. 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

Considerando os parâmetros estabelecidos no Lei de Uso e Ocupação 

do solo, Lei Complementar n.º 208/2018, dispõe que a permeabilidade mínima 

é de 10% a 20% dependendo da área total do lote (artigo 107, inciso II).   

O projeto de implantação do empreendimento conta com área permeável 

de 7.065,17 m² (37,65% da área total), atendendo assim o valor estabelecido 

na legislação vigente.  

Conforme estabelece a Lei Estadual 12.526/2007, além do cumprimento 

da Taxa de Permeabilidade e da Taxa de Ocupação, empreendimentos com 

área impermeabilizada acima de 500 m² devem implantar um sistema de 

captação e retenção das águas pluviais, medida essa que será adotada. Tal 

obrigação está sendo cumprida conforme apresentado em Projeto de 

Drenagem a ser aprovado na Secretária Municipal de Infraestrutura, conforme 

protocolo apresentado. 

Ressalta-se que o Projeto de Drenagem aprovado pelo SEINFRA é 

documento obrigatório para a Licença de Instalação (LI), sendo assim, como o 

mesmo está em fase de aprovação, esse será apresentado para a Secretaria 
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do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS) no momento 

de solicitação de LI. 

Uma vez adotadas as medidas para a implantação de um sistema de 

retenção de águas pluviais, e a conformidade com a Taxa de Permeabilidade 

demandada pelo Município, pode-se considerar que os impactos decorrentes 

da implantação do empreendimento são negativos, porém mitigáveis. 

• TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO E PERMANENTE 

• MEDIDAS:  

- Cumprimento da legislação vigente ao ser elaborado o projeto dos 

empreendimentos; 

- Implantação de reservatório de retenção de águas pluviais, nos ternos na Lei 

Estadual n.º 12.526/2007. 

 

7.6 SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Conforme mencionado anteriormente, para implantação do 

empreendimento pode ser necessária a supressão de alguns indivíduos 

arbóreos, essa será realizada com autorizada do órgão competente. 

 Ainda que os impactos decorrentes do corte das árvores isoladas sejam 

considerados negativos, com o intuito de minimizá-los e compensá-los em 

momento oportuno deverá ser aprovado pelo órgão ambiental competente 

Projeto de Compensação Ambiental, a ser executado na região para 

compensar o dano causado. Tal compensação deverá estar de acordo com as 

normas ambientais vigentes que regem o assunto. Vale ressaltar que este 

Projeto é apresentado e aprovado pela Secretaria Municipal do Verde, Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, após a emissão da 

Licença Ambiental Prévia. 
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• TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO E PERMANENTE; 

• MEDIDAS: implantação de Projeto de Compensação dos termos da 

legislação ambiental vigente que deverá ser aprovado pelo órgão 

ambiental competente em momento oportuno.  

 

FASE DE OPERAÇÃO: Não aplicável. 

 

7.7 REDES DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 Durante a fase implantação da obra, está previsto para serem utilizados 

banheiros químicos, que de tempos em tempos o efluente será devidamente 

coletado e destinado por empresa especializada para realização do serviço. Já 

o abastecimento de água, de dará através da rede pública existente. 

• TIPO DE IMPACTO: NEUTRO 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

 Conforme descrito anteriormente, serão seguidas as orientações dadas 

pela diretriz determinada SANASA através de Informe Técnico, para que o 

abastecimento de água e a coleta de esgoto do empreendimento seja 

interligado com a rede pública disponível.  

 Desta maneira, os impactos podem ser considerados neutros já que, de 

maneira geral, a SANASA é capaz de atender novas demandas, sendo 

necessário em alguns casos a melhoria da rede de distribuição de água e 

coleta de esgoto. 

• TIPO DE IMPACTO: NEUTRO 
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• MEDIDAS: Implantação das diretrizes estabelecidas pela SANASA, 

de responsabilidade do empreendedor. 

 

7.8  USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: Não se aplica, uma vez que não haverá uso e 

ocupação definido durante a fase de obra dos empreendimentos. 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

De acordo com o exposto no item “Área de Influência Indireta” e no 

Mapa de Uso e Ocupação do Solo, na proximidade do empreendimento há em 

maior ocorrência silvicultura, uso livre e residencial unifamiliar. Ainda de acordo 

com o já exposto neste estudo, a área é urbanizada. O uso residencial 

encontrado é, em sua totalidade, composto por habitação unifamiliar de 

pequeno porte.  

 Assim, sendo a ocupação multifamiliar permitida para a área em 

questão, entende-se que o maior impacto seria em relação aos equipamentos 

públicos disponíveis para área, uma vez que aumentará a população local em 

aproximadamente 1344 habitantes, mas conforme será demonstrado, os 

equipamentos públicos disponíveis serão capazes atender a futura população 

do empreendimento, não gerando assim, nenhum tipo de impacto no uso e 

ocupação do solo local. 

• TIPO DE IMPACTO: NEUTRO 

 

7.9 MICROCLIMA, VENTILAÇÃO E INSOLAÇÃO 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

O microclima, a ventilação e a insolação são aspectos que devem ser 

controlados para garantir a saúde do trabalhador durante a obra. A ventilação 
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se dará de maneira natural, uma vez que trata-se de local aberto e arejado. 

Quanto a insolação, o único impacto possível para a construção civil é na 

saúde do trabalhador, que poderá ser controlada através de equipamentos de 

proteção individual adequados. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

são de extrema importância para garantir uma obra segura, sem acidentes e 

riscos à saúde dos trabalhadores. 

• TIPO DE IMPACTO: NEUTRO 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

O uso e ocupação do solo do entorno, caracteriza-se basicamente por 

uso habitacional especialmente unidades residenciais unifamiliares. As 

imagens dispostas até então, demonstram que não há na imediação do 

empreendimento (vizinhança imediata), qualquer empreendimento vertical da 

mesma natureza do empreendimento estudado capazes de gerar problemas 

relativos à ventilação e iluminação.  

Cumpre-nos esclarecer que em toda a Área de Influência há poucos 

empreendimentos da mesma natureza do empreendimento pretendido e ainda 

assim, estão distantes do imóvel em estudo, não sendo capazes de gerar 

impactos negativos na ventilação e insolação do empreendimento pretendido.  

Ainda assim, foi realizado estudo de sombreamento. Dessa forma, com 

auxílio do software Sketchup, foram simuladas as insolações na área objeto de 

estudo, nos dias 21 de março, 21 de junho, 21 de setembro e 21 de dezembro, 

solstício de inverno e de verão e equinócio de primavera e outone, em três 

horários diferentes, a fim de prever a sombra que o empreendimento gerará. 

Nas Figuras abaixo dispostas é possível observar os resultados obtidos. 
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Figura 28. Simulação do sombreamento no dia 21 de março às 09 horas. 

 

 
Figura 29. Simulação do sombreamento no dia 21 de março às 12 horas. 
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Figura 30. Simulação do sombreamento no dia 21 de março às 15 horas. 

 

 
Figura 31. Simulação do sombreamento no dia 21 de junho às 09 horas. 
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Figura 32. Simulação do sombreamento no dia 21 de junho às 12 horas. 

 

 
Figura 33. Simulação do sombreamento no dia 21 de junho às 15 horas. 
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Figura 34. Simulação do sombreamento no dia 21 de setembro às 09 horas. 

 

 
Figura 35. Simulação do sombreamento no dia 21 de setembro às 12 horas. 

 



 

 

 
Rua Rafael Andrade Duarte, nº 266, Nova Campinas - Campinas/SP 

Contato: (19) 3234-0243  
helena@planambiental.com.br 

www.planambiental.com.br  
67  

 

 
Figura 36. Simulação do sombreamento no dia 21 de setembro às 15 horas. 

 

 
Figura 37. Simulação do sombreamento no dia 21 de dezembro às 09 horas. 
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Figura 38. Simulação do sombreamento no dia 21 de dezembro às 12 horas. 

 

 
Figura 39. Simulação do sombreamento no dia 21 de dezembro às 15 horas. 

 

Através da análise das imagens acima dispostas, conclui-se que o 

sombreamento não é impactante nas áreas vizinhas, uma vez que, o 

sombreamento é incidente no próprio lote em estudo.  

Ainda assim, o projeto arquitetônico do residencial demonstra que todos 

os recuos e afastamentos, assim como parâmetros de volumetria, 

estabelecidos na legislação urbanística vigente estão sendo atendidos, 

garantindo assim, a ventilação e iluminação necessários para o bem estar da 

população vizinha. De mais a mais, o projeto foi elaborado de maneira a pensar 
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no bem estar não só da população que residirá no empreendimento, como 

também no entorno.  

Além disso, considerando o microclima da região a área do entorno do 

empreendimento já encontra-se urbanizada, desta maneira a implantação do 

condomínio não gerará prejuízos neste ponto.  

Após implantação do empreendimento a taxa de permeabilidade 

estabelecida pela legislação municipal vigente está sendo respeitada no projeto 

arquitetônico do empreendimento, minimizando assim os futuros impactos no 

clima local. Como a permeabilidade será respeitada ocorrerá a minimização 

das ilhas de calor que poderiam vir a surgir com a impermeabilização total do 

solo. 

Os materiais e revestimentos que serão utilizados nas edificações, 

especialmente fachadas não serão espelhadas ou de alta reflexibilidade capaz 

de causar impactos para a vizinhança do entorno e pedestres, ou aumento na 

temperatura local.  

Desta maneira, o impacto do empreendimento para a vizinhança quanto 

ao conforto ambiental (microclima, ventilação e insolação), não será 

significativo uma vez que os projetos estão de acordo com a legislação 

urbanística aplicável e por tratar-se de um entorno livre de barreiras físicas que 

impeçam a passagem do vento e incidência solar. 

• TIPO DE IMPACTO: NEUTRO 

• MEDIDAS: Respeitar os recuos, parâmetros construtivos e taxa de 

permeabilidade estabelecidos na legislação urbanística vigente para 

o Município de Campinas. 

 

7.10 PAISAGEM URBANA E PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: Não se aplica, já não haverá população residente 

da área. 
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FASE DE OPERAÇÃO 

 Os impactos oriundos da paisagem urbana e do patrimônio natural e 

cultural se dariam em decorrência de alguma mudança significativa na 

paisagem do Município de Campinas, tal como algum tipo de bem tombado, ou 

em estudo de tombamento. 

 Assim, considerando que a ocupação atual da área trata-se de uso livre, 

mas em zona permitida para residencial multifamiliar, e considerando ainda que 

o empreendimento seguirá os padrões e parâmetros adotados pela legislação 

municipal, o empreendimento não causará qualquer tipo de impacto a 

paisagem urbana, quando comparada com a ocupação atual. 

• TIPO DE IMPACTO: NEUTRO 

 

7.11 VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: Não se aplica, já que a valorização imobiliária se 

dará após finalizadas as obras. 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

Avaliando as ocupações presentes na Área de Influência Indireta do 

empreendimento, os impactos socioeconômicos previstos são positivos, 

especialmente em decorrência da geração de empregos de maneira direta e 

indireta. Após a implantação do residencial deverão ser gerados empregos 

diretos necessários para o bem-estar do condomínio em vários setores, tais 

como: administrativo, manutenção, portaria, entre outros. 

Sendo assim, considera-se que a implantação do empreendimento 

analisado será socioeconomicamente positiva, à medida que contribuirá para a 

geração de empregos diretos e indiretos em sua região de implantação.  

Ante o que foi exposto até então e que o futuro empreendimento gerará 

uma maior visualização, desenvolvimento e crescimento da região, haverá 
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valorização imobiliária para o entorno, sendo, portanto, um impacto positivo e 

permanente. 

• TIPO DE IMPACTO: POSITIVO E PERMANENTE. 

 

7.12 ADENSAMENTO POPULACIONAL E POPULAÇÃO VIZINHA 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: Não se aplica, já que não haverá população 

residente. 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

Os parâmetros definidos na legislação municipal foram expressos no 

item 4. Requisitos Legais. Assim, o empreendimento aqui objeto de estudo está 

de acordo com a legislação, uma vez que, a densidade habitacional é de 256 

uh/ha. 

Ainda, conforme já demonstrado anteriormente, se considerarmos que 

cada unidade habitacional tem em média 2,8 moradores, conforme dados da 

SEADE, a população estimada é de 1344 moradores; e que empreendimento 

será implantado em área de 18.766,88 m². O adensamento populacional na 

região será de aproximadamente 0,072 habitantes/m², não sendo um impacto 

significativo para a região. 

Ainda assim, foi solicitado Parecer da Secretaria de Habitação, 

disponível no Anexo XII. Entretanto, conforme será realizadas obras e entrega 

de projetos que irão auxiliar na melhoria dos equipamentos comunitários da 

área de influência, não será necessária mitigação da Secretaria de Habitação. 

• TIPO DE IMPACTO: NEUTRO 
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7.13 SISTEMA DE LAZER 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: Não se aplica, já que não haverá população 

residente. 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

Entende-se que toda a população prevista para a ocupação do 

empreendimento, são passíveis da utilização de equipamentos de esportes e 

lazer enquanto residem no local pretendido para a implantação do 

empreendimento.  

Para tal, o empreendimento analisado conta com áreas e equipamentos 

de lazer interno, como sistema de lazer e área verde. Além disso, conforme 

anexos, e já disposto nos itens anteriores, na Área de Influência Indireta, foi 

encontrada locais com equipamentos de lazer e para o convívio da população.  

Sendo assim, considera-se que as exigências legais para implantação 

de áreas comuns e de lazer internas devem ser suficientes para o atendimento 

da nova população que residirá no local, bem como os equipamentos públicos 

de lazer encontrado na área, são suficientes para atender a futura população 

do empreendimento bem como a população já existente na região, sendo o 

impacto causado considerado neutro. 

• TIPO DE IMPACTO: NEUTRO. 

 

7.14  MOBILIDADE E TRANSPORTE  

7.14.1 VEÍCULOS PARTICULARES 

FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 Durante a fase de implantação, conforme já descrito anteriormente, o 

trânsito se dará especialmente por meio de caminhões e maquinário específico 
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da construção civil. Esse trânsito pode dificultar a mobilidade da área, embora 

exista mais de um acesso ao local. Tal impacto é comum em obras e não há 

como evitar. Existem algumas medidas que podem ser seguidas para 

minimizar esses impactos. 

• TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO E TEMPORÁRIO 

• MEDIDAS:  

- Realizar o trânsito dos caminhões e maquinários em horários alternativos, que 

não aqueles considerados de pico, para que não dificulte a mobilidade da 

vizinhança local. Os horários deverão estar descritos no Plano de Controle e 

Monitoramento de Obras, que deverá ser elaborado por responsável técnico, 

implantado, vistoriado e relatado mensalmente para verificar o cumprimento. 

- Implantação de placas alertando sobre a obra para a vizinhança e pedestres e 

possível dificuldade de mobilidade. Tal ação deverá ser feito pela empresa 

responsável pela obra, e verificada por um responsável técnico mensamente, 

até que o maquinário e caminhões pare de ser necessário. 

 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

O empreendimento contempla a implantação de 480 unidades 

habitacionais, sendo que haverá vaga de automóveis na área interna.  

Para empreendimentos habitacionais, o fator de proporção utilizado para 

a definição de geração de tráfego é de 1x1, sendo assim, considera-se 480 

automóveis por hora o acréscimo de demanda máximo.  

Para a avaliação da capacidade viária, foi elaborado do Relatório e 

Impacto de Trânsito – RIT, na qual foi analisado pela EMDEC e emitido 

Parecer Técnico EMDEC.  

