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1. RESUMO 

 

Este Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV visa apresentar de forma 

detalhada, o por enquanto denominado “Edifício Residencial Multifamiliar”, bem 

como os prováveis impactos positivos e negativos que a instalação deste 

empreendimento causará em sua região de vizinhança. 

Para o caso dos impactos negativos, serão sugeridas medidas 

mitigadoras que tem como objetivo anular a ação negativa prevista, de forma a 

não comprometer em nenhuma fase do empreendimento, seja durante as obras, 

seja durante a operação, a qualidade de vida dos moradores de seu entorno. 

Após a introdução e objetivos (capítulo 2), o trabalho apresenta as leis 

que estão sendo atendidas pelo empreendedor (capítulo 3). 

O capítulo 4 expõe, de forma detalhada, as características do 

empreendimento em estudo, de forma a esclarecer questões fundamentais 

sobre sua natureza e ainda enfatizar que em nenhum momento as legislações 

municipais, estaduais ou federais estão sendo desobedecidas pela empresa 

empreendedora. Já o capítulo 5 apresenta a caracterização da vizinhança, com 

o intuito de demonstrar que o empreendimento estará em harmonia com seu 

entorno. 

O capítulo 6 apresenta a análise dos impactos, tanto positivos, como 

negativos, em virtude da implantação do empreendimento. Para o caso de 

impactos negativos, são apresentadas as respectivas medidas mitigadoras. 

Finalmente, o capítulo 7 é dedicado a concluir o trabalho, apresentando 

um balanço entre prós e contras a respeito da implantação do empreendimento 

em estudo.  
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1.1 Informações gerais 

 

1.1.1. Empreendimento 

Edifício Residencial Multifamiliar  

 
1.1.2. Proprietário da área e empreendedor 

Franzolin Incorporadora Ltda.  

CNPJ: 23.758.137/0001-05 

 
1.1.3. Autor do Projeto   

Arq.º Fernando Mauro Pinto Perin  

CAU-SP: A23031-6  

 

1.1.4. Responsável técnico pelo empreendimento 

Eng.º Luiz Augusto Braga Franzolin  

CREA: 5061478704 

 

1.1.5. Equipe de desenvolvimento do EIV/RIT 

Bruna Sanches - Engenheira Civil 

Christiana M.L.Barbato Montmorency -  Engenheira Civil 

João Felipe A. Lança –  Arquiteto e Urbanista 

João Pedro Arantes –  Gestor e Analista Ambiental 

Rejane Eli Bermudes Barbato –  Arquiteta e Urbanista 

 

1.1.6. Responsável técnico pelo EIV 

Arq. Rejane Eli Bermudes Barbato 

CAU: A109867-5 

           RRT: (Anexo 1) 
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2. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS DESTE TRABALHO 

 
2.1 Introdução 

 

Novos empreendimentos, de forma geral, tendem a promover alterações 

na paisagem urbana, as quais devem ser avaliadas quanto aos seus impactos, 

em especial os negativos, em sua área de influência direta e indireta. Desta 

forma, atendendo à solicitação dos órgãos técnicos da Prefeitura Municipal de 

Bauru, a Franzolin Incorporadora Ltda., por meio da Barbato Estudos de 

Engenharia, desenvolveu este Estudo de Impacto de Vizinhança, que identifica, 

analisa e classifica os possíveis impactos que serão causados na vizinhança do 

empreendimento que se pretende instalar. 

A Lei Federal nº 10.257/2001, conhecida por Estatuto da Cidade, 

apresenta o EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança como um mediador dos 

interesses privados dos empreendedores, e o direito à qualidade de vida urbana 

daqueles que moram ou transitam em seu entorno. Esta é a razão pela qual o 

EIV seja exigido por órgãos públicos municipais, como parte fundamental no 

processo de aprovação de empreendimentos que tenham potencial de causar 

impactos negativos à vizinhança.  

O Estudo de Impacto de Vizinhança pode ser definido como documento 

técnico a ser exigido, com base em lei municipal, para a concessão de licenças 

e autorizações de construção, ampliação ou funcionamento de 

empreendimentos ou atividades que possam afetar a qualidade de vida da 

população residente na área ou nas proximidades.  

No que diz respeito às desvantagens diagnosticadas, aqui chamadas de 

impactos negativos, serão apresentadas medidas mitigadoras que as minimizem 

e até mesmo as anulem, de forma que o empreendimento pretendido não cause 

em nenhum momento, prejuízo à cidade e em especial a população local, 

mostrando assim a viabilidade sustentável de sua implantação. 

 

 

 

 



 

8 
 

2.2 Objetivos 

 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um diagnóstico das 

vantagens e desvantagens para a cidade e a região, em virtude da implantação 

deste empreendimento. O presente relatório também tem como finalidade 

evidenciar que o empreendedor atenderá as exigências dispostas nas leis 

municipais, estaduais e federais que versam sobre parcelamento, uso e 

ocupação do solo.  
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3. ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

O “Edifício Residencial Multifamiliar” foi concebido a partir do que dispõe 

as seguintes leis: 

 

 

• Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a 

proteção da vegetação nativa, altera leis anteriores e dá outras 

providências. 

• Lei Federal no 6.766/79, alterada pela Lei no 9.785/99, que dispõe 

sobre parcelamento de solo; 

• Resolução Estadual SMA nº 07, de 18 de janeiro de 2017, que 

dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação 

ambiental de áreas objeto de pedido de autorização para 

supressão de vegetação nativa, corte de árvores isoladas e para 

intervenções em Áreas de Preservação Permanente no Estado 

de São Paulo. 

