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Apresentação
O Relatório de Impacto Ambiental RIMA visa fornecer as principais
informações à comunidade relativas ao
empreendimento
denominado
Loteamento Glebas São Quirino, em
especial no tocante às medidas de
proteção e recuperação do meio
ambiente e da qualidade de vida.

O
Empreendimento
Residencial
Glebas São Quirino é um projeto
composto por três
loteamentos
urbanos,
totalizando
área
de
2.371.561,52m², localizado na região
do Galleria Shopping, no município de
Campinas, SP.

Zoneamento

De acordo com o Plano Diretor do
município estabelecido pela Lei
Complementar 15, de 27 de
dezembro de 2006 o Loteamento
Glebas São Quirino está localizado na
MZ 08, Zona 03, AP 08, UTB 22B.
O Caderno de Subsídios para a MZ 8
(Proposta de Lei 16/10) caracteriza
esta região como de loteamentos
habitacionais consolidados e em
consolidação, de padrão médio e alto,
algumas áreas industriais e grandes
estabelecimentos
comerciais
de
atração regional, além de muitas
áreas vazias.

2

São Diretrizes específicas para a MZ 8:
Instituir um sistema de áreas verdes
que integre os remanescentes de
vegetação
nativa,
áreas
de
preservação permanente, planícies de
inundação, unidades de conservação,
praças e parques públicos.

Zoneamento Proposto

O Plano Diretor e a Lei de Uso e
Ocupação do Solo (LUOS) são as
principais
ferramentas
de
planejamento que orientam o
desenvolvimento da cidade e
organizam as atividades urbanas
(comércio,
serviços,
indústria,
moradia, lazer e transporte) no
território, visando sua melhor
distribuição, funcionamento, eficácia
e a qualidade de vida do cidadão. A
Lei de Uso e Ocupação do Solo de
Campinas é de 1988 e por isso esta
em fase de Revisão.
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O Mapa acima apresenta a proposta
de REVISÃO do zoneamento do
Município de Campinas.
Nessa Proposta o empreendimento
Loteamento Glebas São Quirino está
localizado
na
Macrozona
Macrometropolitana
(Sistema
Anhanguera-Bandeirantes, Rodovia D.
Pedro, Rodovia Santos Dumont,
Rodovia Ademar de Barros, Aeroporto
de Viracopos e UNICAMP).
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De acordo com a Lei Municipal nº. 6.031/88 (Lei de Uso e Ocupação do Solo LUOS), a área onde se pretende empreender está situada na Zona 03 definida
em seu Artigo 26 como Zona Estritamente Residencial, destinada aos usos
habitacionais unifamiliares e multifamiliares (horizontal e vertical), o
comércio, os serviços e as instituições de âmbito local, estas últimas
permitidas, porém com restrições quanto à localização.
Já o Caderno de Subsídios do Plano Local de Gestão da Macrozona 8 que
embasou o Projeto de Lei Complementar nº. 16/2010 propõe um Novo
Zoneamento, sendo que para a área em questão definiu como Zona 11 uma
faixa ao longo da Rodovia D. Pedro I, sendo destinada aos usos comercial, de
serviços e institucionais de pequeno a médio porte, conforme Lei Municipal nº.
6.031/88. Já para o restante da área permaneceu o zoneamento Zona 03.

Está em fase de elaboração a
Revisão do Plano Diretor de
Campinas, nos termos do Estatuto
das Cidades. Nos estudos e
discussões em curso, a área ao
longo da Rod. D. Pedro deverá ser
englobada
pela
Macrozona
Macrometropolitana, deixando de
existir a Macrozona 8 do Plano
Diretor atual.
Desta
forma,
os
projetos
urbanísticos do empreendimento
foram desenvolvidos considerando
a vocação indicada para o novo
Plano Diretor, de acordo com a
Declaração emitida pela Secretaria
Municipal de Planejamento e
Urbanismo da Prefeitura de
Campinas

O Plano Diretor e a LUOS são as
principais
ferramentas
de
planejamento que orientam o
desenvolvimento da cidade e
organizam as atividades urbanas.

A LUOS de Campinas é de 1988 e
não responde aos princípios e
diretrizes do Estatuto da Cidade.
Por isso está sendo realizada a
Revisão dessas Leis.
Fonte:
Prefeitura
Campinas

Municipal

de

Projeto Urbanístico
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N

Fonte: Terra Urbanismo.

O
projeto
urbanístico
do
Loteamento Glebas São Quirino
destina 59,96% (1.422.093,55m²)
para a composição das áreas
públicas (áreas verdes, sistemas de
lazer, áreas institucionais e viário).
Para as Áreas Privadas são previstos
151 lotes residenciais, que totaliza
uma população residente de 15.432
habitantes com a implantação dos 3
loteamentos.