Dessa forma, conforme Parecer Técnico, disponível no Anexo XIII, foram 

solicitadas a implantação de pontos de ônibus, placas de sinalização dos 

mesmos e implantação/manutenção da sinalização viárias horizontal e vertical 



 

 

 
Rua Rafael Andrade Duarte, nº 266, Nova Campinas - Campinas/SP 

Contato: (19) 3234-0243  
helena@planambiental.com.br 

www.planambiental.com.br  
74  

 

em diversas ruas. Assim, a mitigação dos impactos no tráfego será realizada 

através do atendimento das exigências EMDEC.  

 

7.14.2 TRANSPORTE PÚBLICO 

A fim de atender a legislação municipal e urbanística, e entendendo que o 

principal meio de acesso ao empreendimento pretendido será a utilização de 

veículos particulares, o projeto do empreendimento proposto prevê a 

implantação de vaga de garagem.  

Sendo assim, e por este empreendimento não se trata de urbanização de 

grande porte, como formação de bairros e loteamento de grandes glebas 

rurais, considera-se que a demanda por transporte público não sofrerá 

alterações relevantes. Além disso, foi verificado que a região é atendida por 

diversas linhas de ônibus, dividindo assim, a população que utilizará do 

transporte público não sobrecarregando apenas uma linha. 

Desta maneira, o futuro empreendimento não gerará um aumento 

significativo de usuários para o transporte público da região, em que as linhas 

hoje disponíveis para a região sejam capazes de absorver, sendo o impacto 

considerado neutro. 

• TIPO DE IMPACTO: NEUTRO 

 

7.15 SERVIÇOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS 

7.15.1 EDUCAÇÃO 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: Não se aplica, já que não haverá população 

residente. 
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FASE DE OPERAÇÃO 

Considerando o mencionado no item 3.4. Público-Alvo, segundo dados 

da SEADE, o estado de São Paulo apresenta uma média de 2,8 moradores por 

domicílio em áreas urbanas. Nesse sentido, as 480 unidades habitacionais 

previstas para o empreendimento analisado devem gerar uma população 

estimada de 1344 moradores.  

Ainda, conforme dados apresentados no item 6.2.2.4. População, cerca 

de 17,5% da população tem entre 0 e 14 anos. Ainda, na Tabela 11 é possível 

observar a distribuição da população em faixas etárias e a projeção da 

população infantil para o empreendimento. 

Tabela 11. Relação da estimativa da população em idade escolar. 

Faixa Etária Homens Mulheres Total 
População estimada do 

empreendimento 

0 a 4 anos 3,0 % 2,9 % 5,9 % 79 

5 a 9 anos 3,1 % 3,0 % 6,1 % 82 

10 a 14 anos 2,8 % 2,7 % 5,5 % 74 

15 a 19 anos 3,0 % 2,9 % 5,9 % 79 

Total 11,9 % 11,5 % 23,4 % 314 

 

Sendo assim, a população infantil estimada para os empreendimentos 

representa aproximadamente 314 habitantes, gerando a seguinte demanda: 

• Educação Infantil: 79 vagas; 

• Ensino Fundamental e Médio: 235 vagas. 
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Assim, segundo demonstrado no 6.2.5.2. Educação e Parecer da 

Secretaria Municipal de Educação, disponível no Anexo XI, há disponível 211 

vagas nas instituições públicas de educação da AII do empreendimento.  

Como medida mitigadora a demanda que o empreendimento será capaz 

de gerar e dado novo Parecer da Educação, serão executados e doados os 

projetos executivos para a reforma da unidade CEI Gasparzinho, entre eles 

projeto executivo arquitetônico, projeto estrutural, projeto hidráulico-sanitário, e 

projeto elétrico. Além das plantas e desenhos detalhados dos projetos 

mencionados, serão entregues ainda, os cálculos estruturais, as especificações 

técnicas e o quantitativo de materiais e equipamentos.  

Tal proposta de medida mitigadora está sendo realizada uma vez que 

sem esses projetos, se quer é possível orçarmos qual o custo total da reforma. 

Além disso, a execução dos projetos propostos trará qualidade da reforma da 

escola, uma vez que será seguida as normas da engenharia para sua 

execução. Por fim, a Tenda Negócios Imobiliários S.A., atua na área de 

projetos sendo assim estarão dentro do seu próprio ramo de negócio.  

• TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO E MITIGÁVEL  

• MITIGAÇÃO: Doação dos projetos executivos para a reforma da 

unidade CEI Gasparzinho para a Secretaria Municipal de Educação, 

entre eles projeto executivo arquitetônico, projeto estrutural, projeto 

hidráulico-sanitário, e projeto elétrico. Além das plantas e desenhos 

detalhados dos projetos mencionados, serão entregues ainda, os 

cálculos estruturais, as especificações técnicas e o quantitativo de 

materiais e equipamentos. 

 

7.15.2  SAÚDE 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: Não se aplica, já que não haverá população 

residente. 
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FASE DE OPERAÇÃO 

Conforme apontado no item anterior, a população total prevista após a 

ocupação do empreendimento ora analisado será 1.344 moradores.  

Segundo dados da Agência Nacional de Saúde (ANS), 25,5% da 

população brasileira possui plano de saúde particular. Os outros 77,4% são 

dependentes do Sistema Único de Saúde (SUS) e de instalações públicos.  

Como forma de conceito para o cálculo do máximo potencial de impacto 

do empreendimento, considera-se que, em algum momento, toda a população 

que depende do SUS utilizará serviços de saúde em algum momento. Sendo 

assim, considera-se um acréscimo de demanda de 1.040 pessoas para as 

unidades de saúde e hospitais locais.  

Ainda, a fim de, análise do impacto gerado no sistema público de saúde, 

foi solicitado Parecer da Secretaria Municipal de Saúde, disponível no Anexo 

XIV. Conforme mencionado anteriormente, há o Centro de Saúde Jardim 

Rossin na Área de Influência do empreendimento. Assim, para mitigação dos 

impactos nos equipamentos de saúde será realizada as obras listadas Parecer 

disponível no anexo XIV. 

• TIPO DE IMPACTO: NEGATIVO E MITIGAVEL 

• MITIGAÇÃO: Cumprimento de Termo de Acordo e Compromisso 

junto Secretaria Municipal de Saúde, a fim de, garantir que os 

equipamentos públicos de saúde serão capazes de atender a 

demanda estimada.  

 

8 MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 

As medidas mitigadoras e compensatórias para os possíveis impactos 

levantados durante o período de implantação e operação, foram descritos ao 

longo do estudo e se dão pela implementação de um Plano de Gerenciamento 
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de Resíduos e do Programa de Controle e Monitoramento de Obras; 

implantação do projeto de drenagem provisória durante a obra de 

terraplenagem, além do completo atendimento a legislação aplicável e 

utilização dos equipamentos de proteção.  

Também, as medidas de mitigação e compensação dos impactos em 

equipamentos de educação e saúde, sistema viário e habitação são: 

• Educação: doação dos projetos executivos para a reforma da 

unidade CEI Gasparzinho para a Secretaria Municipal de 

Educação, entre eles projeto executivo arquitetônico, projeto 

estrutural, projeto hidráulico-sanitário, e projeto elétrico. Além das 

plantas e desenhos detalhados dos projetos mencionados, serão 

entregues ainda, os cálculos estruturais, as especificações técnicas 

e o quantitativo de materiais e equipamentos; 

• Saúde: Adequações no Centro de Saúde Jardim Rossin conforme 

disposto no Anexo XIV. 

• Sistema viário: implantação de 05 pontos de ônibus, 40 placas de 

sinalização e implantação e manutenção da sinalização viária 

vertical e horizontal das 12 vias solicitadas no Parecer EMDEC. 

 

Dentre as medidas mitigadores do período de obras há o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos e de Monitoramento de Obras, sendo esse, a 

melhor medida mitigadora para possíveis impactos negativos sobre o meio 

ambiente que possam ocorrer durante o período de obras, tais como 

contaminação de solo e corpos hídricos, dando-se a tratativa correta aos 

resíduos, o risco de possíveis acidentes é reduzido significativamente.  

As obrigações básicas que deverão fazer parte do Programa e ser 

cumpridas pelos responsáveis da obra serão apresentadas abaixo, item 8.1 do 

presente estudo. Também, ressalta-se que a Secretária Municipal do Verde, 
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Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no processo de Licenciamento 

Ambiental exige a implementação do Plano mencionado. 

 

8.1 PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE OBRAS 

As medidas que devem ser adotadas para o cumprimento do Programa de 

Controle e Monitoramento de Obras estão elencadas a seguir: 

1) Manter regulados e em bom estado os motores de máquinas e 

equipamentos utilizados na obra de modo a minimizar a emissão dos 

gases poluentes e material particulado. 

2) Proceder à cobertura da caçamba dos caminhões que transportarem 

materiais passíveis de carregamento pelo vento (terra, areia, cimento, 

etc.) e exigir o mesmo dos fornecedores de insumo para a obra. 

3) Umedecer as estradas de acesso e caminhos de serviços em época de 

seca para controle de poeira em suspensão. 

4) O horário de trabalho deverá se limitar a um horário compatível, sendo 

vedada atividade de máquinas no período noturno. 

5) A implantação de pátio de abastecimento ou lavagem de máquinas e 

equipamentos, bem como quaisquer reservatórios de combustíveis, não 

deverá ser realizada no local das obras. 

6) Efluentes líquidos provenientes dos banheiros e vestiários do canteiro de 

obras não deverão ser lançados em corpos d’água ou rede de águas 

pluviais, nem infiltrados no solo. 

7) Deverão ser tomadas todas as medidas necessárias para evitar a 

formação de processos erosivos 

 

9  CUSTOS E CRONOGRAMA 

De acordo com SindusCon-SP, sindicato da construção civil, o custo por 

metro quadrado da construção civil em outubro de 2021, para empreendimento 

de padrão normal, enquadrados como R-8, é de 1.632,81 R$/m², sendo esse 
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considerado sob a área computável. Dessa forma, o custo estimado do 

empreendimento aqui objeto de estudo é de R$ 35.769.103,30 (trinta e cinco 

milhões setecentos e sessenta e nove mil e cento e trêss reais e trinta 

centavos), uma vez que, a área construída é de 21.906,47 m².  

Ainda, segundo Art. 13 da Lei Complementar n° 184/2017, e Anexo III – 

Quadro I da citada legislação, as contrapartidas solicitadas a empreendimentos 

devem equivaler a no mínimo 2% e no máximo 5% do custo global da obra. 

Ainda, os custos decorrentes das medidas mitigadoras propostas para 

os impactos gerados durante a fase de implantação, serão de responsabilidade 

do próprio empreendedor. Cumpre-nos esclarecer que a maioria dos custos já 

estão incorporados no projeto, pois de maneira geral as medidas propostas 

são: programas de controle e monitoramento de obra, programa de 

gerenciamento de resíduos, execução de projetos conforme aprovado, entre 

outros.  

O cronograma das medidas será distribuído de acordo com os 22 (vinte 

e dois) meses de obra, de acordo com as etapas de execução. O cronograma 

previsto está disponível no Anexo IV. 

 

10 SINTESE DOS IMPACTOS  

Na Tabela 13 é apresentada a Síntese dos Impactos Ambientais do 

empreendimento durante a fase de implantação e a Tabela 14 a Síntese dos 

Impactos Ambientais do empreendimento durante a fase de operação. 
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Tabela 13. Síntese de Impactos – Fase de Implantação do futuro empreendimento. 

 FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

M
E

IO
 

Nº HIPÓTESE DE IMPACTO 

                                                                  ATRIBUTOS PARA A AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

CARACTERÍSTICAS AVALIAÇÃO 
MEDIDAS MITIGADORAS 
E/OU COMPENSATÓRIAS 

MAGNITUDE 

NATUREZA 
NÍVEL DE 

INTERVENÇÃO 
ABRANGÊNCIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE 

SEM 
MEDIDAS 

COM 
MEDIDAS 

F
ís

ic
o

 

1 
Geração de Empregos Diretos e 

Indiretos 
Positivo 

Direto 
e 

Indireto 

Local 
e 

Regional 
Temporária Reversível ------ ------ ------ 

2 Interferências no Tráfego Negativo 
Direto 

e 
Indireto 

Local 
e 

Regional 
Temporária Reversível 

Atendimento à exigências legais para 
correta alocação de entradas e saídas de 
veículos / Sinalização das vias durante o 

período de obras. 

Média Baixa 

3 Terraplanagem Negativo Direto Local Temporária Reversível 

Adotar medidas de controle de erosão do 
solo e implementação do projeto de 

drenagem provisória durante a 
interferência. 

Média Baixa 

4 
Alteração nos Níveis de Ruído e 

Emissão de Gás Poluente 
Negativo Direto Local Temporária Reversível 

Correta Manutenção de Maquinário / 

Priorizar utilização de máquinas elétricas / 

Controle de lavagem e abastecimento em 
local pavimentado; Implementação dos 

Planos. 

Baixa Baixa 

5 
Geração de Resíduos e Material 

Excedente das Obras 
Negativo Direto Regional Temporária Reversível 

Aplicação das medidas previstas no 
Programa de Controle de Obras e 
Programa de Gerenciamento de 

Resíduos. 

Média Baixa 

6 
Carreamento de Sedimentos ao 

curso hídrico 
Negativo Direto Local Temporária Reversível 

Cobertura de taludes, implantação de 
caixas de sedimentação e implantação do 

projeto de drenagem provisória. 
Média Baixa 

7 
Impermeabilização de solo 

exposto 
Negativo Direto Regional Temporária Reversível 

Execução de Projeto de Drenagem de 
Águas Pluviais adequado, bem como 
implantação da caixa de retenção e 

cumprimento dos parâmetros trazidos 
pela legislação urbanística e ambiental.  

Média Baixa 

B
IÓ

T
I

C
O

 

8 
Perturbação Sonora sobre a 

fauna local 
Negativo Indireto Local Temporário Irreversível Cumprimento da NBR 10.151. Baixa Baixa 
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Tabela 14. Síntese de Impactos – Fase de Funcionamento do futuro empreendimento. 

FASE DE FUNCIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO 

M
E

IO
 

Nº HIPÓTESE DE IMPACTO 

ATRIBUTOS PARA A AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

CARACTERÍSTICAS AVALIAÇÃO 
MEDIDAS MITIGADORAS 
E/OU COMPENSATÓRIAS 

MAGNITUDE 

NATUREZA NÍVEL DE 
INTERVENÇÃO 

ABRANGÊNCIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE SEM 
MEDIDAS 

COM 
MEDIDAS 

A
N

T
R

Ó
P

IC
O

 

1 
Geração de Empregos Diretos 

e Indiretos Positivo Direto Local e Regional Permanente Irreversível ------ ------ ------ 

2 Utilização de infraestrutura 
pública 

Negativo Direto Local e Regional Permanente Reversível 
Atendimento das medidas mitigadoras 

e compensatórias relativas a 
educação, saúde e habitação. 