• Lei Municipal no 5.631, de 22 de agosto de 2008 - Institui o Plano 

Diretor Participativo do Município de Bauru; 

• Lei Municipal no 2.339, de 15 de fevereiro de 1982 - Estabelece 

normas para parcelamento, uso e ocupação do solo no Município 

de Bauru (com alterações feitas pela Lei no 2.407/82; 

• Lei Municipal nº 6.626, de 18 de fevereiro de 2015 - Dispõe sobre 

a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança no Município 

de Bauru e dá outras providências. 

• Decreto nº 13.269, de 28 de dezembro de 2016 - Substitui o 

Decreto 12.949, de 04 de dezembro de 2015, e institui 

procedimentos para o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e o 

Termo de Referência Técnico (TRT). 

 

O Estudo de Impacto de Vizinhança é um documento a ser exigido pela 

municipalidade com o objetivo de contribuir para análise de empreendimentos, 

especialmente aqueles com fins residenciais que tem potencial de promover 

adensamento populacional. 
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A elaboração deste EIV atende ao que está disposto no Decreto Municipal 

nº 13.269 de 28 de dezembro de 2016 que institui procedimentos para o Estudo 

de Impacto de Vizinhança (EIV) e o Termo de Referência Técnico (TRT) do 

município de Bauru.  
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4. INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO 

 

4.1 Características do terreno 

 

A área do empreendimento é formada por 4 Lotes de Terrenos. Cada 

matrícula possui uma área de 625 m², totalizando 2.500 m², registrada sob as 

matrículas Nº 2.315, Nº 2.317, Nº 2.319, Nº 2.321, no 1º Oficial de Registro de 

Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas -  Comarca de Bauru 

– Estado de São Paulo (Anexo 2).  

O Edifício Residencial Multifamiliar será implantado Rua Augusta Karg 

nos lotes 21, 23, 25 e 27, na Quadra 80, no bairro Vila Aviação – Bauru/SP. 

 

 A Figura 1 apresenta a localização da área do empreendimento frente 

à área urbanizada do município de Bauru. 

 
 

 
 

Figura 1: Localização do terreno frente à área urbanizada do município de Bauru. 
Fonte: Google Earth, 2018. 
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A área do empreendimento está situada na Macrozona “Zona de 

Adensamento Controlado” do município, segundo o Mapa 06: Macrozoneamento 

do Plano Diretor Participativo de Bauru. Essa zona é caracterizada por ocupação 

diversificada, grande oferta de emprego, população de média/alta renda, alto 

investimento da iniciativa privada, existência de áreas públicas urbanizadas, 

ocorrência de verticalização não concentrada, boa infraestrutura instalada, 

porém apresentando deficiência no sistema de drenagem e limitações naturais 

no abastecimento de água, segundo a Lei 5631/2008 – Plano Diretor 

Participativo de Bauru.  

As diretrizes para o desenvolvimento equilibrado da Zona de 

Adensamento Controlado se baseiam na (I) manutenção da característica de 

verticalização, com distanciamento adequado dos edifícios para garantia da 

insolação, ventilação e qualidade da paisagem; (II) controle de adensamento e 

permeabilidade; (III) implantação do reservatório de águas pluviais no Parque 

Vitória Régia. Sendo assim, o atual projeto possui uma localização favorável ao 

tipo de empreendimento proposto por esse zoneamento. 

Tendo como base a Lei Municipal no 2.339/82 – que estabelece normas 

para parcelamento, uso e ocupação do solo no Município de Bauru, o futuro 

empreendimento localiza-se na ZR.2/COC. 

A Figura 2 apresenta a localização do empreendimento dentro do mapa 

de macrozoneamento urbano da cidade de Bauru.  
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Figura 2: Localização do empreendimento dentro mapa de macrozoneamento 

urbano de Bauru. 
 
 

4.2 Informações sobre o empreendimento 

 

O Edifício Residencial Multifamiliar trata-se da construção de edifício 

residencial composto por uma torre, com 22 pavimentos (térreo + 19 pavimentos 

tipo + 2 pavimentos com apartamentos duplex) e 2 pavimentos subsolo.   

O edifício será composto por 19 pavimentos tipo com 4 apartamentos e 

2 pavimentos com 4 apartamentos duplex, totalizando assim 80 unidades 

habitacionais.  

No pavimento térreo haverá uma área comum contando com portaria, 

áreas de lazer como brinquedoteca, salão de festas, playgrounds, área para 

jogos, piscinas, entre outros, sanitários, academia e edificações de apoio.  A 

Tabela 1 resume as principais informações do empreendimento, conforme 

projeto arquitetônico (Anexo 3). 
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Tabela 1: informações sobre o empreendimento. 

Número de torres 1 

Número de subsolo 2 

Número de pavimento térreo 1 

Número de pavimentos tipo 19 

Número de pavimentos duplex 2 

Número de apartamentos por pavimento  4 

Número de dormitórios por apartamento 3 

Total de unidades habitacionais 80 

Vagas no Térreo  0 

Vagas no Subsolo 1  100 

Vagas no Subsolo 2 109 

Total de vagas de estacionamento 209 

 

4.3  Informações das áreas do empreendimento 

 

A Tabela 2 apresenta, de forma resumida, informações sobre as áreas 

do empreendimento e a Tabela 3 apresenta os índices urbanisticos do futuro 

empreendimento, segundo o projeto arquitetônico (Anexo 3). 

 

 

Tabela 2: resumo das áreas do empreendimento. 