A elaboração do projeto priorizou a
preservação ambiental definindo as
Áreas Institucionais ao longo das
Áreas Verdes e dos Sistemas de
Lazer, formando as Áreas Verdes de
Função Social com 953.706,58m²,
que
representa
40,21%
do
empreendimento.
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Impactos Cumulativos
As Glebas PAN 2, PAN 3 E AGRO JATIBAIA
definem
os três Loteamentos do
Empreendimento Glebas São Quirino, as
quais serão implantadas gradativamente
em um prazo de até 15 anos para
ocupação plena.
N

Na Gleba PAN 2 estão previstos 8 lotes
comerciais,
área
destinada
à
Equipamento Público Comunitário, além
das áreas verdes e sistemas de lazer.
Neste loteamento há a previsão da
implantação
de
um
Reservatório
Ecológico de Controle de Cheia.
A Gleba PAN 3 prevê a implantação de 58
lotes, sendo 30 residenciais e 28
comerciais/serviços. As Áreas Verdes e
Sistemas de Lazer representam 29,72%
deste loteamento e este também prevê a
implantação
de
um
Reservatório
Ecológico de Controle de Cheia.
A Gleba AGRO JATIBAIA apresenta a
maior área verde do empreendimento
com 48,55% (37,39ha) da área deste
loteamento,
sendo
representada,
principalmente, pela Mata Nogueirápis, a
qual será integralmente preservada.
Nesta estão previstos
81 lotes
residenciais e 4 lotes comerciais.

Fonte: Google Earth (Data da imagem: 09/09/2013).
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Impactos Cumulativos
Para a avaliação dos impactos ambientais do
Loteamento Glebas São Quirino, os 3
loteamentos foram considerados na análise
dos impactos cumulativos.
Assim, as demandas de água, esgoto,
energia, destinação de resíduos sólidos
domésticos, geração de tráfego e demanda
por equipamentos de saúde, educação e
lazer foram definidas e analisadas no
presente estudo.

Também foram elaborados estudos sobre a
flora, sobre a fauna silvestre e sobre a
drenagem urbana, para recomposição
florestal, preservação de animais silvestres e,
para o controle de inundações na bacia do
córrego São Quirino.
De acordo com os parâmetros utilizados
pela SANASA a população estimada é de
15.432 habitantes, sendo 9.195 residentes
e 6.237 flutuantes , ou seja, prestadores de
serviços, frequentadores das áreas de lazer
e do comércio do empreendimento.

População Residente
9.195 habitantes

População Flutuante
6.237 habitantes
NOS TRÊS LOTEAMENTOS

15.432
habitantes

Impactos Ambientais
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O Estudo de Impacto Ambiental
desenvolvido para o Loteamento Glebas
São Quirino, avaliou detalhadamente as
componentes do meio físico, biótico e
antrópico, permitindo a identificação das
principais questões ambientais a serem
consideradas e as medidas de mitigação e
compensação a serem adotadas.
Cariama cristata - Seriema

Tanto as ações quanto seus respectivos
impactos foram considerados para os três
loteamentos de forma distinta: ações
antes e durante a implantação e ações
durante a operação do empreendimento.
A indicação das medidas mitigadoras
pertinentes para cada impacto ambiental
identificado foi distribuída por três fases
distintas, a Fase de Planejamento, Fase de
Implantação/Construção e Fase de
Operação.

As
medidas
mitigadoras
são
programas a serem implantados pelo
empreendedor com o intuito de
minimizar ou anular os impactos
ambientais que poderão ser gerados
com
a
implantação
do
empreendimento.

Construção Faz. São Quirino

Mata Nogueirápis

Desencadeamento e Intensificação de Processos de
Dinâmica Superficial
Com a movimentação do solo para
nivelamento e definição do sistema
viário do empreendimento podem
ocorrer impactos relacionados à
desenvolvimento
de
processos
erosivos e assoreamento dos corpos
d´água, sendo que estes estão
diretamente relacionados com a
vulnerabilidade geológica, pedológica
e declividades da área.
Para prevenção desses impactos foi
proposto o Projeto Técnico de
Controle de Erosão e Assoreamento
que definirá uma série de medidas
conservacionistas para o controle de
erosão
como terraceamento do
loteamento e retenção de sedimentos
com a implantação de caixas de
infiltração e sedimentação, visando
impedir o carreamento de solo para os
corpos d´água.
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Terraceamento , caixa de sedimentação,
e proteção com manta geotéxtil

Proteção de taludes com gramíneas

A verificação da adoção de todos os
elementos que serão definidos neste
projeto técnico se dará pelo Programa
de Controle e Monitoramento
Ambiental da Obra.

Terraceamento

Fonte: Google Earth (Data da imagem: 09/09/2013).