Média Baixa 

3 
Intensificação do tráfego de 
veículos em decorrência do 

empreendimento  
Neutro Direto Regional 

Permane
nte Reversível 

Adotar as melhoras das vias conforme 
solicitado pelo órgão municipal 

competente.  
Baixa Baixa 

4 
Alteração da paisagem 

urbana Neutro Direto 
Local e 

Regional 
Permane

nte Irreversível ------ ------ ------ 

F
ÍS

IC
O

 

5 Alteração nos Níveis de Ruído Neutro Direto Local e 
Regional 

Permane
nte 

Irreversível ------ ------ ------ 

6 Geração de Resíduos Negativo Direto Regional Permanente Reversível 
Destinação correta para o aterro 

sanitário municipal. Média Baixa 

7 
Alteração do microclima, 

ventilação e insolação Negativo Direto Local Permanente Irreversível 
Adoção de todos os parâmetros 
construtivos estabelecidos na 

legislação municipal. 
Baixa Baixa 

8 
Alteração da permeabilidade e 

drenagem Negativo Direto Local Permanente Irreversível 

Adoção da permeabilidade mínima 
estabelecido em legislação e execução 

do sistema de drenagem conforme 
aprovado na secretaria competente. 

Baixa Baixa 

9 Sobrecarga da rede de 
abastecimento de água 

Neutro Direto Local Permanente Irreversível 
Adoção das medias estabelecidas pela 

SANASA. Baixa Baixa 

10 
Destinação incorreta de 

esgoto Neutro Direto Local Permanente Irreversível 
Adoção das medidas estabelecidas 

pela SANASA. Média Baixa 
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11 CONCLUSÃO 

Por meio de análises de documentos, projetos e realização de visitas 

técnicas para a composição deste Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), 

elaborado por profissionais habilitados e capacitados, chega-se à conclusão 

da viabilidade da construção de unidades habitacionais acabadas 

multifamiliares agrupadas verticalmente – Grupo A – EHIS COHAB em 

análise, pretendido em todos os âmbitos analisados. 

O Estudo de Impacto de Vizinhança aqui apresentado concluiu ser 

viável a implantação do empreendimento levando em consideração as 

seguintes observações: 

• O empreendimento acarretará em impactos socioeconômicos 

positivos para a região. 

• O empreendimento não deverá acarretar em prejuízos para o 

tráfego da região; e os mesmos serão compensados através do 

cumprimento das mitigações no sistema viário. 

• Os impactos que poderão ocorrer sob equipamentos públicos 

comunitários de saúde serão compensados através da 

ampliação da Unidade Básica de Saúde Jardim Rossim. 

• Os impactos nos equipamentos de educação serão mitigados 

através da doação do projetos da CEI Gasparzinho. 

• Os impactos negativos, como geração de ruído e de resíduos, 

supressão de vegetação, interferência no trânsito, entre outros 

citados, poderão ser devidamente mitigados e compensados de 

acordo com as ações propostas estabelecidas no presente. 

 
 

 
Silvia Bastos Rittner 

Engenheira Civil Sanitarista 
CREA 0682354562 

ART 28027230201576479 



 

  

 

84 

 

12 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, 

§ 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm>. Acesso 

em abril de 2021. 

BRASIL. Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 

182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política 

urbana e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm#:~:text=LEI%20

No%2010.257%2C%20DE%2010%20DE%20JULHO%20DE%202001.&text=

182%20e%20183%20da%20Constitui%C3%A7%C3%A3o,urbana%20e%20d

%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Art.,aplicado%20o%20pr

evisto%20nesta%20Lei.>. Acesso em abril de 2021. 

BRASIL. Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a 

proteção da vegetação nativa; altera as Leias n°s 6.938, de 31 de agosto de 

1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 

2006; revoga as Leis nn°s 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 

de abril de 1989, e a Medida Provisória n° 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; 

e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm>. 

Acesso em abril de 2021. 

CAMPINAS. Lei Complementar n° 184, de 01 de novembro de 2017. 
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Anexo I – Projeto de Implantação 
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Anexo II – Projeto Urbanístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

Rua Rafael Andrade Duarte, nº 266, Nova Campinas - Campinas/SP 
Contato: (19) 3234-0243  

helena@planambiental.com.br 
www.planambiental.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III – Informe Técnico SANASA 
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Anexo IV – Cronograma de obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TORRE Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

CHAPEAMENTO DRYWALL

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO

MASSA PROJETADA

PORTA PRONTA

LOUÇAS

PINTURA FINAL

LIMPEZA FINAL

PINTURA FACHADA

HALL

INFRAESTRUTURA Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21

PREPARO DO TERRENO / CONTENÇÕES

MURO DE DIVISA

CASTELOS D'ÁGUA

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PAVIMENTAÇÃO / PISOS EXTERNOS

ANEXOS (PORTARIA, LIXEIRA, SALÃO DE FESTAS, ETC)

ESQUADRIAS METÁLICAS PERIFERIA

PAISAGISMO/ PLAYGROUND / EQUIPAMENTOS DE LAZER

ENTERRADOS (ETE, RETARDO, REUSO, ETC.)

VALE DOS EUCALIPTOS
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Anexo V – Mapa da Área Diretamente Afetada 
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Anexo VI – Mapa da Área de Influência Direta 
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Anexo VII – Mapa da Área de Influência Indireta 
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Anexo VIII – Matrícula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

Rua Rafael Andrade Duarte, nº 266, Nova Campinas - Campinas/SP 
Contato: (19) 3234-0243  

helena@planambiental.com.br 
www.planambiental.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IX – Mapa de Uso e Ocupação do Solo 
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Anexo X – Consulta de informações disponibilizadas pela PMC 

referente a Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/05/2021 CONSULTA - ESCOLAS

https://integre-master.ima.sp.gov.br/integre/web/vagas_infantil.php 1/1

Buscar endereço: Digite um local

Buscar Escola: E0377 - CEI AMELIO ROSSIN

CEI CEI Bem
Querer

Entidades

Agrupamento Faixas Etárias Legenda

       I: Integral                  P: Parcial

             AG1 Data de nascimento de 01/07/2019 até 31/12/2021 M: Atendimento em turma Mista 
(atende faixas etárias de 2 agrupamentos diferentes)

             AG2 Data de nascimento de 01/11/2017 até 30/06/2019 -: A escola não oferece turma para esse período. Referência das informações: Ano
Letivo 2021

             AG3 Data de nascimento de 01/04/2015 até 31/10/2017  
 
 

Bairro: JARDIM ROSSIN
Telefone: (19) 32612294
Fax: (19) 37610700
CEP: 13059-235
E-mail: cemei.ameliorossim@campinas.sp.gov.br
Horário de funcionamento: 07:00 - 18:00

Turnos: MANHA, TARDE, INTEGRAL

Atendimento Vagas Lista Espera

I P

AG1 16 - 36

AG2 28 - 9

AG3 - 31 0

Escolas até 1000 metros

Atendimento Vagas Lista Espera

I P
E0884 - CEI BEM QUERER PROF PAULO REGLUS NEVES FREIRE

AG1 0 - 3

AG2 0 - 9

AG3 - 0 0

Escolas até 1500 metros

Atendimento Vagas Lista Espera

I P
E0378 - CEI DR CLAUDIO DE SOUZA NOVAES

AG1 4 - 25

AG2 1 - 32

E0398 - CEI GASPARZINHO

AG3 - 1 0

Escolas até 2000 metros

Bem Vindo Boa tarde! Terça-feira, 11 de maio de 2021 - 17:44:35   

500 m  Informar erro no mapaDados cartográ cos ©2021

mailto:cemei.ameliorossim@campinas.sp.gov.br
javascript:exibePesquisa('E0884');
javascript:exibePesquisa('E0378');
javascript:exibePesquisa('E0398');
http://plataforma-andorinhas.campinas.sp.gov.br/
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/educacao/
https://www.google.com/maps/@-22.928689,-47.160611,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=-22.928689,-47.160611&z=14&t=m&hl=pt-BR&gl=US&mapclient=apiv3


11/05/2021 CONSULTA - ESCOLAS

https://integre-master.ima.sp.gov.br/integre/web/vagas_infantil.php 1/1

Buscar endereço: Digite um local

Buscar Escola: E0398 - CEI GASPARZINHO

CEI CEI Bem
Querer

Entidades

Agrupamento Faixas Etárias Legenda

       I: Integral                  P: Parcial

             AG1 Data de nascimento de 01/07/2019 até 31/12/2021 M: Atendimento em turma Mista 
(atende faixas etárias de 2 agrupamentos diferentes)

             AG2 Data de nascimento de 01/11/2017 até 30/06/2019 -: A escola não oferece turma para esse período. Referência das informações: Ano
Letivo 2021

             AG3 Data de nascimento de 01/04/2015 até 31/10/2017  
 
 

Endereço: R LASAR SEGAL 290
Bairro: JD FLORENCE I
Telefone: (19) 32690510
CEP: 13059016
E-mail: cei.gasparzinho@ educa.campinas.sp.gov.br
Horário de funcionamento: 07:10 - 17:00

Turnos: MANHA, TARDE

Atendimento Vagas Lista Espera

I P

AG3 - 1 0

Escolas até 500 metros

Atendimento Vagas Lista Espera

I P
E0378 - CEI DR CLAUDIO DE SOUZA NOVAES

AG1 4 - 25

AG2 1 - 32

Escolas até 1000 metros

Atendimento Vagas Lista Espera

I P
E0885 - CEI BEM QUERER JOSÉ BONIFÁCIO COUTINHO NOGUEIRA

AG1 11 - 12

AG2 13 - 30

AG3 - 0 0

E0884 - CEI BEM QUERER PROF PAULO REGLUS NEVES FREIRE

AG1 0 - 3

AG2 0 - 9

AG3 - 0 0

Escolas até 1500 metros

Bem Vindo Boa tarde! Terça-feira, 11 de maio de 2021 - 17:52:57   

500 m  Informar erro no mapaDados cartográ cos ©2021

mailto:cei.gasparzinho@%20educa.campinas.sp.gov.br
javascript:exibePesquisa('E0378');
javascript:exibePesquisa('E0885');
javascript:exibePesquisa('E0884');
http://plataforma-andorinhas.campinas.sp.gov.br/
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/educacao/
https://www.google.com/maps/@-22.940378,-47.155844,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=-22.940378,-47.155844&z=14&t=m&hl=pt-BR&gl=US&mapclient=apiv3


11/05/2021 CONSULTA - ESCOLAS

https://integre-master.ima.sp.gov.br/integre/web/vagas_infantil.php 1/1

Buscar endereço: Digite um local

Buscar Escola: E0378 - CEI DR CLAUDIO DE SOUZA NOVAES

CEI CEI Bem
Querer

Entidades

Agrupamento Faixas Etárias Legenda

       I: Integral                  P: Parcial

             AG1 Data de nascimento de 01/07/2019 até 31/12/2021 M: Atendimento em turma Mista 
(atende faixas etárias de 2 agrupamentos diferentes)

             AG2 Data de nascimento de 01/11/2017 até 30/06/2019 -: A escola não oferece turma para esse período. Referência das informações: Ano
Letivo 2021

             AG3 Data de nascimento de 01/04/2015 até 31/10/2017  
 
 

Endereço: R PROF ELIZABETH SERAFIM DE OLIVEIRA LEITE 35
Bairro: JD FLORENCE I
Telefone: (19) 3324-5994
WhatsApp: (19) 3324-5994
CEP: 13059015
E-mail: cei.claudionovaes@educa.campinas.sp.gov.br
Horário de funcionamento: 07:00 - 18:00

Turnos: INTEGRAL

Atendimento Vagas Lista Espera

I P

AG1 4 - 25

AG2 1 - 32

Escolas até 500 metros

Atendimento Vagas Lista Espera

I P
E0398 - CEI GASPARZINHO

AG3 - 1 0

Escolas até 1000 metros

Atendimento Vagas Lista Espera

I P
E0884 - CEI BEM QUERER PROF PAULO REGLUS NEVES FREIRE

AG1 0 - 3

AG2 0 - 9

AG3 - 0 0

E0885 - CEI BEM QUERER JOSÉ BONIFÁCIO COUTINHO NOGUEIRA

AG1 11 - 12

AG2 13 - 30

AG3 - 0 0

Escolas até 1500 metros

Bem Vindo Boa tarde! Terça-feira, 11 de maio de 2021 - 17:50:36   

500 m  Informar erro no mapaDados cartográ cos ©2021

mailto:cei.claudionovaes@educa.campinas.sp.gov.br
javascript:exibePesquisa('E0398');
javascript:exibePesquisa('E0884');
javascript:exibePesquisa('E0885');
http://plataforma-andorinhas.campinas.sp.gov.br/
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/educacao/
https://www.google.com/maps/@-22.939447,-47.155606,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=-22.939447,-47.155606&z=14&t=m&hl=pt-BR&gl=US&mapclient=apiv3


11/05/2021 CONSULTA - ESCOLAS

https://integre-master.ima.sp.gov.br/integre/web/vagas_infantil.php 1/1

Buscar endereço: Digite um local

Buscar Escola: E0884 - CEI BEM QUERER PROF PAULO REGLUS NEVES FREIRE

CEI CEI Bem
Querer

Entidades

Agrupamento Faixas Etárias Legenda

       I: Integral                  P: Parcial

             AG1 Data de nascimento de 01/07/2019 até 31/12/2021 M: Atendimento em turma Mista 
(atende faixas etárias de 2 agrupamentos diferentes)

             AG2 Data de nascimento de 01/11/2017 até 30/06/2019 -: A escola não oferece turma para esse período. Referência das informações: Ano
Letivo 2021

             AG3 Data de nascimento de 01/04/2015 até 31/10/2017  
 
 

Endereço: AV UM S/N
Bairro: CIDADE SATELITE IRIS II
Telefone: (19) 32696449
Fax: (19) 32696449
CEP: 13059-589
E-mail: navemae.paulofreire@campinas.sp.gov.br
Horário de funcionamento: 07:00 - 18:00

Turnos: MANHA, TARDE, INTEGRAL

Atendimento Vagas Lista Espera

I P

AG1 0 - 3

AG2 0 - 9

AG3 - 0 0

Escolas até 1000 metros

Atendimento Vagas Lista Espera

I P
E0378 - CEI DR CLAUDIO DE SOUZA NOVAES

AG1 4 - 25

AG2 1 - 32

E0377 - CEI AMELIO ROSSIN

AG1 16 - 36

AG2 28 - 9

AG3 - 31 0

E0398 - CEI GASPARZINHO

AG3 - 1 0

Escolas até 1500 metros

Atendimento Vagas Lista Espera

I P
E0885 - CEI BEM QUERER JOSÉ BONIFÁCIO COUTINHO NOGUEIRA

Bem Vindo Boa tarde! Terça-feira, 11 de maio de 2021 - 17:47:16   

500 m  Informar erro no mapaDados cartográ cos ©2021

mailto:navemae.paulofreire@campinas.sp.gov.br
javascript:exibePesquisa('E0378');
javascript:exibePesquisa('E0377');
javascript:exibePesquisa('E0398');
javascript:exibePesquisa('E0885');
http://plataforma-andorinhas.campinas.sp.gov.br/
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/educacao/
https://www.google.com/maps/@-22.933955,-47.15773,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=-22.933955,-47.15773&z=14&t=m&hl=pt-BR&gl=US&mapclient=apiv3
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Anexo XI – Parecer Consultivo da Secretaria de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24/02/2021 SEI/PMC - 3480861 - Despacho

https://sei.campinas.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3765438&infra_si… 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br 

Paço Municipal

PMC/PMC-SME-GAB/PMC-SME-DP/PMC-SME-DP-CEB-NEFJA

DESPACHO

Campinas, 18 de fevereiro de 2021.

Mariana Martins Volpato Mariutti

Coordenadora da CEB

 

Em resposta à solicitação feita no documento 3397436, encaminhamos o parecer  3480855 dos núcleos de
Educação Infantil e Ensino Fundamental e EJA.