                         Áreas (M²) 

Terreno  2.500,00 

Áreas a construir 
2.250,00 2º Subsolo (não computável) 2.500,00 

1º Subsolo (não computável)  2.425,50 

Subtotal 1 4.925,50 

Pavimento Térreo (computável)  525,53 

Pavimento Térreo (não computável) 311,06 

Subtotal 2 836,59 

Pavimento Tipo (computável) – 19 pav x 370,59  7.041,21 

Pavimento Tipo (não computável)  1.766,05 

Subtotal 3 8.807,26 

Duplex Inferior (computável) 299,49 

Duplex Inferior (não computável) 133,91 

Duplex Superior (computável) 347,69 

Duplex Superior (não computável) 110,2 

Subtotal 4 891,29 

Ático (não computável) 73,86 

Subtotal Área Computável 8.213,92 

Subtotal Área Não Computável  7.190,51 

Área Total da Construção 15.534,50 
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Tabela 3: Índices Urbanísticos do empreendimento 

Índices Valores do Projeto 

Índice de Ocupação  22,83% 

Índice de Aproveitamento  3.286 

 

O Índice de Permeabilidade será compensado conforme Resolução 

SEMMA Nº 01 de 2018, com declaração de atendimento da mesma pelo 

proprietário. Está previsto no projeto um sistema de retardo de 20 minutos, em 

projeto a ser aprovado pela SEPLAN e Obras. Portanto, mediante os dados 

apresentados, pode-se concluir que o empreendimento pretendido apresenta 

valores que atendam os parâmetros exigidos pela legislação municipal.  

 

 

4.4 População máxima 

 
O cálculo da população é realizado considerando a ocupação plena de 

toda a área, que tem como resultado a População Máxima Teórica. 

Para o cálculo da população residente, utiliza-se o mesmo critério 

estabelecido pelo DAE - taxa de ocupação de 5 habitantes por apartamento - 

totalizando assim: 

 

Empreendimento: 400 residentes (80 unidades x 5 hab/unidade).  

 

Para os funcionários dos apartamentos – prestadores de serviços diários 

dentro dos próprios apartamentos - é adotado o valor de 01 funcionário para 

cada 10 unidades habitacionais, totalizando 8 funcionários.  

Para dimensionar o número de funcionários ocupados nas atividades de 

apoio ao empreendimento como portaria, segurança, limpeza e manutenção, 

estimou-se a taxa de 01 funcionário para cada 10 unidades habitacionais, 

totalizando 8 pessoas. A Tabela 4 resume o quadro de ocupação máxima do 

empreendimento. 
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População 

Estimada Moradores 400 

Prestadores de Serviço 8 

Funcionários dos condomínios 8 

Ocupação total 416 

Tabela 4:  Ocupação Total do Empreendimento. 

 

Assim o valor total do adensamento da região por conta da instalação do 

empreendimento pode assumir o valor máximo de 416 pessoas. 

 
 

4.5 Perfil do usuário 

 

Está previsto que o perfil do usuário seja: segundo imóvel e empresários.  

 

4.6 Prazo de execução 

 

O prazo para execução das obras do empreendimento está estimado em 

36 meses.  

 

4.7 Sistema estrutural e construtivo 

 

Neste empreendimento será adotado o sistema estrutural de estrutura 

de concreto armado convencional e paredes de alvenaria de tijolo cerâmico.
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5. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE VIZINHANÇA 

 

5.1 Definição da área de estudo 

 

A área de influência de um empreendimento para um estudo ambiental 

pode ser descrita como o espaço passível de alterações em seus meios físico, 

biótico e/ou socioeconômico, decorrentes da sua implantação e/ou operação.  

 A delimitação das áreas de influência é determinante para cada EIV, uma 

vez que somente após esta etapa, é possível orientar as diferentes análises 

temáticas, bem como a intensidade dos impactos e a sua natureza. 

Define-se vizinhança como sendo o meio humano e meio físico onde 

convive o agrupamento populacional que sofrerá os impactos de um projeto ou 

empreendimento. Considera-se vizinhança imediata aquela instalada no(s) 

lote(s) e ou quadra(s) em que o empreendimento proposto se localiza e  

vizinhança mediata – aquela situada na área de influência do projeto e que pode 

por ele ser atingida. 

Entende-se assim que a área de vizinhança imediata corresponde 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, neste caso representa a quadra onde será instalado. 

Já a área de vizinhança mediata corresponde ao território no entorno da 

área que será afetada pelo empreendimento. De acordo com estudos realizados, 

esta área de influência pode variar de 1 a 3 km, se considerarmos os 

deslocamentos a pé. Para esse estudo, pela configuração do entorno, a área de 

vizinhança foi definida por um raio de 1,5 km a partir da entrada do 

empreendimento. 

Essa área corresponde essencialmente aos bairros Vila Aviação, Parque 

Jardim Europa, Res. Villaggio I, Res. Villaggio II, Res. Villaggio III, Parque 

Residencial Paineiras, Parque Residencial Samambaia, Jardim Níceia, Jardim 

América, Jardim Aeroporto e Jardim Santos Dumont. A Figura 3 apresenta a área 

de influência do empreendimento em questão. 
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Figura 3: Área de influência do empreendimento (raio 1,5km). 

 
 

5.2 Infraestrutura urbana existente na área de estudo 

 
5.2.1  Abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto 

  

O sistema de abastecimento de água do município de Bauru é composto 

de uma captação de água bruta no Rio Batalha cujo tratamento ocorre na ETA 

Bauru e outros 32 poços profundos. Toda a população da área urbana, seja da 

Sede ou do Distrito de Tibiriçá, é atendida pelo sistema público de abastecimento 

de água. A Operadora responsável pelo serviço de abastecimento de água no 

Município de Bauru/SP é o DAE - Departamento de Água e Esgoto do Município 

de Bauru/SP. 