Perda da Cobertura Vegetal
O Projeto Urbanístico do Loteamento
Glebas São Quirino foi elaborado para
que não houvesse intervenção em APP
e Supressão de Vegetação para a
composição de Lotes ou Áreas
Institucionais. Tais intervenções ou
supressões serão necessárias somente
para a implantação de obras de
utilidade pública (saneamento) ou
para implantação do sistema viário,
definido conforme diretrizes da
municipalidade.
A compensação ambiental se dará
através de programas de recuperação
ambiental das áreas verdes e sistemas
de lazer que contemplam o plantio de
essências nativas, cercamento das
APP´s e a implantação de passagens
de fauna), favorecendo a preservação
da fauna silvestre presente na área. e
contribuindo para o aumento de
abrigos, locais para reprodução e
diversidade de alimentação.
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Plantio de Cana-de-açúcar e Mata Nogueirápis

Cana-de-açúcar, Rod. Dom Pedro e Bairros de entorno

O Programa de Monitoramento das
Áreas Verdes visa controlar tais
intervenções e supressões e ainda
garantir práticas adequadas para a
recuperação ambiental.

Mata Nogueirápis

Fauna Nativa
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Os impactos sobre a fauna poderão
ocorrer devido à alteração do uso e
ocupação do solo, com a construção
de edificações, movimentação de
pessoas, veículos e maquinários,
emissão de ruídos, bem como pela
presença de animais domésticos,
sendo que estas atividades poderão
causar a perda e alteração do habitat,
afungentamento da fauna existente e
riscos de predação e atropelamento.

Como medidas mitigadoras relativas à
intervenção
da
área
do
empreendimento, está previsto o
cercamento das áreas verdes, a
recuperação florestal das áreas verdes
degradadas, a implantação de
passagens de fauna e a efetivação de
programas ambientais como o de
educação ambiental, tanto para os
funcionários da obra quanto para as
pessoas
que
irão morar no
loteamento.
Foram observados 117 espécies de
animais silvestres, sendo que três
estão
ameaçadas
Chrysocyon
brachyurus (lobo-guará), Cuniculus
paca (paca) e Amazona aestiva
(papagaio-verdadeiro) e uma espécie é
endêmica
da
Mata
Atlântica,
Sphiggurus villosus (ouriço-cacheiro).

Chrysocyon brachyurus (lobo-guará)

Sphiggurus villosus (ouriço-cacheiro)

Durante a obra do empreendimento será
realizado um Programa de Monitoramento
de Fauna Silvestre que será essencial para a
redução dos riscos relacionados às
condições de equilíbrio da fauna.

Impactos Gerados Durante as Obras
Na
Fase
de
Implantação
do
empreendimento
os
impactos
ambientais previstos estão relacionados à
geração de resíduos, efluentes, poeira e
ruídos nos canteiros de obras, incremento
de tráfego de máquinas e caminhões.
Para a mitigação desses impactos foram
propostos programas ambientais como o
Programa de Controle e Monitoramento
Ambiental da Obra que tem como
objetivo geral garantir que todos os
serviços de construção e operação dos
canteiros de obras para implantação da
infraestrutura sejam executados de
acordo com as melhores práticas de
controle
ambiental,
através
da
fiscalização, da correta execução dos
projetos e procedimentos construtivos
pré-especificados.

Fonte: Google Earth (Data da imagem: 09/09/2013).

O Monitoramento Ambiental
da Obra deverá abranger todos
os programas e medidas
previstas no EIA-RIMA. Sua
aplicação se dará por meio de
vistorias de campo periódicas e
preenchimento de relatórios no
formato de
checklist. Que
serão encaminhados para os
órgãos ambientais durante a
implantação
do
empreendimento.
Todo o resíduo sólido do
empreendimento
será
segregado e o que não puder
ser
reaproveitado
será
destinado
de
maneira
adequada e monitorada ao
Aterro Sanitário Municipal.
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Impermeabilização do Solo
Estudos específicos foram elaborados
para avaliar o impacto da implantação
do empreendimento nos córregos do
Loteamento Glebas São Quirino.
A impermeabilização da área do
empreendimento levará a um aumento
do fluxo dos cursos d’água locais,
quando de chuvas intensas, sendo que
tal será mitigado a partir da
implantação da medida mitigadora
Projeto Técnico para a Implantação de
Obras Hidráulicas – Reservatórios
Ecológicos de Controle de Cheias.
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A implantação dos dois Reservatórios
Ecológicos de Controle de Cheias,
também contribuirá para mitigar a
impermeabilização do solo gerada pelo
empreendimento, de maneira a
armazenar
temporariamente
os
volumes de água adicionais.

Reservatórios Ecológicos
de Controle de Cheias.
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Disponibilidade Hídrica
De acordo com o Informe Técnico emitido pela SANASA para abastecimento do
empreendimento com água potável há necessidade de renovação e ampliação de
Outorga de captação e adução de água bruta para as Estações de Tratamento de
Água.