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JANAINA TUNUSSI DE OLIVEIRA, Coordenador(a)
Pedagógico(a), em 18/02/2021, às 09:40, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ BERTOLAI, Coordenador(a) Pedagógico(a),
em 18/02/2021, às 09:57, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANNA PAULA ROLIM DE LIMA, Coordenador(a)
Pedagógico(a), em 18/02/2021, às 11:39, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3480861 e o código CRC 985497A8.

COHAB.2021.00000511-55 3480861v3



   
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
COORDENADORIA SETORIAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - Paço Municipal / 9º andar 
Telefone: (19) 2116-8435 

 
  

Protocolo: COHAB.2021.00000511-55 

Assunto: Parecer Consultivo sobre o Estudo de análise de demanda educacional não            

atendida 

Data: 18/02/2021 

Frente ao solicitado no documento 3397436, o Núcleo de Educação Infantil e o Núcleo de               

Ensino Fundamental e EJA da Coordenadoria de Educação Básica (NEI, Nefeja/CEB)           

apresentam parecer sobre a demanda não atendida por vagas em escolas públicas de             

Educação Básica na região. 

O empreendimento apontado pela COHAB localiza-se na rua Gertrudes Moro Rossin           

S/ Nº, Lote 1, Quadra A, Quarteirão 30.019, Campinas/SP. 

Na imagem 1, encontramos em destaque a área sob análise. 

Imagem 1: Área localizada na Rua Gertrudes Moro Rossin S/ Nº, Lote 1, Quadra A, Quarteirão 30.019, 
Campinas/SP

 

  

 



Educação Infantil 

No que se refere à educação Infantil, a Tabela 1 apresenta a distância entre a área do                 

empreendimento e as unidades educacionais mais próximas: 

 

Fonte: Google e https://integre-master.ima.sp.gov.br/integre/web/vagas_infantil.php 

É importante destacar que, saindo da área do empreendimento, só é possível acessar             

as unidades CEI Gasparzinho e CEI Claudio de Souza Novaes ao atravessar e percorrer 900               

metros da Avenida John Boyd Dunlop, o que pode constituir uma barreira física             

considerando-se a intensidade do tráfego na via, bem como, a dificuldade de acessá-la e              

percorrê-la. Da mesma forma, só é possível acessar o CEI Bem Querer Paulo Reglus Neves               

Freire ao se atravessar a Avenida Antônio Milan que também tem características de rodovia,              

embora esse trajeto conte com uma passarela, se considerarmos a especificidade do            

público-alvo da educação infantil, essa também pode constituir-se como uma barreira física. 

Ainda no que tange a análise da demanda não atendida de educação infantil,             

apresenta-se a Tabela 2: 

 

     Fonte: Google e https://integre-master.ima.sp.gov.br/integre/web/vagas_infantil.php 

Agrupamento corresponde à forma de organização do atendimento na educação Infantil, conforme Resolução SME Nº 04/2020 (publicada 

em D.O.M em 19/08/2020)  

https://integre-master.ima.sp.gov.br/integre/web/vagas_infantil.php
https://integre-master.ima.sp.gov.br/integre/web/vagas_infantil.php
https://integre-master.ima.sp.gov.br/integre/web/vagas_infantil.php
https://integre-master.ima.sp.gov.br/integre/web/vagas_infantil.php


 

  

Desse modo, segundo os dados apresentados, a atual demanda não atendida na            

educação infantil é de 36 crianças. Contudo, é mister destacar que a busca por vagas nessa                

etapa da educação básica foi significativamente impactada pelos efeitos da Covid-19, ou seja,             

estudos comparativos com anos anteriores apontam que no ano de 2021 houve redução             

expressiva na busca por vagas de educação infantil, o que pode estar diretamente ligado à               

insegurança das famílias, mas certamente esses números serão ampliados tão logo a situação             

sanitária se normalize. 
 

Ensino Fundamental e EJA 
 

Em relação ao Ensino Fundamental, apresentamos na Tabela 3 as distâncias e os             

tempos de percurso a pé entre a área do empreendimento e os equipamentos escolares              

públicos mais próximos. 

 

Fonte: Google Maps  

 
Fonte: Diretoria de Ensino Campinas Oeste 

 

Tabela 3 - Distância e tempo de caminhada entre as Escolas de  Ensino Fundamental 
e a área sob análise 

Escolas Distância Tempo de caminhada 

EE Major Adolpho Rossin (Oeste) 350 m 05 minutos 

EE Jardim Rossin (Oeste) 
 350 m 05 minutos 

Tabela 4 : Etapas atendidas e vagas disponíveis na EE 

EE Major Adolpho Rossin 

Etapa Vagas Disponíveis 

1º a 5º 69 (classes 33 alunos)  

6º a 9º não possui  

Ensino Médio não possui  

Total 69 



Fonte: Diretoria de Ensino Campinas Oeste 

 

No documento 3395338 encontra-se a previsão de construção de 480 unidades           

habitacionais, contudo, no presente documento os NEI e Nefeja apresentaram apenas a            

demanda não atendida. Para calcular, efetivamente, o impacto do adensamento populacional           

provocado pelo empreendimento na região afetada é necessário análise do Estudo de Impacto             

de Vizinhança, que segundo o documento 3395467 está em fase de elaboração. 

Embora não tenhamos acesso ao Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), a            

quantidade de unidades habitacionais indicadas já aponta para um adensamento populacional           

significativo. Diante disso, solicitamos que o EIV, quando pronto, seja direcionado a esta             

Coordenadoria para que possamos elaborar o parecer dos núcleos acerca da necessidade de             

ampliação de equipamentos públicos educacionais, pois há demanda não atendida na           

Educação Infantil e poucas vagas no Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
 

 

Respeitosamente, 

 

Núcleo de Educação Infantil 
Núcleo de Ensino Fundamental e EJA 

Coordenadoria Setorial de Educação Básica 
 

Tabela 5 : Etapas atendidas e vagas disponíveis na EE 

EE Jardim Rossin 

Etapa Vagas Disponíveis 

1º a 5º não possui  

6º a 9º 36 (classes 38 alunos)  

Ensino Médio 25 (classes 40 alunos)  

Total 61 

https://sei.campinas.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=3674088&id_documento=3674137&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001295&infra_hash=c3ef1e15048cbe843ccf73d76d29baa87cee64256ea8561003eb2e1053aee000


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br 

Paço Municipal

PMC/PMC-SME-GAB/PMC-SME-DAE/PMC-SME-DAE-CSAE

DESPACHO

Campinas, 15 de julho de 2021.
Sr. diretor,
Conforme mencionado no doc. 4015087, foi elaborada a proposta de construção de refeitório e cozinha, e
reforma do espaço existente na CEI Gasparzinho, localizada na Rua Lasar Segall, nº 290 - Jd Florence.
A proposta consiste em:
a) construção nova de 144,00m² referente ao refeitório, cozinha, despensa e sanitário das cozinheiras;
b) adequação de 37,15m² transformando o atual refeitório em sala de aula, com acesso ao sanitário com
circuito de banho;
c) reforma da cozinha e despensa em sanitário, sala de professores e copa funcionários.
Os projetos apresentados nos docs. 4096530 (planta existente), 4096534 (proposta) e 4096605 (versão
digital), não se tratam de projetos executivos, e sim de propostas a serem seguidas pela empresa, que
deverá elaborar os projetos executivos de arquitetura e engenharia baseados na aprovação feita pela CEB,
CAE e SEINFRA.
Retornamos o processo para ciência, onde sugerimos o encaminhamento à CEB considerando que haverá
aumento de atendimento em uma sala de aula.
Após, deverá ser encaminhado à SEINFRA para que seja informado os valores referentes à proposta de
reforma mencionada acima.
Att.

Documento assinado eletronicamente por FABIANE SORAYA MARIOTTO DAL FABBRO,
Coordenador(a) Setorial, em 15/07/2021, às 14:11, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de
abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 4096608 e o código CRC 06D632C2.

COHAB.2021.00000511-55 4096608v2







PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br 

Paço Municipal

PMC/PMC-SME-GAB/PMC-SME-DAE/PMC-SME-DAE-CSAE

DESPACHO

Campinas, 15 de julho de 2021.
Sr. diretor,
Conforme mencionado no doc. 4015087, foi elaborada a proposta de construção de refeitório e cozinha, e
reforma do espaço existente na CEI Gasparzinho, localizada na Rua Lasar Segall, nº 290 - Jd Florence.
A proposta consiste em:
a) construção nova de 144,00m² referente ao refeitório, cozinha, despensa e sanitário das cozinheiras;
b) adequação de 37,15m² transformando o atual refeitório em sala de aula, com acesso ao sanitário com
circuito de banho;
c) reforma da cozinha e despensa em sanitário, sala de professores e copa funcionários.
Os projetos apresentados nos docs. 4096530 (planta existente), 4096534 (proposta) e 4096605 (versão
digital), não se tratam de projetos executivos, e sim de propostas a serem seguidas pela empresa, que
deverá elaborar os projetos executivos de arquitetura e engenharia baseados na aprovação feita pela CEB,
CAE e SEINFRA.
Retornamos o processo para ciência, onde sugerimos o encaminhamento à CEB considerando que haverá
aumento de atendimento em uma sala de aula.
Após, deverá ser encaminhado à SEINFRA para que seja informado os valores referentes à proposta de
reforma mencionada acima.
Att.

Documento assinado eletronicamente por FABIANE SORAYA MARIOTTO DAL FABBRO,
Coordenador(a) Setorial, em 15/07/2021, às 14:11, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de
abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 4096608 e o código CRC 06D632C2.

COHAB.2021.00000511-55 4096608v2

Criado por fabiane.cae, versão 2 por fabiane.cae em 15/07/2021 14:08:04.
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COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS
Av. Prefeito Faria Lima, 10 - Bairro Parque Itália - CEP 13036-900 - Campinas - SP  

COHAB-DITES/COHAB-DITES-DP/COHAB-DITES-DP-CEHIS

DESPACHO

Campinas, 11 de agosto de 2021.
A CSAE
Ao Departamento Pedagodico,
 
Confome reunião ocorrida entre o sr. eng. Henrique e a parte do empreendedor, foi sugerida como
proposta de medida mitigadora  a execução e doação de todos os projetos executivos para a reforma da
unidade CEI 
Gasparzinho, entre eles projeto executivo arquitetônico, projeto estrutural, projeto hidráulico-sanitário, e
projeto elétrico. Além das plantas e desenhos detalhados dos projetos mencionados, serão entregues ainda,
os cálculos estruturais, as especificações técnicas e o quantitativo de materiais e equipamentos. Tal
proposta de medida mitigadora está sendo realizada uma vez que sem esses projetos, se quer é possível
orçarmos qual o custo total da reforma.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por THAÍS CARNEIRO DE MENDONÇA GOMES,
Arquiteto(a), em 11/08/2021, às 08:27, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 4220083 e o código CRC FEF116EF.

COHAB.2021.00000511-55 4220083v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br 

Paço Municipal

PMC/PMC-SME-GAB/PMC-SME-DAE/PMC-SME-DAE-CSAE

DESPACHO

Campinas, 01 de setembro de 2021.
Sr. Diretor,
Sobre as solicitações feitas pela CEB-NEI no doc. 4285986, foi feita uma reunião com o Representante
regional Niraldo, representante da CAE e do DAE, onde ficou acertado que seria mantido a reforma no
CEI Gasparzinho, conforme apontado anteriormente, uma vez que a construção de uma unidade
educacional para 130 crianças se torna inviável no momento.
Sobre os apontamentos feitos pela CONUTRI no doc. 4282800, esclarecemos que o projeto se trata apenas
de uma proposta referencial, e que o interessado deverá promover reuniões com os setores da Educação
(CEB, CAE e CONUTRI) e obter as aprovações em cada coordenadoria envolvida antes da elaboração dos
projetos executivos. Nesse momento deverá ser feito todos os apontamentos de modo a obter a melhor
proposta para execução da obra.
Att.

Documento assinado eletronicamente por FABIANE SORAYA MARIOTTO DAL FABBRO,
Coordenador(a) Setorial, em 01/09/2021, às 16:30, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de
abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 4334515 e o código CRC F9E6FF9E.

COHAB.2021.00000511-55 4334515v2



COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS
Av. Prefeito Faria Lima, 10 - Bairro Parque Itália - CEP 13036-900 - Campinas - SP  

COHAB-DITES/COHAB-DITES-DP

DESPACHO

Campinas, 08 de setembro de 2021.
Prezada Sra. Coordenadora - Fabiane Soraya Dall Fabbro
 
Considerando a Manifestação 4285986, onde há a indicação de área para a implantação de uma nova
unidade educacional que caberá ao empreendedor o desenvolvimento dos projetos executivos,
consultamos da possibilidade de complementação com as informações pertinentes a listagem de todos os
projetos: de Arquitetura; de Engenharia, que deverão ser aprovados na SEINFRA e  os documentos
necessários para abertura do procedimento licitatório bem como a Indicação do prazo que se pretende
implantar o projeto que será desenvolvido.
 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por DAGOBERTO DEGAN MELCHERT, Gerente de
Departamento, em 08/09/2021, às 16:19, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA OLIVEIRA GARCIA, Coordenador(a)
de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social, em 08/09/2021, às 16:33, conforme art. 10
do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 4355863 e o código CRC 1C97E544.

COHAB.2021.00000511-55 4355863v15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br 

Paço Municipal

PMC/PMC-SME-GAB/PMC-SME-DAE/PMC-SME-DAE-CSAE

DESPACHO

Campinas, 05 de outubro de 2021.
Ao  
Departamento de Apoio à Escola
 
Sr. Diretor
Conforme acordado,  informamos que será desenvolvido os projetos, pelo empreendedor, para reforma e
ampliação do CEI Gasparzinho.
Sendo observado que estes projetos precisarão de uma autorização, juntamente com a ART ,dos projetista
para replicação em outras unidades educacionais da 
Secretaria Municipal de Educação.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CEZAR BELINELLI, Engenheiro(a) Civil,
em 05/10/2021, às 11:17, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 4496223 e o código CRC DCD15810.

COHAB.2021.00000511-55 4496223v3



COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS
Av. Prefeito Faria Lima, 10 - Bairro Parque Itália - CEP 13036-900 - Campinas - SP  

COHAB-DITES/COHAB-DITES-DP

DESPACHO

Campinas, 20 de outubro de 2021.
Prezados,
Encaminhamos o presente para consultar a possibilidade da elaboração da estimativa de valor pertinente a
elaboração de projetos, conforme a indicação no despacho 4496223
Reforma e Ampliação do prédio - CEI Gasparzinho.
 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por DAGOBERTO DEGAN MELCHERT, Gerente de
Departamento, em 20/10/2021, às 13:17, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS, Diretor
Técnico(a) de Empreendimentos Sociais, em 20/10/2021, às 14:09, conforme art. 10 do Decreto
18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 4566842 e o código CRC 945AD4EF.

COHAB.2021.00000511-55 4566842v5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br 

Paço Municipal

PMC-SEINFRA-GAB

DESPACHO

Campinas, 21 de outubro de 2021.
Ao
Senhor Secretário Municipal de Infraestrutura
Carlos José Barreiro
 
Trata o presente de solicitação de estimativa de custo para o desenvolvimento de projetos executivos para
a ampliação e reforma de Unidade Educacional conforme projetos anexos aos documentos n.º 4096530 e
4096534.
Neste sentido informamos que o custo estimado para tais elementos técnicos é de R$ 80.000,00.
Salientamos que trata-se de custo estimado, tomando por base parâmetros adotados por esta
Municipalidade.
 