Em relação ao sistema de esgoto, o Município de Bauru possui 

atualmente um sistema de esgotamento sanitário que engloba três subsistemas: 

o subsistema de Esgotos Sanitários da Área Urbana da Sede do Município, o 

subsistema de Esgotos Sanitários do Distrito de Tibiriçá e o subsistema de 

Esgotos Sanitários de Candeia, ambos localizados em parte da área urbana da 
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sede do município. Esse sistema possui em sua totalidade uma rede coletora de 

1.572.269,00 metros onde 87% é constituída por canos PVC e o restante (10 a 

20%) de construção mais antiga é de manilha cerâmica. Dados fornecidos pelo 

DAE indicam que em 31 de dezembro de 2015 existia no SES da Sede do 

Município um total de 129.861ligações prediais de esgoto. Comparando o 

número total de ligações anuais para o período de 2011 a 2015, verifica-se um 

incremento médio anual de 1.935 ligações. 

Por fim, sobre as coletas de lixo, a Prefeitura Municipal de Bauru é a 

responsável de todas as atividades relacionadas ao manejo dos resíduos sólidos 

e limpeza urbana. Através da Secretaria do Meio Ambiente – SEMMA, Secretaria 

Municipal de Obras Públicas – SMO Empresa Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Rural - EMDURB realiza a gestão, gerenciamento e planejamento 

relacionados ao manejo dos resíduos e à limpeza urbana do município. Ainda, 

com relação ao manejo dos resíduos sólidos de serviços públicos de 

saneamento, a Administração Municipal conta com o Departamento de Água e 

Esgoto – DAE de Bauru para a sua realização.  

A coleta e transporte dos resíduos sólidos no município de Bauru são 

realizados pela EMDURB, a qual possui contrato firmado com a Administração 

Municipal para execução destes serviços. A destinação final dos resíduos 

coletados no município é realizada também pela empresa pública, porém a 

Prefeitura Municipal possui um contrato com a empresa CGR Guatapará – 

Centro de Gerenciamento de Resíduos LTDA, a qual administra o aterro sanitário 

que serve como disposição final dos resíduos.  

 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Bauru (2017). 

 
 
 
5.2.2  Distribuição de energia elétrica e iluminação pública 

  

A energia elétrica distribuída no município é de responsabilidade da  

Concessionária Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, que atende a 

usuários tanto de residências, indústrias e estabelecimentos comerciais ou de 
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serviços, incluindo a região do empreendimento em análise, com 

aproximadamente 141.000 ligações em todo o município.  

Com relação a iluminação pública tratando-se de uma gleba, é de 

responsabilidade do empreendedor executar a mesma, quando ocorre abertura 

de novas vias. Será necessário a ampliação do viário para acesso ao 

empreendimento e o empreendedor deverá assumir as responsabilidades 

cabíveis. 

 

5.2.3 Sistema Viário e de Trânsito 

 

O Anexo 4 - Relatório de Impacto de Trânsito (RIT) - apresenta a análise 

detalhada do sistema viário, de trânsito e transporte coletivo na área de 

vizinhança do empreendimento, bem como as medidas para mitigar os impactos 

previstos. 

 

5.2.4 Equipamentos comunitários 

 

A Figura 4 apresenta a área de influencia do empreendimento (1,5 km) 

e os equipamentos publicos proximos ao empreendimento em estudo. 
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Figura 4: Área de influência do empreendimento (raio 1,5km) indicando os 

equipamentos públicos próximos - sem escala. 

 

Legenda: 

 

      Escola Municipal 

      Escola Estadual 

      Equipamento de Saúde   

      Área do empreendimento 
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Equipamentos de Saúde: 

Na região de vizinhança do empreendimento foi identificado 1 Núcleo de 

Saúde: 

• Núcleo de Saúde Jardim Europa 

 

Equipamentos de Educação: 

Quanto aos equipamentos públicos de educação na região do 

empreendimento, foram identificados 1 Escola Municipal de Educação Infantil 

Integral e 1 Escola Estadual.  

 

• EMEII Wilson Monteiro Bonato; 

• EE Luiz Braga. 

 

5.2.5 Comércio, prestação de serviços e sistemas de lazer 

 

A região do empreendimento é caracterizada pela uso misto do solo, 

mesclando atividades comerciais e prestação de serviços com moradias. Essa 

característica tem como vantagem a proximidade de diversos pontos de 

interesse da população, facilitando assim seu deslocamento para suprir as suas 

necessidades.  

Na área de vizinhança há uma variedade de comércios, prestação de 

serviços e lazer. Foram identificados supermercados, pizzarias, lanchonetes, 

bares, lojas, autopeças, farmácias, padarias, pet shops, escolas de idioma, 

postos de combustível, restaurantes, academia, imobiliárias, entre outros. Na 

área encontram-se também a Praça da Copaíba, Bosque da Comunidade e 

Delegacia de Polícia Federal.  

Além disso, foram identificados igrejas e templos religiosos de diversas 

crenças e religiões.  
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6. ANÁLISE DE IMPACTOS 

 

As análises dos impactos foram agregadas em função do momento em 

que ocorrem, ou seja, durante a fase de implantação e durante a fase de 

operação do empreendimento. Os impactos avaliados foram classificados 

quanto à natureza (positivo, negativo ou neutro), à ordem (diretos ou indiretos), 

à magnitude (alta, média ou baixa) e à duração (permanente, temporário ou 

cíclico). Quando o impacto é de natureza neutra, a ordem, a magnitude e a 

duração não são avaliadas. 

 

6.1 Impactos gerados durante a implantação do empreendimento 

 

6.1.1 Ocupação de vazio urbano 

 

A área a ser ocupada possui características de vazio urbano, ou seja, 

um espaço não edificado e não qualificado como área livre, dentro do perímetro 

urbano, porém, com grande potencial de implementação de áreas construídas, 

pois já dispõe de infraestrutura básica instalada em seu entorno, o que facilita e 

incentiva sua ocupação. 

 Além disso, um vazio urbano em meio áreas edificadas facilita o uso 

indevido do terreno, como queimadas e despejo irregular de resíduos, causando 

malefícios ao bem-estar e à saúde da população local. 

Assim, para o desenvolvimento urbano da cidade, é extremamente 

positivo que áreas ociosas sejam ocupadas, ao invés de se levar novos serviços 

de infraestrutura para implantação de conjuntos residenciais distantes do centro 

urbano. 

 

Tipo do impacto: positivo, direto, baixa magnitude e permanente. 
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6.1.2 Geração de emprego e renda  
 

As obras que transformarão a área de terras em um empreendimento 

residencial, abrirão novas vagas para contratação de funcionários diretos. São 

profissionais do setor da construção civil, como engenheiros civis, arquitetos, 

tecnólogos em edificações, pedreiros, serventes, motoristas, topógrafos, 

eletricistas, etc. Existe ainda a possibilidade de abertura de muitas vagas para 

contratações indiretas, característica tradicional do setor.  

Estima-se que o empreendimento “Edifício Residencial Multifamiliar” 

tenha capacidade de gerar aproximadamente 48 postos de trabalho formais 

diretos durante a fase de implantação.  

 

Tipo do impacto: positivo, direto, baixa magnitude e temporário. 

 

6.1.3 Aumento do fluxo de veículos nas vias durante as obras 

 

Durante a fase de implantação do empreendimento, haverá aumento do 

fluxo de veículos nas vias do seu entorno. Diversas viagens de veículos passam 

a acontecer, são veículos de prestadores de serviços, funcionários da obra e 

veículos de grande porte, como retroescavadeiras, caminhões de terra, 

equipamentos de perfuração de solo, veículos para entrega de materiais.  Trata-

se, porém, de um impacto inevitável gerado pela implantação de 

empreendimentos da construção civil. 

 

Tipo do impacto: negativo, direto, baixa magnitude e temporário. 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 

• Estabelecer entendimentos com o Departamento de Trânsito de Bauru, a 

fim de adotar medidas para o correto uso das vias no entorno ao 

empreendimento, como, por exemplo, definir horários específicos para o 

trânsito de veículos pesados e máquinas, de forma a garantir não somente 
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a fluidez, como também a segurança dos usuários da via (pedestres, 

condutores, ciclistas, etc.); 

• Além de especificar os horários que os veículos de grande porte e as 

máquinas poderão circular nas vias públicas (entre 7h e 17h), serão 

utilizadas preferencialmente vias de acesso principal e não as vias de 

acesso local ao empreendimento; 

• O empreendedor se responsabilizará por toda a sinalização de trânsito de 

obra, respeitando a lei federal no 9.503 – Código de Trânsito Brasileiro. 

 
6.1.4 Aumento dos níveis de ruídos nas proximidades das obras 
 

É natural que obras de construção civil gerem emissão de ruídos que, 

em sua maioria, são provenientes de equipamentos como serras, betoneiras, 

escavadeiras, caminhões, tratores, etc. 

Porém, considera-se que a emissão destes tipos de ruídos costuma ser 

localizada e atinja a distância máxima de 200 metros. Assim, por se tratar de 

uma obra em um terreno que ocupa a área de 2.500 m², os níveis a serem 

registrados não causarão incômodos aos moradores locais durante todo o 

período das obras, restritas ao período diurno.  

No entanto, a Norma Regulamentadora 15 (NR 15), define que a 

emissão de ruídos, seja contínuo ou intermitente, é considerada uma atividade 

insalubre para o trabalhador. Ou seja, além de causar incômodos aos moradores 

vizinhos, os ruídos provenientes das atividades das obras poderão afetar 

também os trabalhadores.  

 

Tipo do impacto: negativo, direto, baixa magnitude e temporário. 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 

• Restringir as atividades das obras exclusivamente ao horário diurno, 

quando existem menos moradores nas residências dos bairros vizinhos;  

• Definir programas de manutenção e regulagem de máquinas, 

equipamentos e veículos de forma que sejam submetidos com frequência 

a fiscalização quanto o nível de ruídos emitidos; 
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• Respeitar os limites de tolerância definidos pela NR 15, para exposição 

de trabalhadores a emissão de ruídos contínuos e intermitentes (Anexo 1 

da norma), ou para ruídos de impacto (Anexo 2 da norma). 

6.1.5 Aumento da geração de poeiras 

 

As atividades de movimentação de terra e serviços preliminares de uma 

obra de construção civil, são fontes de geração de poeiras. Os serviços de 

terraplenagem e escavação de valas para instalação de tubulações, são 

realizados por equipamentos mecânicos, o que gera um volume relevante de 

poeiras, bem como o transporte de terra, a carga e descarga a partir de veículos 

e equipamentos. 