Atenciosamente,
 
Eduardo Gasparotto B. de Almeida Prado
Engenheiro Civil - SEINFRA

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO GASPAROTTO BANDEIRA DE
ALMEIDA PRADO, Engenheiro(a) Civil, em 21/10/2021, às 11:10, conforme art. 10 do Decreto
18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 4573281 e o código CRC 8701B9C2.

COHAB.2021.00000511-55 4573281v2



 

Rua Rafael Andrade Duarte, nº 266, Nova Campinas - Campinas/SP 
Contato: (19) 3234-0243  

helena@planambiental.com.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br 

Paço Municipal

PMC-SEHAB-GAB/PMC-SEHAB-CT

DESPACHO

Campinas, 25 de fevereiro de 2021.
À COORDENADORIA DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL,
Prezados
 
O presente protocolado trata de Empreendimento Habitacional de Interesse Social/EHIS-COHAB
identificado como Área EHIS COHAB nº 296, da Empresa SPE 26 - Tenda Negócios Imobiliários,
conforme localização 3394444.
O mesmo foi encaminhado à SEHAB para levantamento de existência de  Núcleos Residenciais no
entorno do empreendimento, que estejam em processo de regularização fundiária e necessitem de obras de
melhorias, para subsidiar a elaboração do EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança desse empreendimento,
conforme Lei Complementar nº 184/17.
Diante do exposto, informamos que no raio de 3 Km, foram identificados 22 (vinte e dois) núcleos
urbanos sendo:

NOME ÁREA CÓDIGO
NÚCLEO RESIDENCIAL APARECIDA CÂNDIDA DA
SILVA 152 cod

NÚCLEO RESIDENCIAL PARQUE FLORESTAL 232 cod
NÚCLEO RESIDENCIAL COSMOS 179 cod
NÚCLEO RESIDENCIAL SATÉLITE ÍRIS III 218 cod
NÚCLEO RESIDENCIAL SATÉLITE ÍRIS I 178 cod
NÚCLEO RESIDENCIAL PARQUE ÍRIS 165 cod
NÚCLEO RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES 133 cod
NÚCLEO RESIDENCIAL JARDIM NOVO MARACANÃ 090 cod
NÚCLEO RESIDENCIAL TRÊS ESTRELAS 099 cod
NÚCLEO RESIDENCIAL PRINCESA D'OESTE 106 cod
NÚCLEO RESIDENCIAL VILA PROGRESSO 063 cod
NÚCLEO RESIDENCIAL JARDIM FLORENCE 064 cod
NÚCLEO RESIDENCIAL JARDIM BOA ESPERANÇA 202 cod
NÚCLEO RESIDENCIAL COLINA VERDE 258 cod
NÚCLEO RESIDENCIAL NOVO ORIENTE 081 map
NÚCLEO RESIDENCIAL LIXÃO DA PIRELLI 176 cod
PRAÇA 40-LOTEAMENTO CIDADE SATÉLITE ÍRIS 294 cod
NÚCLEO RESIDENCIAL ESPERANÇA 324 cod
NÚCLEO RESIDENCIAL MONTE ALTO - 1ª ETAPA 325 cod
NÚCLEO RESIDENCIAL MONTE ALTO - 2ª ETAPA 326 cod
NÚCLEO RESIDENCIAL MONTE ALTO - 3ª ETAPA 327 cod
NÚCLEO RESIDENCIAL MONTE ALTO - 4ª ETAPA 328 cod

 



12/03/2021 SEI/PMC - 3514776 - Despacho
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Verifica-se que entre os núcleos mencionados, 2 deles possuem termo de compromisso para obra de
Infraestrutura, sendo:

NÚCLEOS OBRAS LOCAIS TEMPO
ESTIMADO

DATA
ESTIMADA
CONCLUSÃO

MONTE ALTO
FASE 1

1.Drenagem Ruas 1, 2, 3, 4 e vielas 1 e 2
36 meses 16/09/20222.

Pavimentação Ruas 1 e 4

VILA
PROGRESSO -
FASE1

1.Drenagem
superficial

Execução de obras de melhorias no sistema
de drenagem superficial nas ruelas 1 a 14;

36 meses 25/06/2023
2.Drenagem Execução de sistemas de drenagem com rede

coletora na ruela 15.

 
Destes, o Núcleo Residencial Monte Alto - Fase 1 já possui projeto.
Sendo assim, encaminhamos para análise e apreciação. 
 
 
Engª Caroline de Macedo Rodrigues 
Coordenador Técnica - Regularização Fundiária - CT 
Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB 
caroline.macedo@campinas.sp.gov.br 
(19) 3119-9648

Documento assinado eletronicamente por CAROLINE DE MACEDO RODRIGUES,
Coordenador(a), em 26/02/2021, às 14:46, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3514776 e o código CRC 30F39329.
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RUA 1

RUA BENEDITA INY DE ÁVILA - (ANTIGA RUA 20)

FAIXA EXTERNA

FAIXA EXTERNA

RUA BENEDITA INY DE ÁVILA -(ANTIGA RUIA 21)

FAIXA EXTERNA RUA BENEDITA INY DE ÁVILA - (ANTIGA RUA 21)

RUA 2

RUA 2 

RUA BENEDITA INY DE ÁVILA - (ANTIGA RUA 21)

RUA BEN
ED

ITA
 

IN
Y DE 

(ANTIGA RUA 20)

ÁVILA - 

NÚCLEO RESIDENCIAL MONTE ALTO - FASE 1

ÚNICA
PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

DE INTERESSE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

COMPANHIA DE HABITACÃO POPULAR DE CAMPINAS

PLANTA DE ARRUAMENTO E LOTEAMENTO

ÁREA TOTAL DA GLEBA

ÁREAS PÚBLICAS

ÁREA DOS LOTES

ESPECIFICAÇÃO ÁREA (m²) %

100

SISTEMA VIÁRIO

(195)

SISTEMA DE LAZER

25.631,42

0
ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO

76,41

0 0

7.913,39 23,59

0

33.544,81

DO LOTEAMENTO CIDADE SATÉLITE ÍRIS 
(ANTIGO JD. CAMPO GRANDE)

DO LOT. CIDADE SATÉLITE ÍRIS 
(ANTIGO JARDIM CAMPO GRANDE)

A=33.300,00m²

PRAÇA 14 - QUARTEIRÃO 6605 DO LOTEAMENTO CIDADE SATÉLITE ÍRIS (ANTIGO 
JARDIM CAMPO GRANDE), PRAÇA 13 - QUARTEIRÃO 6500 DO LOTEAMENTO CIDADE 
SATÉLITE  ÍRIS  (ANTIGO JARDIM CAMPO GRANDE) 

TRANSCRIÇÃO SOB Nº DE ORDEM 13.596 - 3ºCRI (TRANSCRIÇÃO ANTERIOR Nº12435)

PRAÇA 14 - QUARTEIRÃO 6605 DO LOTEAMENTO CIDADE SATÉLITE ÍRIS - (ANTIGO JARDIM CAMPO 
GRANDE), PRAÇA 13 - QUARTEIRÃO 6500 DO LOTEAMENTO CIDADE SATÉLITE ÍRIS (ANTIGO  
JARDIM CAMPO GRANDE), RUA 19, RUA BENEDITA INY DE ÁVILA (RUA 20) DO LOTEAMENTO 
CIDADE SATÉLITE ÍRIS (ANTIGO JARDIM CAMPO GRANDE), RUA BENEDITA INY DE ÁVILA (RUA 21)

 DO LOTEAMENTO CIDADE SATÉLITE ÍRIS (ANTIGO JARDIM CAMPO GRANDE)

REMANESCENTE DA PRAÇA 14 - QT. 6605

REMANESCENTE 
DA PRAÇA 13 QT. 6500

RUA 19
RUA 19



COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS
Av. Pref. Faria Lima, 10 - Bairro Parque Itália - CEP 13036-900 - Campinas - SP  

COHAB-DITRF/COHAB-DITRF-DRF/COHAB-DITRF-DRF-CPRF

DESPACHO

Campinas, 12 de abril de 2021.
À COHAB-CEHIS
 
Prezada Grazieli Gomes,
 
Seguem Projetos de Infraestrutura do N.R. Monte Alto- Fase 1 para embasar estudo do EIV
3698606 - Projeto Básico de Drenagem
3698661 - Projeto Básico Geométrico das vias
 
Sem mais
 
Att.
 
 

Documento assinado eletronicamente por HAYDA BEIRIGO REIS, Coordenador(a) de Projetos de
Regularização, em 12/04/2021, às 10:39, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica informando o
código verificador 3698766 e o código CRC 63B390EF.

COHAB.2021.00000507-79 3698766v2
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RUA BENEDITA INY DE ÁVILA(ASFALTO)

RUA BENEDITA INY DE ÁVILA

RUA 1

RUA 3

RUA 2

RUA 2
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 1
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2

ESCOLA

CENTRO DE SAÚDE ROSSIN

RUA BENEDITA INY DE ÁVILA(TERRA)

RUA 2

RUA 4

RUA 4

RUA 1

VI
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7(
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RESUMO QUANTITATIVO - VALORES DE PROJETO
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADES UNIDADE

1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO TIPO II
(SEM O DESCONTO DE GUIAS E SARJETAS) 4703,80 M²

2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 2.018,46 M
3 EXTENSÃO DAS VIAS 1075,76 M
4 VIAS DE 4 METROS 7 UNID

1:500

NOTAS

1. TODAS AS VIAS TEM LARGURA DE 4,00 METROS DE LEITO CARROCÁVEL , EXCETO AS INDICADAS.
2. ADOTOU-SE O PERFIL DA VIA COM EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NOS LOCAIS ONDE O PASSEIO FICARÁ POR CONTA

DOS MORADORES.

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

LEGENDA DE PROJETO

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS

ESCALA



NOTAS

1. SEQUÊNCIA DO PERFIL POR ORDEM ALFABÉTICA REFERENTE AO NOME DA RUA

LEGENDA DE PROJETO

1:1250
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BASE COMPACTADA A 95% DO PROCTOR NORMAL
CONSUMO MÍNIMO DE CONCRETO = 0,044m³ / m.l

DETALHE

GUIA PRÉ-MOLDADA

ESCALA 1:10

0.13

0.
30

0.15

PEÇAS PRÉ-MOLDADAS INTERTRAVADAS DE CONCRETO

N = LARGURA DEFINIDA NO PROJETO

DET

SUB-LEITO

DETALHE
ESCALA 1:10

BLOCO INTERTRAVADO

BERÇO DE AREIA GROSSA OU PÓ DE PEDRA

SUBLEITO COMPACTADO A 100% DO P.I.
COM  CBR min 20%

0,
08

PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
S/ ESCALA

SEÇÃO TRANSVERSAL TÍPICA

0,
04

COLCHÃO DE AREIA

IMPRIMAÇÃO
IMPERMEABILIZANTE

IMPRIMAÇÃO
LIGANTEC.B.U.Q.

BASE DE BRITA
GRADUADA

N = LARGURA DEFINIDA NO PROJETO

DET

SUB-LEITO

BINDER

DETALHE
ESCALA 1:10

CONCRETO ALFÁLTICO (C.B.U.Q.)
BINDER

BASE COM BRITA GRADUADA (BGS-C)

PINTURA
LIGANTE (0,6 Kg/m²)

IMPRIMAÇÃO
IMPERMEABILIZANTE
(1,2 Kg/m²)

0,
15

SUBLEITO COMPACTADO A 100% DO P.I
                 COM  CBR min 20%

0,
03

0,
04 PINTURA

LIGANTE (0,6 Kg/m²)

BASE COM BRITA GRADUADA (BGS-C)

CONCRETO ALFÁLTICO (C.B.U.Q.)

SUBLEITO COMPACTADO A 100% DO P.I
                 COM  CBR min 20%

IMPRIMAÇÃO
IMPERMEABILIZANTE
(1,2 Kg/m²)

SUB-LEITO

N = LARGURA DEFINIDA NO PROJETO

BASE DE BRITA
GRADUADA

C.B.U.Q.
IMPRIMAÇÃO
LIGANTE

0,
10

0,
03

SEÇÃO TRANSVERSAL TÍPICA - PAVIMENTO TIPO III
S/ ESCALA

SEÇÃO TRANSVERSAL TÍPICA - PAVIMENTO TIPO II
S/ ESCALA

DETALHE
ESCALA 1:10

2,500,
07

0,
03

CONCRETO fck > 20MPa
JUNTA JUNTAdeclividade (i) = 3%

ESCALA 1:20

TERRENO REGULARIZADO E COMPACTADO

LASTRO DE BRITA

DETALHE

DET

SEÇÃO  TÍPICA - CALÇADA EM CONCRETO

BASE COMPACTADA A 95% DO PROCTOR NORMAL
CONSUMO MÍNIMO DE CONCRETO = 0,064m³ / m.l

0.46
0.13 0.33

0.
09

0.
15

0.10

0.
12fck=25 MPa

ESCALA 1:10
DETALHE

i

GUIA E SARJETA POR EXTRUSÃO

CALÇADA CALÇADA CALÇADA CALÇADA

0.46
0.13 0.33

0.
09

0.
15

0.10

0.
12

ESCALA 1:10

1:1500
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PV02

PV37
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PV34
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PV32
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PV35
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i=5,50%
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Ø500 i=5,30%
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i=5,52%

28,00m

Ø500
i=5,62%
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i=5,78%
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i=5,92%

44,00m

Ø500
i=5,91%
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i=5,87%

27,50m
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i=7,25%

36,00m
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i=7,32%
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Ø600
i=4,41%
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Ø600
i=4,65%
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Ø600
i=4,73%

45,00m

Ø500 i=5,68%
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Ø600 i=4,49%
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Ø500 i=5,93%
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Ø800 i=2,93%
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Ø800 i=2,96%
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Ø800 i=3,04%

10,00m
Ø500 i=6,78%

17,00m
Ø500 i=5,72%

10,00m
Ø500 i=5,88%

10,00m
Ø500 i=6,28%

10,00m
Ø500 i=6,72% 11,00m

Ø500 i=7,04%
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PV19
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PV25
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PV04
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PV1610,00m

Ø500 i=6,65%

2,70m

3,10m

2,65m 2,05m

6,40m

2,90m

5,40m

11,00m
Ø600 i=4,81%

PV43
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PV03

BL5

BL6 PV05

BL7

BL8
PV07

BL9
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BL11
BL12
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7

BL1
8

PV20

PV22

5,00m
Ø500 i=5,64%

BL25
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BL27

BL28
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BL30

PV28

PV36

PV11

15,00m
Ø500 i=5,52%

9,00m
Ø600 i=5,33%

6,00m
Ø800 i=3,38%

3,25m

3,40m

3,00m

5,45m

2,95m

3,40m

2,30m

2,60m

2,20m

2,20m

4,
50

m

7,55m

3,7
0m

4,60m

2,60m

2,50m

3,50m

3,25m

3,10m

3,85m

2,70m

3,30m

Comprimento (m)
ØDiâmetro (mm)                i=Inclinação (%)

POÇO DE VISITA A CONSTRUIR

30 unidades

BOCA DE LOBO A CONSTRUIR

MURO DE ALA Á CONSTRUIR

01 unidade

43 unidades

Rede Ø500mm

Rede Ø600mm

Rede Ø800mm

524,00m

118,00m

66,00m

Rede Ø400mm 101,10m

PV Cota Tampa Cota Fundo Profundidade (m)

PV01 608,203 605,003 3,20

PV02 606,279 604,479 1,80

PV03 603,431 601,331 2,10

PV04 600,987 599,287 1,70

PV05 599,413 597,713 1,70

PV06 597,763 595,863 1,90

PV07 596,692 594,442 2,25

PV08 595,841 592,991 2,85

PV09 605,729 603,429 2,30

PV10 603,896 601,846 2,05

PV11 600,944 598,594 2,35

PV12 599,879 596,879 3,00

PV13 601,071 598,771 2,30

PV14 597,986 594,736 3,25

PV15 594,051 591,401 2,65

PV16 592,455 589,605 2,85

PV17 590,640 588,890 1,75

PV18 590,164 588,014 2,15

PV19 587,721 586,021 1,70

PV20 588,103 586,303 1,80

PV21 585,285 582,635 2,65

PV22 585,643 583,943 1,70

PV23 583,073 580,723 2,35

PV24 581,765 579,415 2,35

PV25 580,150 578,300 1,85

PV26 579,298 577,448 1,85

PV27 578,819 576,919 1,90

PV28 596,393 594,443 1,95

PV29 595,315 592,365 2,95

PV30 591,507 588,457 3,05

PV31 589,184 586,634 2,55

PV32 587,746 584,696 3,05

PV33 585,768 582,768 3,00

PV34 583,796 580,646 3,15

PV35 581,668 578,118 3,55

PV36 579,044 577,194 1,85

PV37 578,664 574,914 3,75

PV38 576,780 573,080 3,70

PV39 574,927 571,227 3,70

PV40 573,074 570,324 2,75

PV41 572,131 569,831 2,30

PV42 571,635 569,235 2,40

PV43 571,031 568,781 2,25
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COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS
Av. Pref. Faria Lima, 10 - Bairro Parque Itália - CEP 13036-900 - Campinas - SP  

COHAB-DITRF/COHAB-DITRF-DRF/COHAB-DITRF-DRF-CPRF

DESPACHO

Campinas, 05 de outubro de 2021.
À COHAB- CEHIS
 
Prezados Senhores,
 
Tendo em vista a indisponibilidade de executar as obras dos Termos de compromisso da REURB
elencados anteriormente, sugerimos uma nova alternativa para mitigar os impactos do empreendimento.
Posto isso segue Projeto Urbanístico do N.R. Princesa D'Oeste (4494075, 4494093) para que seja
elaborado projeto para requalificação do sistema de lazer, lembrando que há necessidade de aprovação do
projeto junto a secretária de Serviços Públicos.
 
Sem mais,
At.te
 
 

Documento assinado eletronicamente por HAYDA BEIRIGO REIS, Coordenador(a) de Projetos
de Regularização, em 05/10/2021, às 09:11, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 4494098 e o código CRC EFF0B716.

COHAB.2021.00000507-79 4494098v2
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Anexo XIII – Parecer Técnico EMDEC 
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Anexo XIV – Parecer Consultivo da Secretaria de Saúde 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS
Av. Prefeito Faria Lima, 10 - Bairro Parque Itália - CEP 13036-900 - Campinas - SP 

COHAB-DITES/COHAB-DITES-DP/COHAB-DITES-DP-CEHIS

OFÍCIO

Campinas, 01 de fevereiro de 2021.

À Diretoria de Saúde,

 

Encaminha-se para levantamento da demanda de Saúde, para elaboração do EIV- Estudo de
Impacto de Vizinhança desse empreendimento, conforme legislação 184/2017.

Pedimos que as demandas solicitadas sejam indicadas observando o porte do
empreendimento (nº de unidades) e que nos informem detalhadamente todas as obras
necessárias bem como os custos (orçamento).

O requerimento da empresa solicitante consta no doc 3395819 , a localização do
empreendimento no doc 3395821 e o projeto básico doc 3395828 .

 

Recordamos que conforme legislação solicitações EHIS-COHAB tem prioridade de tramitação
e prazo legal de 30 dias.

 

Qualquer dúvida nossa equipe está a disposição (e-mail: eiv_ehis@cohabcp.com.br e 3119-9536)

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por GRAZIELI DA SILVA COSTA GOMES,
Assessor(a) Diretoria Técnica II, em 01/02/2021, às 14:18, conforme art. 10 do Decreto 18.702
de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3395752 e o código CRC A5ED00FF.

COHAB.2021.00000514-06 3395752v2
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                      COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS- COHAB 

________________________________________________________________________ 
 

   
C o m p a n h i a  d e  H a b i t a ç ã o  P o p u l a r  d e  C a m p i n a s  –  C O H A B  

Avenida Prefeito Faria Lima, nº 10 – Parque Itália – CEP 13036-900 - Campinas – S. Paulo 
Tel: (0..19) 3119-9503 - e-mail: ehis@cohabcp.com.br 

REQUERIMENTO DOCUMENTAÇÃO EIV  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Ao Departamento de Saúde, 

Segue informações para Avaliação do Impacto na rede Municipal de Saúde após a implantação do 
empreendimento pretendido: 

DADOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OBRA: 

Nome: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A 

Endereço: AV. FRANCISCO MATARAZZO, Nº 1400, ÁGUA BRANCA – SÃO PAULO, SP 

Telefone: 11 9 6068 9085 

CNPJ:  09.625.762/0001-58 

E-mail:  agodoy@tenda.com 

 

DADOS DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA: 

Nome: RODRIGO RIBEIRO LEITE 

Registro no CREA: 140488955-8 

Telefone: 11 94960 7129 

 

DADOS DO EMPREENDIMENTO 

Localização: RUA GERTRUDES MORO ROSSIN S/ Nº, LOTE 1, 
QUADRA A,  QUARTEIRÃO 30.019 

Número da área EHIS COHAB: 516 

- Número de colaboradores que trabalharão na obra?            
- Por qual período? 

160 FUNCIONÁRIOS  
16 MESES 

Tipo de empreendimento (Ex. Residencial, Misto [especificar]): Residencial 

Sendo Residencial 

Especificar o tipo de imóvel (Ex. casa, apartamento): Apartamento 

Qual o número de unidades?  480 

Quantos dormitórios terá cada unidade?   2 

Quantos moradores o empreendimento poderá abrigar? 1440 

Sendo Comercial (misto): 

Especificar o tipo de imóvel (ex. padaria, loja de roupas, etc.):  

Após a conclusão da obra, qual a estimativa de aumento da 
população flutuante local? (ex. nº de pessoas/dia): 

 

 

Requerente COHAB CAMPINAS 

Dados COHAB: ehis@cohabcp.com.br / (19)99449-0010 – (19) 3119-9503 

Assinatura do interessado (responsável técnico): 

Obs.: Para que ocorra tramitação prioritária da Lei Complementar 184/2017, o requerimento deverá conter 

identificação EHI“-COHAB  (carimbo ou assinatura) fornecido pela COHAB, na ausência do mesmo, seguir 

tramitação normal. 

Carimbo/Assinatura EHIS-COHAB: 

Requerimento  (3395819)         SEI COHAB.2021.00000514-06 / pg. 2
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Digite o texto aqui
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

Paço Municipal

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DS

DESPACHO

Campinas, 01 de fevereiro de 2021.

Ao Distrito de Sa6de Noroeste.

 

Para conhecimento e manifestação quanto aos despachos 3395752, após retornar a este Departamento.

 

At.

Documento assinado eletronicamente por DEISE FREGNI HADICH, Diretor(a) de

Departamento, em 01/02/2021, às 14:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3397028 e o código CRC C5C17CF4.

COHAB.2021.00000514-06 3397028v2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Rua Ernesto Carlos Reimann, 117 - Bairro Jd Paulicéia - CEP 13060-076 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DS/PMC-SMS-DS-DSNO

DESPACHO

Campinas, 11 de fevereiro de 2021.

A/C Raquel Aparecida Silveira

Coordenadora do CS Rossin

Encaminho para ciência e manifestação quanto ao novo empreendimento imobiliário na região do CS Rossin,
para elaboração do EIV- Estudo de Impacto de Vizinhança quanto as demandas da saúde.

As informações sobre o empreendimento constam no Requerimento (3395819).

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por JULIANA AHMED DE OLIVEIRA RAMOS,
Coordenador(a) Setorial, em 11/02/2021, às 11:57, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de
abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3448997 e o código CRC 94C140B2.

COHAB.2021.00000514-06 3448997v2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Rua Natale Bertucci, 20 - Bairro Parque Valença I - CEP 13058-525 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DS/PMC-SMS-DS-DSNO/PMC-SMS-DS-DSNO-CSROSSIN

DESPACHO

Campinas, 2ú de fevereiro de 2021.

Ilma Sra Juliana Ahmed de Oliveira Ramos

Coordenadora do Distrito de Saúde Noroeste

 

Em resposta a SEI COHAB.2021.00000514-0ú, envio o EIV no âmbito da saúde, referente ao
empreendimento a ser construído no território do Centro de Saúde Rossin.

 

A área de abrangência do CS Rossin é composta pelos bairros Jardim Rossin, Satélite Íris IV, Jardim Monte
Alto e Núcleo Residencial Princesa D´Oeste e tem uma população de 924ú habitantes (TABNET, PMC
2ú/02/21), sendo 90% usuária do Sistema Único de Saúde. 

Atualmente, o CS Rossin conta com os seguintes profissionais de saúde para atendimento à população:

2 médicos de saúde da família (32 e 3úh), sendo que 1 deles deixará a unidade em março de 2021;

1 pediatra (20h);

3 enfermeiras (3úh), sendo que 1 tem carga horária exclusiva na gestão do serviço;

2 técnicos de enfermagem (3úh);

ú auxiliares de enfermagem (3úh), com previsão de 3 aposentadorias até o fim de 2021;

1 dentista (3úh);

1 auxiliar de saúde bucal (3úh);

2 técnicos de farmácia (3úh);

ú agentes comunitários de saúde (3úh) e 

1 auxiliar administrativo (3úh);

Com esse número de servidores, temos habilitadas duas equipes de saúde da família, que conforme a PNAB
(2017), é responsável pelo atendimento de 3000 habitantes cada uma. Observa-se que pelo total de habitantes
do território, que hoje já necessitamos de uma terceira equipe.

Baseado no requerimento 3395819, com a implantação do empreendimento e considerando que os potenciais
moradores serão detentores de uma renda média no mesmo padrão dos atuais moradores do território, elas
utilizariam a unidades nos mesmos moldes utilizados hoje, ou seja, buscariam por atendimento preventivo e
ambulatorial, prevalecendo a escolha da unidade da rede pública. Com essa demanda, haveria a necessidade
de uma quarta equipe e um aumento no quantitativo de profissionais de saúde de todas as categorias conforme
preconizado na portaria nº 243ú de 21 de setembro de 2017, para que uma assistência de qualidade
satisfatória fosse prestada à toda população.

Além do incremento humano, necessitaríamos também, da ampliação da unidade de saúde, pois o prédio onde
hoje está instalado o CS não comportaria o aumento de equipes.

 

Me coloco à disposição para outras informações necessárias.
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Documento assinado eletronicamente por RAQUEL APARECIDA SILVEIRA,
Coordenador(a) Setorial, em 2ú/02/2021, às 15:15, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de
abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3523892 e o código CRC 854DE91B.

COHAB.2021.00000514-0ú 3523892v2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Rua Ernesto Carlos Reimann, 117 - Bairro Jd Paulicéia - CEP 13060-076 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DS/PMC-SMS-DS-DSNO

DESPACHO

Campinas, 26 de fevereiro de 2021.

A/C Deise Fregni Hadich

Diretora do Departamento de Saúde

Encaminho resposta a SEI COHAB.2021.00000514-06, envio o EIV no âmbito da saúde, referente ao
empreendimento a ser construído no território do Centro de Saúde Rossin.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JULIANA AHMED DE OLIVEIRA RAMOS,
Coordenador(a) Setorial, em 26/02/2021, às 17:03, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de
abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3525921 e o código CRC 754DF94E.

COHAB.2021.00000514-06 3525921v3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

Paço Municipal

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DS

DESPACHO

Campinas, 04 de março de 2021.

Á COHAB-DITES-DP-CEHIS

 

Ciente, de acordo para demais encaminhamentos.

 

At.

Documento assinado eletronicamente por DEISE FREGNI HADICH, Diretor(a) de

Departamento, em 04/03/2021, às 14:06, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3548304 e o código CRC FD589B86.

COHAB.2021.00000514-06 3548304v2
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COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS
Av. Prefeito Faria Lima, 10 - Bairro Parque Itália - CEP 13036-900 - Campinas - SP 

COHAB-DITES/COHAB-DITES-DP/COHAB-DITES-DP-CEHIS

DESPACHO

Campinas, 22 de março de 2021.

À SMS,

 

A Cohab Campinas, através de seu Diretor Técnico, solicita, respeitosamente, a revisão do
posicionamento de V. Sas. acostado no Despacho n. 3523892 de 26/02/2021.

Todavia, lembramos que no âmbito do EIV, as medidas preventivas e mitigatórias destinadas a
superar os impactos negativos ocasionados pela implantação do empreendimento no meio
urbano devem guardar relação direta com estes impactos, numa relação de causa e efeito, nos
termos da própria definição legal deste instituto no Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/01), a saber:

Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e
suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões:

I – adensamento populacional;

II – equipamentos urbanos e comunitários;

III – uso e ocupação do solo;

IV – valorização imobiliária;

V – geração de tráfego e demanda por transporte público;

VI – ventilação e iluminação;

VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

 

Nessa toada nos ensina o Ministério de Desenvolvimento Regional, do Governo Federal, no curso
disponibilizado este ano à população sobre o EIV:

As formas de todas essas medidas deverão ser decididas pelos técnicos envolvidos na análise
do EIV pelo Poder Público, subsidiadas pela população quando do exame do estudo nas
audiências públicas, não perdendo de vista que estas devem estar diretamente relacionadas
aos impactos.

(...)

Todas as medidas devem ser acompanhadas de justificativa e descrição dos efeitos esperados,
lembrando que não podem ser exigidas medidas que não guardem relação com o impacto
gerado.[1]
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Conclui-se, portanto, que o presente empreendimento não pode servir de instrumento para suprir
todo o déficit de saúde da região, notadamente quanto às demandas existentes previamente à
sua implantação. A responsabilidade do empreendedor em questão, in casu, é a de executar as
medidas mitigadoras/preventivas aptas a atender ao acréscimo da demanda por saúde gerado
pela população que habitará essas 480 unidades de moradia, de forma a mitigar os impactos
atinentes aos aspectos do adensamento populacional (art. 37, inc. I, Estatuto da Cidade –
aumento de pessoas residentes na vizinhança).

Sendo assim, solicitamos a revisão do Despacho n.3523892 no sentido de recalcular a
necessidade da ampliação da unidade de saúde já existentes, a fim de atender à real demanda
das famílias que residirão nessas 480 unidades habitacionais, com a ressalva de que, como
observado anteriormente, o somatório das contrapartidas decorrentes do EIV tem um teto legal
correspondente a 5% do custo global da obra, a ser repartido entre todos os órgãos públicos
envolvidos nas questões acima elencadas (conteúdo mínimo do Eiv:  art. 37, do Estatuo da
Cidade).

Para tanto, não podemos considerar incremento humano como obra mitigatória.

Solicito detalhamento da ampliação da unidade de saúde para encaminhar a demanda ao
empreendedor.

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por GRAZIELI DA SILVA COSTA GOMES,
Assessor(a) Diretoria Técnica II, em 22/03/2021, às 13:46, conforme art. 10 do Decreto 18.702
de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA OLIVEIRA GARCIA,
Coordenador(a) de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social, em 22/03/2021, às
13:47, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3618799 e o código CRC FA51CC56.