Em períodos de baixa umidade do ar, essas atividades acarretam 

geração de poeiras em maior frequência e intensidade do que o restante do ano.  

Segundo a CETESB, é considerada baixa umidade do ar valores 

aferidos abaixo de 20%, que ocorrem preferencialmente entre os meses de abril 

e setembro. 

Também no caso da geração de poeiras, os incômodos atingem aos 

moradores do bairro vizinho e aos próprios trabalhadores da obra. Neste caso a 

Norma Regulamentadora 15 (NR15) também informa, em seu anexo 12, os 

limites de tolerância para exposição às poeiras minerais. 

 

 

Tipo do impacto: negativo, direto, baixa magnitude e temporário. 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 

• Manter o material proveniente das escavações umedecido, e na medida 

do possível, compactado a fim de evitar a proliferação acentuada de 

partículas no ar; 

• Manter as vias de acesso ao empreendimento e vias de circulação 

internas umedecida, assim como os montes de estocagem de materiais 

especialmente durante períodos em que a umidade do ar for mensurada 

em menos que 20%; 
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• Respeitar os limites de tolerância definidos pela NR 15, Anexo 12, para 

exposição de trabalhadores a emissão de poeiras minerais. 

• Controlar e orientar o fluxo de veículos na área da obra afim de evitar a 

formação desnecessária de poeira.  

 

6.1.6 Aumento da emissão de gases de combustão 

 

Este impacto envolve a emissão de gases gerados por motores a 

combustão. Dentre os quais se destacam o dióxido de carbono (precursor de 

efeito estufa), os óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos – poluentes 

monitorados pela CETESB em todo o Estado de São Paulo. Esses gases têm 

caráter dispersivo e se acumulam facilmente a emissões similares já advindas 

de outras fontes locais e do entorno.  

 

Tipo do impacto: negativo, direto, baixa magnitude e temporário. 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 

• Fazer manutenção periódica em máquinas, veículos e equipamentos; 

• Proibir atividade de queima de materiais combustíveis, de lixo e de 

matéria orgânica na área do empreendimento. 

 

6.1.7 Geração e disposição de resíduos sólidos da construção civil 

 

Foi elaborado para o empreendimento um Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil – PGRCC (Anexo 5) onde foram detalhadas as 

características e quantificações dos resíduos, bem como o gerenciamento 

desses resíduos na obra e o correto destino final. Foram identificados agentes 

de transporte e áreas receptoras de resíduos provenientes da construção civil, 

devidamente licenciados pela CETESB. 

Este documento será protocolado junto a SEMMA. 

 

Tipo do impacto: neutro. 
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6.2 Impactos gerados após a implantação do empreendimento 

6.2.1 Geração de emprego e renda 

 

Durante a fase de operação haverá ainda a criação de outros novos 

postos definitivos de trabalho para suprir a demanda por funcionários para 

manutenção e serviços do próprio condomínio, como pessoal de limpeza, 

segurança e manutenção, além dos funcionários dos apartamentos. Estima-se 

que ao todo serão 16 novos postos de trabalhos por conta do funcionamento do 

condomínio (Tabela 4).  

Assim a geração de novas vagas e todos os efeitos benéficos causados 

pela criação de novos postos de trabalho, acaba por incidir de forma positiva na 

economia local. 

 

Tipo do impacto: positivo, direto, baixa magnitude e cíclico 

 

6.2.2 Incremento de atividades comerciais 

 

O adensamento populacional incidirá no aumento do movimento no 

comércio e da prestação de serviços da região de vizinhança mediata ao 

empreendimento. Este feito impactará de forma extremamente positiva o 

entorno. 

O adensamento populacional provocado pelo “Edifício Residencial 

Multifamiliar” também deverá atrair novos investidores para a região, fomentando 

o aquecimento econômico local. 

 

Tipo do impacto: positivo, direto, baixa magnitude e cíclico. 

 

6.2.3 Qualidade de vida para os condôminos 

 

Este empreendimento oferecerá vários benefícios para seus moradores, 

como portaria, possibilidade de desfrutar de áreas de lazer compartilhadas como 

academia, piscinas, salas de jogos, gerando comodidade aos moradores, entre 

outras facilidades. 
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Tipo do impacto: positivo, direto, baixa magnitude e permanente. 

 

6.2.4 Valorização imobiliária 

 

A valorização imobiliária que um empreendimento desta natureza trará 

para a região também deve ser considerada um impacto. Conforme descritos 

nos itens 6.1.1 e 6.2.3, a ocupação do vazio urbano existente e a implantação 

de um empreendimento residencial que agrega qualidades como conforto, 

segurança e lazer, tendem a elevar naturalmente o valor dos imóveis em seu 

entorno. 

Considera-se também que a atração por novos postos de comércio e 

serviços, descritos no item 6.2.2, advindo da implantação do empreendimento, 

também incidirá na valorização de imóveis. Os moradores da área de vizinhança 

passarão a ter acesso a serviços e comércio que hoje exigem seu deslocamento, 

principalmente em se tratando de imóveis distantes das zonas centrais. 

Importante citar que a instalação de novos comércios e serviços na região está 

vinculada à possibilidade legal determinada pela Prefeitura Municipal de Bauru.  

 

Tipo do impacto: positivo, direto, baixa magnitude e permanente. 

 

6.2.5 Aumento de receita municipal  

 

Uma vez implantada as 80 unidades habitacionais, haverá um aumento 

na arrecadação de IPTU. 

Além do IPTU, novos empreendimentos contribuem para a geração de 

outros tributos municipais: retenção de ISS – Imposto Sobre Serviços a partir do 

início das obras e ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis na 

alienação do imóvel. 