COHAB.2021.00000514-06 3618799v2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

Paço Municipal

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DS

DESPACHO

Campinas, 22 de março de 2021.

Ao Distrito de Sa�de Noroeste.

 

Para conhecimento e atender ao despacho 3✁18799, após retornar a este Departamento.

 

 

At.

Documento assinado eletronicamente por DEISE FREGNI HADICH, Diretor(a) de

Departamento, em 22/03/2021, às 15:52, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3620888 e o código CRC 250257B3.

COHAB.2021.00000514-06 3620888v2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Rua Ernesto Carlos Reimann, 117 - Bairro Jd Paulicéia - CEP 13060-076 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DS/PMC-SMS-DS-DSNO

DESPACHO

Campinas, 03 de maio de 2021.

A/C Raquel Aparecida Silveira

Coordenadora do CS Rossin

Encaminho processo para recalcular a necessidade da ampliação da unidade de saúde a fim de atender
á demanda das famílias que residirão nessas 480 unidades habitacionais, ou seja, uma média de 1920 pessoas,
conforme despacho 3618799.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por JULIANA AHMED DE OLIVEIRA RAMOS,
Coordenador(a) Setorial, em 03/05/2021, às 13:10, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de
abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 37 8 0 6 6 0 e o código CRC 2 D8 EE5 2 D.

COHAB.2021.00000514-06 3780660v2
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COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS
Av. Prefeito Faria Lima, 10 - Bairro Parque Itália - CEP 13036-900 - Campinas - SP 

COHAB-DITES/COHAB-DITES-DP/COHAB-DITES-DP-CEHIS

DESPACHO

Campinas, 24 de maio de 2021.

À Diretoria de Saúde,

Afim de complementar nossa solicitação 3395752 junto a essa secretária, tomamos a liberdade
de acrescentar as seguintes informações:

As medidas mitigadoras e/ou compensatórias estipuladas no âmbito do EIV podem ser de várias
ordens, só se exigindo que elas se relacionem à sobrecarga advinda da implantação do
empreendimento no tecido urbano, de modo a superar ou reverter os impactos negativos por ele
ocasionados, sempre com vistas a assegurar a qualidade de vida da população do entorno (área
de influência da vizinhança). É o que dispõe o art. 37 do Estatuto da Cidade e os arts. 7º e 8º da
Lei Complementar n. 184/17.

Assim, a depender da origem e da natureza do impacto gerado, as medidas mitigadoras e/ou
compensatórias idôneas para neutralizá-lo poderão compreender tanto obra (Ex: construção ou
reforma de posto de saúde / escolas, quando inexistente na área de influência do
empreendimento), quanto equipamentos, insumos e etc (ex: máquinas de Raio X, ultrassom,
seringas, oxigênio, computadores, arquivos, projetor, mesas, cadeiras etc para suprir a deficiência
de posto de saúde / escolas existente na área de influência do empreendimento).

Documento assinado eletronicamente por GRAZIELI DA SILVA COSTA GOMES,
Assessor(a) Diretoria Técnica II, em 24/05/2021, às 16:01, conforme art. 10 do Decreto 18.702
de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3871943 e o código CRC 86DB9005.

COHAB.2021.00000514-06 3871943v2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Rua Natale Bertucci, 20 - Bairro Parque Valença I - CEP 13058-525 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DS/PMC-SMS-DS-DSNO/PMC-SMS-DS-DSNO-CSROSSIN

DESPACHO

Campinas, 31 de maio de 2021.

Ilma Sra Juliana Ahmed de Oliveira Ramos

Coordenadora do Distrito de Saúde Noroeste

 

Em reposta à solicitação, informo que solicitei ao Distrito uma cópia do projeto de reforma anteriormente
realizado pelo Engenheiro Osvaldo, na época para recebermos uma emenda parlamentar. 

Nesse projeto, foi solicitado a reforma e ampliação da unidade (consultórios, almoxarifado, sala de urgência,
sala dos ACSs, administrativo e coordenação). Por se tratar de um serviço que recebe estágios de medicina
da PUC, já estávamos com o limite máximo de nossa capacidade de recebê-los.

Coloco em anexo, os materiais, equipamentos e adequações solicitadas, que provavelmente precisam de
atualização, pois já se passou mais de um ano. 

Estou saindo da coordenação do CS Rossin, mas me coloco à disposição para maiores informações.

 

Raquel Silveira Furtado

Coordenadora do CS Rossin

 

 

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL APARECIDA SILVEIRA,
Coordenador(a) Setorial, em 31/05/2021, às 14:18, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de
abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3900321 e o código CRC D1879E25.

COHAB.2021.00000514-06 3900321v2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Rua Ernesto Carlos Reimann, 117 - Bairro Jd Paulicéia - CEP 13060-076 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DS/PMC-SMS-DS-DSNO

DESPACHO

Campinas, 31 de maio de 2021.

A/C Deise Hadich

Diretora do Departamento de Saúde

 

Conforme informações contidas no despacho 3871943, encaminho relatório do Departamento Administrativo
com as necessidades de reforma e ampliação do Centro de Saúde Rossin, além das aquisiçoes apontadas nos
documentos 3900563, 3900576 e 3900608, como forma de mitigação no âmbito do EIV da região.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JULIANA AHMED DE OLIVEIRA RAMOS,
Coordenador(a) Setorial, em 31/05/2021, às 19:11, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de
abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3902890 e o código CRC DE2F6135.

COHAB.2021.00000514-06 3902890v2
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Inte essado: SMS 
Assunto: Repa os e ade uações no CS Rossin 
à
Visitaà deà i speç oà ealizadaà e à / / à –à Ha ilto à Ca ioà J .à Coo d.à Set./Seto à deà
Ma ute ç o/SMS à eà Os aldoà Cupelloà E g.Ci il/Seto à deà a ute ç o/SMS ,à a o pa hadosà daà
Coo de ado aàlo al,àRa uelàá.àSil ei aà

Le a ta e toàdeà e essidadesàlo aisàpa aàade uaçõesàdi e sas:à
à
ÁREA EXTERNA 
T o a àaà alhaà atualà o àdi e s oài fe io à à e essidade àeàade uaç oàdosà o duto esàdeàáP;à
Faze àade uaç oàdeà o duto àdeàáP,à o ài li aç oàe ada,àeài te liga à o à edeàsu te eaàouàPV;à
Re isa à o e tu aàeàt ata àpo tosàdeài filt aç o;à
Faze àaàli pezaàdasà a aletasàju toàaoàtaludeàeàdeso st uç oàdasàg elhasàeàdutosàdeàáP;à
I stala àtoldoà aàpo taàdeàe t adaàp i ipal;à
I stala àtoldoà aàe t adaàdasàsalasàdeà a i aàeà oleta;à
I stala àtoldoà asàja elasàdaàsalaàdeàOdo to;à
T ata àt i asàe àpa edesàexte as;à
Re isa àeàade ua àaàilu i aç oàexte aà a a delasàeàpostes/se so esàfoto lulas ;à
I stala à aptaç oàeàdutosàdeàáPàaàpa ti àdoàJa di ài te oà p óx.àCoo de aç o ;à
Re isa àaà epa a àala ado;à
Calafeta à alçadasàexte asàju toà sàpa edes;à
Exe uta àa igoàpad oàpa aàosà o p esso esàOdo toàeàI alaç o;à
Repa a àoàa igoàdeàg sàdeà ozi ha,àeài stala àpo tõesàtipoà e ezia a;à
Repa a àoàa igoàdeàto pedosàdeàgases,àeài stala àpo tõesàtipoà e ezia a;à
à
EDIFÍCIO 
I stala àilu i aç oà asà easàdeàespe aà eaà e t al ;à
T o a àasàlu i iasàfluo es e tesàpeloà odeloàa ti uedaàdeàl padas;à
Re isa àaài stalaç oàel t i aà–à iosàpo tosàdeàilu i aç oà oàfu io a à e tilado esàet . ;à
Re isa à i uitoà daà ilu i aç oà deà e e g iaà uitosà apa elhosà pe a e e à ligados à –à de e iaà
ha e àu à i uitoài depe de te;à
I stala àpo tosàdeàel t i aàpa aàapa elhosàdeàa à o di io adoà iosàa ie tes ,àeài te liga à o àoà
uad oàge alàdeàdisju to es;à

T o a àasàto ei asàdeàla ató iosàpeloàtipoàdeàp ess o,àeàasàdeàpa edeàpeloàtipoà o àala a a;à
T ata à easà o ài filt aç oàe àpa edesà p óxi asàaoàpiso ;à
T o a àpo tasàdeà adei aà o àdefeitosàouàfaltaàdeàfe hadu as,àet .;à
I stala à id osà asà easàdeà id oà ue adoàouàfalta doà po tasàeàja elas ;à
T ata àe/ouàt o a àpo tasà et li asàdeàfe o/ id os,àexte as,à o à easàdeàfe uge àeàdefeitoà asà
olda asà áge da e to,àE t adaàp i ipal,àCi ulaç oài te a ;à
áde ua à salaà deà Va i aà o à a pliaç oà pa aà aà eaà exte aà o à lajeà deà teto ,à o à al e a iaà
e estida,à eti a doàeàt a sfe i doàaàpo taàeàaàja elaà et li asà fe o/ id os ;à
I stala à edaç oà oàapa elhoàdeàa à o di io adoàdeàpa edeà aàsalaàdeàVa i a;à
I stala àla ató ioà aàsalaàdeàVa i a;à
Reti a àpo taàsa fo adaà oàWCàdaàsalaàdeàCu ati osàeài stala àpo taàdeà adei aà o à ate tesàide ;à
Reti a àaàpo taàexte aàdaàsalaàdeàColeta,àfe ha àoà oà o àal e a iaà e estida,àeài stala à aàpa edeà
exte a,àade ua doàaàja elaàexiste te;à
I stala à a ioà deà al e a iaà eà p atelei asà oà oà deà passage à daà salaà deà Coletaà pa aà aà salaà deà
Cu ati os;à
I stala àla ató ioà aàsalaàdeàColeta;à
Re isa àeàt o a àosàtu osàdeàligaç oàdosà asosàsa it ios,à o àdefeito/fe uge ;à
I stala à a aà oàla ató ioàdoàWCàPNEàFe i i oàpú li o;àà
Re o e àoàa tepa oàdosà i tó iosà oàWCàMas uli oàpú li oàeà i stala àout oà o à aio àdi e s oà
altu a ;à
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I stala à oxà o àdi isó ia,àpo taàet ,àeà asoàsa it ioàde t oàdoàWCàPNEàMas uli oàpú li o;à
áde ua àoàWCàPNEàMas uli oàpú li oà e a es e te,à o àla ató ioàeà a a,àpo taàet ;à
I stala à al oà o à id oàeà o aisà aàFa ia,à o àla gu aàpa aàdoisàate di e tos;àà
I stala à edaç oà oàapa elhoàdeàa à o di io adoàdeàpa edeà aàFa ia;à
I stala àla ató ioà aàFa ia;à
Refo a àoà al oàdaàRe epç o,àpa aàaàfo aà eta gula ,àp e e doàespaçoàpa aàate di e toàdeà
adei a te,àeà a te doàasàaltu asàdosà al õesàpa aàoàate di e toà o alà se à id o ;à
Fe ha à oàdeàpassage àe t eàExpu goàeàEste ilizaç o,à o àpo tasà osàdoisàlados,àeàa io a e toà
i depe de te;à
I stala àexausto àe àpa edeàdaàEste ilizaç o;à
Reti a àpo taàsa fo adaà oàWCàdaàsalaàdeàGOàeài stala àpo taàdeà adei aàeà ate tesàide ;à
I stala àa a a e toà asà l ulasàdeàdes a gaàdoàWCàFe i i oàfu io ios;à
Re e àeà ei stala àaàfiaç oàade uadaàpa aàosà hu ei osàdosàWCsàdeàfu io ios;à
I stala à edaç oà oàapa elhoàdeàa à o di io adoàdeàpa edeà aàsalaàdeàOdo to;à
T o a àe gatesàdasàto ei asàdasàpiasàdaàsalaàdeàOdo to;à
T o a àouàade ua àosàsifõesàdasàpiasàdaàsalaàdeàOdo to;à
T o a àoà aloàdoàpisoàdaàsalaàdeàOdo to;à
I stala àla ató ioà aàsalaàdeàOdo to;à
I stala àla ató ioà aàsalaàdeàU g ia;à
I stala à a guei aà oàfog oàaàg sàdaàCopaàeài te liga à o àoà uj oàexte o;à
Repa a àoàa io a e toàdeàja elaàdaàsalaàdeàE fe age ;à
I stala àtelasà os uitei asà asàja elasàdasàsalasàdeàp o edi e tos;à
Exe uta àaàpi tu aàge al,ài te aàeàexte a,ài lui doàpa edes,àtetos,àpo tas,à aixilhosà et li os,à
alhas,à ei aisàet .à
à
à
à
à
Ha ilto àCa ioàJ .ààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààOs aldoàCupelloà
Coo d.àSet.àdeàI fo aç oààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààE ge hei oàCi ilàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà
Seto àdeàMa ute ç oà-àSMSàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààSeto àdeàMa ute ç oà-àSMSààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà
Mat í ulaà -9ààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààMat í ulaà 9- à

à
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av. Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

11º Andar - Sala 07

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DGDO/PMC-SMS-DGDO-CG

RELATÓRIO

Campinas, 01 de junho de 2021.