 

Tipo do impacto: positivo, direto, baixa magnitude e permanente. 
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6.2.6 Geração e disposição de resíduos sólidos, orgânicos e recicláveis 

 

Durante a fase de operação, e tratando-se de um empreendimento 

estritamente residencial, os resíduos sólidos, orgânicos e recicláveis gerados, se 

constituem de lixo domiciliar, passível de ser retirado pelo serviço municipal de 

coleta. Prevê-se a geração de 400 kg de lixo por dia (1,0 kg.hab/dia para 

unidades residenciais). 

 

Tipo de impacto: negativo ,indireto, baixa magnitude e permanente. 

 

Medidas mitigadoras propostas: 

 

• Durante a fase de operação do empreendimento, o lixo domiciliar orgânico 

gerado deverá ser armazenado em compartimentos apropriados, em 

áreas internas ao terreno, com desratização periódica, antes de ser 

retirado pelo serviço público de coleta. 

• Deverão ser dispostas lixeiras seletivas nas áreas externas do 

empreendimento, e os resíduos sólidos recicláveis coletados das lixeiras 

também deverão ser estocados em compartimentos apropriados, para 

posterior retirada pelo serviço municipal de coleta seletiva. Em nenhuma 

hipótese, os resíduos sólidos poderão ser dispostos a céu aberto ou 

incinerados.  

• Sugere-se que sejam feitas campanhas educativas junto aos moradores, 

quanto à necessidade de separação do lixo orgânico e do lixo reciclável, 

bem como a redução de sua geração. 

 

 

6.2.7 Aumento da demanda por serviços públicos 
 

Educação  

 

Por conta de tratar-se de empreendimento residencial, com potencial 

para adensamento populacional, é esperado que haja, ao final de sua ocupação, 
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incremento do número de moradores que atualmente não são contabilizados na 

área de influência, conforme mostra a Tabela 4. 

A consequência imediata do aumento de moradores em uma região é 

que haverá maior procura pelos serviços públicos oferecidos pelo município, em 

especial os serviços de saúde e educação. Deve-se considerar, no entanto, que 

o perfil dos futuros moradores do empreendimento, difere do cliente cativo dos 

serviços oferecidos pelo poder Público. Assim, a implantação do 

empreendimento não causará impacto às redes de educação e saúde públicas. 

A Secretaria Municipal de Educação estipula, a partir do valor médio de 

repasses por alunos, o valor da contrapartida necessária para a mitigação deste 

impacto. O cálculo do valor de contrapartida é apresentado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Cálculo de contrapartida para alunos da rede municipal. 
 

Segmentos de 
Ensino 

Ensino Infantil Ensino Fundamental  

Creche Pré Escola Anos Iniciais Anos Finais 

Número de Alunos 
Matriculados* 

6.155 8.277 4.352 38.202 

Porcentual de 
estudantes/habitantes 
do empreendimento 

          1,23%  1,39% 2,27% 2,27% 

Estimativa de Alunos 4,92 5,56 9,08 9,08 

Repasse FUNDEB R$ 4.630,01 R$ 4.630,01 R$ 4.095,78 R$ 4.273,85 

Estimativa calculada 
por Unidades 
Habitacionais 

28,64 

Média do valor do 
FUNDEB 

R$ 17.629,65/4 = R$ 4.407,41 

Cálculos  R$ 4.407,41/7 * 28,64 = R$ 18.032,60 

Total de 
contrapartida 

R$ 18.032,60 

*DADOS INEP – CENSO ESCOLAR REALIZADO EM 2017 

 

Para a mitigação do impacto para a educação municipal, o empreendedor 

deverá prover uma contrapartida de R$ 18.032,60. Que serão convertidos em 

obras e melhorias dos equipamentos de educação pública, dentro da área de 

influência do empreendimento. 
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 Saúde 

 

A Secretaria Municipal de Saúde estipula, a partir do valor médio de 

repasses do Governo Federal e do numero de novos moradores na região do 

empreendimento, o valor da contrapartida necessária para a mitigação deste 

impacto. O cálculo deste valor é expresso pela equação:  

 

 

                 CP = R$2,00 x 400 x 36 = R$ 28.800,00 

 

Tem-se, portanto, que o valor para mitigação dos impactos referentes à 

saúde municipal é de R$ 28.800,00 que serão convertidos em obras e melhorias 

dos equipamentos de saúde comunitária, dentro da área de influência do 

empreendimento. 

 

Tipo do impacto: neutro. 

 

6.2.8 Sistema de transporte e trânsito 

 

O Anexo 4, RIT (Relatório de Impacto de Trânsito), trata da análise do 

impacto no sistema viário e transporte público, indica os impactos e propõe as 

medidas mitigatórias compatíveis com o entorno. 

 

6.2.9 Volumetria dos edifícios em relação ao entorno 

 

O “Edifício Residencial Multifamiliar” propõe a implantação de um edifício 

com pavimento térreo e mais 21 andares (T+21), o qual está de acordo com o 

plano diretor do município de Bauru, para este zoneamento.  

A proposta de um empreendimento vertical na região, está em harmonia 

com seu vizinho próximo Residencial Costa dos Corais. 

CP = (Valor do repasse/morador) x (número de moradores) x 

(meses para equipar o entorno com benfeitorias na saúde 

municipal) 
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Além disso, as condições de volumetria proposta pelo projeto 

arquitetônico não comprometerão as condições de ventilação, uma vez que 

todos os recuos são respeitados, nem tampouco, as condições de 

sombreamento e iluminação do entorno.  