 

RELATÓRIO DE MITIGAÇÕES CENTRO DE SAÚDE ROSSIN

 

ÁREA EXTERNA

 

ITEM ADEQUAÇÕES

01 Trocar a calha (atual com dimensão inferior à necessidade) e adequação dos condutores de AP.

02
Fazer adequação de condutor de AP, com inclinação errada, e interligar com rede subterrânea ou
PV.

03 Revisar cobertura e tratar pontos de infiltração.

04 Fazer a limpeza das canaletas junto ao talude e desobstrução das grelhas e dutos de AP.

05 Instalar toldo na porta de entrada principal.

06 Instalar toldo na entrada das salas de vacina e coleta.

07 Instalar toldo nas janelas da sala de Odonto.

08 Tratar trincas em paredes externas.

09 Revisar e adequar a iluminação externa (arandelas e postes/sensores fotocélulas).

10 Instalar captação e dutos de AP a partir do Jardim interno (próx. Coordenação).

11 Revisar a reparar alambrado.

12 Calafetar calçadas externas junto às paredes.

13 Executar abrigo padrão para os compressores Odonto e Inalação.

14 Reparar o abrigo de gás de cozinha, e instalar portões tipo veneziana.

15 Reparar o abrigo de torpedos de gases, e instalar portões tipo veneziana.
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EDIFÍCIO

 

ITEM ADEQUAÇÕES

01 Instalar iluminação nas áreas de espera (área central);

02 Trocar as luminárias fluorescentes pelo modelo antiqueda de lâmpadas;

03
Revisar a instalação elétrica da Unidade – vários pontos de iluminação não funcionam (ventiladores
etc.);

04
Revisar circuito da iluminação de emergência (muitos aparelhos permanecem ligados) – deveria
haver um circuito independente;

05
Instalar pontos de elétrica para aparelhos de ar condicionado (vários ambientes), e interligar com o
quadro geral de disjuntores;

06 Trocar as torneiras de lavatórios pelo tipo de pressão, e as de parede pelo tipo com alavanca;

07 Tratar áreas com infiltração em paredes (próximas ao piso);

08 Trocar portas de madeira com defeitos ou falta de fechaduras, etc.;

09 Instalar vidros nas áreas de vidro quebrado ou faltando (portas e janelas);

10
Tratar e/ou trocar portas metálicas de ferro/vidros, externas, com áreas de ferrugem e defeito nas
roldanas (Agendamento, Entrada principal, Circulação interna);

11
Adequar sala de Vacina com ampliação para a área externa (com laje de teto), com alvenaria
revestida, retirando e transferindo a porta e a janela metálicas (ferro/vidros);

12 Instalar vedação no aparelho de ar condicionado de parede na sala de Vacina;

13 Instalar lavatório na sala de Vacina;

14
Retirar porta sanfonada no WC da sala de Curativos e instalar porta de madeira com batentes
idem;

15
Retirar a porta externa da sala de Coleta, fechar o vão com alvenaria revestida, e instalar na parede
externa, adequando a janela existente;

16
Instalar armário de alvenaria e prateleiras no vão de passagem da sala de Coleta para a sala de
Curativos;

17 Instalar lavatório na sala de Coleta;

18 Revisar e trocar os tubos de ligação dos vasos sanitários, com defeito/ferrugem;

19 Instalar barra no lavatório do WC PNE Feminino público;

20
Remover o anteparo dos mictórios no WC Masculino público e instalar outro com maior dimensão
(altura);
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21
Instalar box com divisória, porta etc, e vaso sanitário dentro do WC PNE Masculino público;
Adequar o WC PNE Masculino público remanescente, com lavatório e barra, porta etc;

22 Instalar balcão com vidro e bocais na Farmácia, com largura para dois atendimentos;

23 Instalar vedação no aparelho de ar condicionado de parede na Farmácia;

24 Instalar lavatório na Farmácia;

25
Reformar o balcão da Recepção, para a forma retangular, prevendo espaço para atendimento de
cadeirante, e mantendo as alturas dos balcões para o atendimento normal (sem vidro);

26
Fechar vão de passagem entre Expurgo e Esterilização, com portas nos dois lados, e acionamento
independente;

27 Instalar exaustor em parede da Esterilização;

28 Retirar porta sanfonada no WC da sala de GO e instalar porta de madeira e batentes idem;

29 Instalar acabamento nas válvulas de descarga do WC Feminino funcionários;

30 Rever e reinstalar a fiação adequada para os chuveiros dos WCs de funcionários;

31 Instalar vedação no aparelho de ar condicionado de parede na sala de Odonto;

32 Trocar engates das torneiras das pias da sala de Odonto;

33 Trocar ou adequar os sifões das pias da sala de Odonto;

34 Trocar o ralo do piso da sala de Odonto;

35 Instalar lavatório na sala de Odonto;

36 Instalar lavatório na sala de Urgência;

37 Instalar mangueira no fogão a gás da Copa e interligar com o bujão externo;

38 Reparar o acionamento de janela da sala de Enfermagem;

39 Instalar telas mosquiteiras nas janelas das salas de procedimentos;

40
Executar a pintura geral, interna e externa, incluindo paredes, tetos, portas, caixilhos metálicos,
calhas, beirais etc.

41 Pintura da placa de identificação da unidade;

42 Proteção contra queda de lâmpadas das luminárias (relatório da vigilância sanitária e

43 segurança do trabalho);

44 Instalação de uma janela de vidro entre a área de desinfecção e área de esterilização

45 (relatório da vigilância sanitária);
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

 

ITEM DESCRIÇÃO

01
Aquisição e Instalação de ventiladores nas salas de espera e nos consultórios 02, 03, 04, 05, 06,
sala dos agentes, sala da especialidade e na recepção;

02
Aquisição e Instalação de Ar condicionado nas salas de urgência, consultório de G01 e G02, sala
de curativo, sala de reunião, sala da coordenação, consultório 01, sala de coleta e central de
materiais esterilizados;

03 Reforma ou Aquisição de 15 longarinas que estão com os estofados rasgados;

04
Aquisição de 10 longarinas de ferro, pois elas entortam quando o paciente encosta, tendo o perigo
de queda;

05 Aquisição de 10 cadeiras para a sala de reunião;

06 Aquisição de 01 mesa de ferro dobrável com quatro cadeiras para ser usada no refeitório;

07 Aquisição de 21 apoios ergonômicos para pés;

08 Aquisição de 01 maca ginecológica;

09 Aquisição de 01 maca (divã);

10
Aquisição de 10 cadeiras de escritório ergonômicas (giratória, estofada, espaldar alto, com apoio-
braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do
encosto;

11 Aquisição de 05 computadores;

12 Aquisição de 02 Doppler Fetal Portátil;

13 Aquisição de 01 aspirador de secreção com motor potente;

14 Aquisição de 03 cadeiras para coleta de laboratório;

15 Aquisição de 01 fogão industrial de 02 bocas;

 

 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

 

ITEM DESCRIÇÃO

01 Aquisição de 01 Aparelho de ultrasson com as pontas ultrassônicas marca Gnatus ou Dabi;

02 Aquisição de 01 Cadeira odontológica Gnatus ou Dabi;

03 Aquisição de 01 Compressor;
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04 Aquisição de 01 Caneta de baixa rotação com ponta reta KAvo;

05 Aquisição de 01 Bomba a vácuo odontológica e unidade suctora;

 

 

Documento assinado eletronicamente por DEISE FREGNI HADICH, Diretor(a) de
Departamento, em 01/06/2021, às 14:21, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3906236 e o código CRC CD2FB11D.

COHAB.2021.00000514-06 3906236v9
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av. Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

11º Andar - Sala 07

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DGDO/PMC-SMS-DGDO-CG

DESPACHO

Campinas, 01 de junho de 2021.

 

À

Sra. Grazieli da Silva Costa Gomes

Coord. de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social

COHAB - Campinas

 

 

Prezada,

 

Em atenção ao despacho 3871943, encaminhamos relatório (3906236) consolidado com
as demandas de mitigação para a implantação de empreendimento na região do Centro de Saúde Rossin.

 

 

 

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por SAMUEL DE ANDRADE MORAES, Apoio à
Gestão, em 01/06/2021, às 14:57, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3907134 e o código CRC B50FE979.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br 

Paço Municipal

PMC-SEINFRA-GAB

DESPACHO

Campinas, 19 de outubro de 2021.
Ao
Senhor Secretário Municipal de Infraestrutura
Carlos José Barreiro
 
Em atenção ao solicitado pela Secretaria de Saúde no despacho n.º 4543303 e considerando as
informações fornecidas quanto aos serviços a serem considerados na presnete estimativa, informamos que
o custo estimado de tais obras contendo reformas e ampliações é de R$ 2.200.000,00.
Salientamos que tais custos são estimados tomando por base preços médios de obras da mesma natureza,
licitadas e estimadas pelo Município, podendo haver divergências quando do desenvolvimento dos
projetos e orçamentos executivos. Informamos ainda que tais custo não contemplam quaisquer
equipamento.
Caso de acordo sugerimos o retorno à SMS para conhecimento e continuidade.
 
Atenciosamente,
 
Eduardo Gasparotto B. de Almeida Prado
Engenheiro Civil - SEINFRA

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO GASPAROTTO BANDEIRA DE
ALMEIDA PRADO, Engenheiro(a) Civil, em 19/10/2021, às 10:40, conforme art. 10 do Decreto
18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 4557282 e o código CRC 0B26D150.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br 

Paço Municipal - 11º Andar

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DGDO

DESPACHO

Campinas, 20 de outubro de 2021.

COHAB.2021.00000514-06 Despacho PMC-SMS-DGDO 4567652 Ao responder usar esta referência

 

À

Coord. de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social

COHAB - Campinas

 

Assunto: CEHIS - CS Rossin

 

 

Encaminho para prosseguimento, os apontamentos de necessidades relacionadas à instalação de um
empreendimento imobiliário na região do CS Rossin, bem como, as estimativas de custos dos
equipamentos e mobiliários e reforma e ampliação da unidade, conforme despachos 4500476 e 4557282.
Informo que o valor total estimado para a mitigação ficaria em torno de R$ 2.314.855,00.

 

Atenciosamente

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JORGE LUIS MARQUES FERNANDES, Apoio à
Gestão, em 20/10/2021, às 14:28, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 4567652 e o código CRC 6716ADE8.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br 

Paço Municipal - 11º Andar

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DGDO

DESPACHO

Campinas, 27 de outubro de 2021.

 

Á

Coord. de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social - COHAB Campinas

 

Prezados (as),

 

Considerando as necessidades apresentadas pelo serviço (4500476) e os levantamentos
de custo realizados pela SEINFRA (4557282), vimos, respeitosamente, solicitar os bons préstimos dessa
Coord. de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social para que nos informe a estimativa de
contrapartida financeira a ser aplicada na mitigação, objeto deste processo.

Esta previsão financeira é necessária para que o Distrito de Saúde Noroeste defina junto
à Coordenadoria de Manutenção da Saúde as melhorias que serão priorizadas, visando à mitigação, e para
que a Secretaria de Infraestrutura possa avaliar, em caso de obra, se a contrapartida financeira é
compatível com as necessidades apontadas pela saúde. 

Após, pedimos que o presente processo seja remetido para o Distrito de Saúde Noroeste
para conhecimento e manifestação. 

 
Desde já gradecemos pela importante parceria e pela especial atenção. 
 
 

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por SAMUEL DE ANDRADE MORAES, Apoio à Gestão,
em 27/10/2021, às 09:10, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 4602140 e o código CRC 4FB26D3D.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Rua Natale Bertucci, 20 - Bairro Parque Valença I - CEP 13058-525 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br 

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DS/PMC-SMS-DS-DSNO/PMC-SMS-DS-DSNO-CSROSSIN

DESPACHO

Campinas, 03 de novembro de 2021.
A Ilma Srª Juliana Ahmed de Oliveira Ramos,
Coordenadora do Distrito de Saúde Noroeste,
Após avaliação em locum e conversa com os representantes do setor de manutenção da SMS, senhores
Wagner e Oswaldo, revisamos a listagem de serviços a serem realizados e elencamos aqueles que
poderiam ser realizados pela manutenção, de forma a otimizar o recurso do Tac, para priorizar a ampliação
/ compra de equipamentos e instalações. Segue a listagem revista e reduzida a ser comtemplada pela verba
da TAC, em anexo.
Caso ainda esteja acima do valor estipulado, gostaríamos de saber o valor de cada ítem listado, para que
possamos rever a listagem e optar ou  pela ampliação do espeço ou pela reforma com aquisição de
materiais.
Atenciosamente,
Leonora Adissi Cordeiro 
 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LEONORA ADISSI CORDEIRO, Chefe de Setor, em
03/11/2021, às 17:36, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 4632869 e o código CRC 746F78B2.
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Centro de Saúde Rossin – Distrito de Saúde Noroeste 

Endereço: Rua Major Adolpho Rossin, 95 – Jardim Rossin 

Telefone: 3221-8907 E-mail: centrodesauderossin@gmail.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

SECRETARIA DE SAÚDE 

DISTRITO DE SAÚDE NOROESTE 

CENTRO DE SAÚDE ROSSIN 

 

 
Campinas, 03 de Novembro 2021.        

Levantamento de necessidades de adequações prediais, reforma, ampliação, mobiliário e 

equipamentos para o Centro de Saúde Jardim Rossin, em ordem de prioridade, após revisão. 

Item Descrição 

1)  Construir 03 consultórios com 9,00 m2 cada, 01 sala de reuniões com 25 m2, 

em conformidade com as normas sanitárias. 

Obs; A ampliação da proposta deverá ser realizada na área externa do 

estacionamento e compreender o local de embarque e desembarque de 

ambulâncias existente hoje. 

2)  Aquisição e instalação de 20 ventiladores de teto para salas/consultórios. 

Conforme o projeto de ampliação, incluir os ventiladores + instalações dos 

novos espaços. 

3)  Aquisição e instalação de ar-condicionado nas salas de: vacina, odontologia, 

ginecologia 01 e 02, farmácia, sala de curativo, sala de reuniões, sala de 

urgência, sala de equipamento de informática (rack) e coordenação/ 

administração. (10 equipamentos no total). 

4)  Adaptar passagem entre o prédio já existente e a estrutura anexa de modo a 

livre circulação de funcionários e pacientes, evitando a circulação por área de 

estacionamento visando evitar acidentes. 

5)  Aquisição de 30 cadeiras para sala de reuniões/consultórios. 

6)  Aquisição de 02 macas ginecológicas para os consultórios ampliados. 

7)  Aquisição de 06 escrivaninhas para os consultórios ampliados/ sala U/E. 

8)  Aquisição de 03 macas (diva) para os consultórios ampliados. 

9)  Aquisição de 07 computadores (CPU + Monitores com webcam e microfone 

+ teclados + mouse + estabilizadores de energia) para os consultórios 

ampliados/ sala de U/E. 

10)  Aquisição de 02 Doppler fetais portáteis. 



Centro de Saúde Rossin – Distrito de Saúde Noroeste 

Endereço: Rua Major Adolpho Rossin, 95 – Jardim Rossin 

Telefone: 3221-8907 E-mail: centrodesauderossin@gmail.com 

11)  Aquisição de 01 aspirador de secreção com motor potente. 

12)  Aquisição de 01 compressor para Odonto 

13)  Aquisição de 01 caneta de baixa rotação com ponta reta KAvo 

14)  Aquisição e instalação de 01 bomba a vácuo odontológica e unidade suctora 

 



 

Rua Rafael Andrade Duarte, nº 266, Nova Campinas - Campinas/SP 
Contato: (19) 3234-0243  

helena@planambiental.com.br 
www.planambiental.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XV – Anotação de Responsabilidade Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP
ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230201576479

1. Responsável Técnico

SILVIA BASTOS RITTNER
Título Profissional: Engenheira Sanitarista RNP:

Registro: 0682354562-SP

2605297551

Contratante: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A CPF/CNPJ:09.625.762/0001-58

Rua ÁLVARES PENTEADO N°: 61
1 ANDAR; SALA 01Complemento:

Cidade: São Paulo UF:

Bairro: CENTRO

SP CEP: 01012-001
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Estudo Trânsito 2,00000 unidade

Estudo Estudo Ambiental 2,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: Registro:

Celebrado em: 10/12/2020
Valor: R$ 2.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rua GERTRUDES MORO ROSSIN N°: 

Complemento: quadra A; quart. 30.019; lote 01 Bairro: JARDIM ROSSIN

Cidade: Campinas UF: SP CEP: 13059-235

Data de Início: 11/12/2020

Previsão de Término: 11/12/2021

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Residencial Código: 

CPF/CNPJ: 

Endereço:  Rua ITAPICURU N°: 

Complemento: CONTINUAÇÃO (CAMINHO DE SERVIDÃO No. 01) Bairro: JARDIM ITAYU

Cidade: Campinas UF: SP CEP: 13101-352

Data de Início: 11/12/2020

Previsão de Término: 11/12/2021

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Residencial Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

Responsabilidade técnica pela elaboração de Relatórios de Impacto de Trânsito - RIT e de Estudos de Impacto de Vizinhança - EIV, para cada um dos endereços 
supramencionados. 

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2



Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 14/12/2020 88,78 28027230201576479 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A - CPF/CNPJ: 09.625.762/0001-58

SILVIA BASTOS RITTNER - CPF: 068.574.928-24

ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE CAMPINAS

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 17 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 12/01/2021 16:47:13
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