 

Tipo do impacto: neutro. 

 

6.2.10 Abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. 

 

Em virtude da ocupação da área em estudo, haverá aumento do consumo 

de água tratada, bem como aumento na produção de esgoto. Assim, o 

empreendedor oficializou consulta ao Departamento Águas e Esgoto de Bauru – 

DAE, por meio Processo Administrativo DAE nº 9285/2018 e aguarda a emissão 

do documento “Certidão de Diretrizes”, onde espera-se que este órgão ateste a 

viabilidade técnica de atendimento da nova demanda. 

Este documento deve também propor que sejam executados pelo 

Empreendedor determinadas obras, mediante termo de acordo a ser firmado 

junto ao DAE. Deve ainda apontar as orientações a serem seguidas na 

elaboração dos projetos e durante a execução das obras e o valor de 

contrapartida que deverá ser repassado ao município para ser investido em 

melhorias nas redes de abastecimento de água e coleta de esgoto. 

 

Tipo do impacto: indefinido – A ser avaliado após a emissão da Certidão de 

Diretrizes - DAE 

 

 

6.2.11 Fornecimento de energia elétrica e iluminação pública 

 

  O adensamento populacional também aumentará o consumo de 

energia elétrica na área de influência do empreendimento. A fim de aferir a 

viabilidade de atendimento, será solicitado pelo empreendedor à Concessionária 

CPFL Paulista, um documento que ateste a viabilidade de atendimento para a 
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nova demanda e indique condições a serem seguidas pelo empreendedor para 

que seja viável tal fornecimento por parte da concessionária. 

A instalação e operação do residencial não impactam na situação 

existente no local e conforme evidenciado no item 5.2.2 o entorno do 

empreendimento possui rede de distribuição de energia e iluminação pública. 

 

Tipo do impacto: indefinido – A ser avaliado após a emissão da Carta de 

Viabilidade - CPFL. 

 

6.2.12  Impermeabilização do solo e Drenagem de águas pluviais 

 

Geralmente, em decorrência da alteração das características físicas do 

terreno, que passa da configuração natural para área com fins de atividade 

residencial, há impermeabilização de partes do solo, acarretando menor 

infiltração das águas pluviais e consequentemente, maior coeficiente de 

escoamento destas águas. 

Como citado anteriormente, no item 4.3, o Índice de Permeabilidade será 

compensado conforme Resolução SEMMA Nº 01 de 2018, com declaração de 

atendimento da mesma pelo proprietário. 

Para assegurar a condição de permeabilidade necessária do solo, está 

previsto no projeto um sistema de retardo de 20 minutos, em projeto a ser 

aprovado pela SEPLAN e Obras. 

 

Tipo do impacto: neutro. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Neste estudo os impactos foram agregados em função do momento em 

que ocorrem, ou seja, durante a fase de implantação e durante a fase de 

operação do empreendimento. De forma resumida, foram identificados os 

seguintes impactos: 

 

IMPACTOS POSITIVOS 

• Ocupação de vazio urbano; 

• Geração de emprego e renda; (implantação e ocupação) 

• Incremento de atividades comerciais; 

• Qualidade de vida para os condôminos; 

• Valorização imobiliária; 

• Aumento de receita municipal. 

 

IMPACTOS NEGATIVOS 

• Aumento do fluxo de veículos nas vias durante as obras; 

• Geração de ruídos durante as obras; 

• Aumento da geração de poeiras durante as obras; 

• Aumento da geração de gases a combustão; 

• Geração e disposição de resíduos sólidos e orgânicos e 

recicláveis (fase de operação);  

 

Para os impactos negativos foram sugeridas as ações adequadas para 

sua mitigação. 

 

IMPACTOS NEUTROS 

• Geração e disposição de resíduos da construção civil (fase de 

implantação); 

• Aumento da demanda por equipamentos públicos (Educação e 

Saúde) 

• Volumetria, sombreamento e ventilação; 
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• Impermeabilização do solo e drenagem de águas pluviais 

 

A geração e disposição de resíduos da construção civil, e 

impermeabilização do solo são tratados como neutros pois a mitigação se inicia 

antes do impacto ser causado, melhor dizendo, de forma profilática. 

Nesse estudo não foi identificado aumento da demanda por 

equipamentos públicos de educação e saúde, além disso há uma mitigação 

proposta com as contrapartidas calculadas e apontadas nesse estudo.  

No que diz respeito aos impactos no sistema de trânsito, o anexo 4 

apresenta propostas de medidas de aumento na segurança viária.  

 

IMPACTOS NÃO IDENTIFICADOS 

• Abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto; 

• Fornecimento de energia elétrica e iluminação pública; 

 

Assim, conclui-se que a implantação de empreendimento residencial 

deste porte deverá atrair melhorias relevantes para a região trazendo benefícios 

importantes para a área de vizinhança, de forma a contribuir com a melhoria da 

qualidade de vida da população, não só dos residentes do condomínio, como 

também para a população já residente da área.  

A análise final deste documento indica que os impactos negativos 

causados em virtude tanto das obras de instalação como da operação do 

“Edifício Residencial Multifamiliar”, serão de baixa intensidade e todos passíveis 

de mitigação. 

Por fim, é imprescindível que seja avaliado o valor total de contrapartida 

a ser exigida ao empreendedor de forma que esse valor não inviabilize o 

empreendimento. 

 

 

Enga. Christiana Barbato Montmorency            Arqa. Rejane Bermudes Barbato 
BARBATO ESTUDOS DE ENGENHARIA 
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