Geração de Efluentes
De acordo com Informe Técnico emitido pela SANASA, os efluentes gerados pelo
empreendimento deverão ser tratados na ETE Anhumas que apresenta capacidade
para tal incremento de população, dessa maneira o empreendedor deverá
N
implantar prolongamento de rede e Estação Elevatória de Esgotos.

Geração de Resíduos Sólidos
A região onde se pretende implantar o loteamento é atendida pelo serviço de
coleta de lixo domiciliar com frequência de 3 vezes por semana, garantindo a
coleta
de lixo na fase de operação. Além disso, na operação dos
empreendimentos será implantada a coleta seletiva.
Durante a implantação do empreendimento os resíduos sólidos gerados deverão
ser classificados e segregados no canteiro de obras, sendo seu destino final o
Aterro Sanitário Municipal.

Fonte: Google Earth (Data da imagem: 09/09/2013).

Aumento de Tráfego nas Vias de Acesso
Foi elaborado o Estudo de Impacto de Tráfego onde foram realizadas análises de
capacidade classificadas nos horários de pico em dias típicos de condições de
fluxo, além de terem sido obtidas informações geométricas e demais itens
necessários para a avaliação do impacto da implantação do Loteamento Glebas
São Quirino. Foram avaliados 5 pontos ao longo da Rodovia Dom Pedro (3,8Km)
ilustrados na foto a seguir:

As análises realizadas demonstraram
que o impacto do fluxo veicular poderá
ser absorvido pela malha viária
existente, no entanto este recomenda
a alteração do projeto apresentado
pela Rota das Bandeiras, para adiantar
a conexão da marginal esquerda sul
para a Rodovia D. Pedro I Pista Sul.
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Outras Informações
O custo total da obra estimado equivale a R$ 56.802.472,00 e o cronograma
previsto para implantação do empreendimento é de 24 meses considerando cada
um dos loteamentos separadamente. O Loteamento Glebas São Quirino deverá
estar totalmente ocupado em 15 anos a partir de sua conclusão.

Medidas Mitigadoras
Abaixo segue a lista de todas as medidas mitigadoras propostas para o Loteamento
Glebas São Quirino
FASE DE PLANEJAMENTO - PT– Projetos Técnicos
PT01: Projeto de Loteamento e Arruamento Potencializando as Características
Ambientais Positivas da Gleba
PT02: Projeto de Terraplenagem Conservacionista
PT03: Projeto de Drenagem de Águas Pluviais
PT04: Projeto de Revegetação/Restauração das Áreas Verdes e Arborização dos
Sistemas de Lazer e Passeios Públicos
PT05: Projeto de Medidas e Estruturas de Proteção à Fauna Silvestre
PT06: Projeto de Afastamento e Esgotamento Sanitário
PT07: Projeto de Abastecimento de Água
PT08: Projeto Técnico para a Implantação de Obras Hidráulicas – Reservatórios
Ecológicos de Controle de Cheias
PT09: Projeto de Controle de Erosão e Assoreamento
PT10: Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
PT11: Projeto de melhorias nas vias de acesso ao empreendimento
PT12: Elaboração dos Regulamentos Internos e Diretrizes para Edificações nos Lotes
(Restrições Convencionais Urbanísticas e de Construção).
As medidas mitigadoras são de grande
importância, visto que a viabilidade
ambiental
do
empreendimento
depende de sua aplicação.

Medidas Mitigadoras
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FASE DE IMPLANTAÇÃO - CO - Controle da Obra
CO01: Programa de Controle e Monitoramento Ambiental da Obra
CO02: Programa de Monitoramento Ambiental das Áreas Verdes (Reflorestamento) e
APP´s
CO03: Programa de Orientação Ambiental das Equipes de Implantação
FASE DE OPERAÇÃO - GA – Gestão Ambiental
GA01: Elaboração dos Regulamentos Internos e Diretrizes para Edificações nos Lotes.
GA02: Elaboração de Programa de Educação Ambiental para a Comunidade.
GA03: Implantação de Caixas de Reuso de Águas Pluviais nos Lotes.

Conclusões
O Estudo de Impacto Ambiental referente ao empreendimento denominado
Glebas São Quirino, buscou atender as normas e metodologias exigíveis para a
avaliação de impacto ambiental da implantação do empreendimento, visando a
obtenção da Licença Ambiental Prévia, tendo por base o Plano de Trabalho
elaborado, o Termo de Referência expedido e o roteiro para elaboração definido
pela Decisão de Diretoria nº 217/2014/I CETESB.
A caracterização do empreendimento foi apresentada com base em projeto
urbanístico elaborado, tendo por base as diretrizes emanadas para a área pela
Prefeitura de Campinas e a destinação da área para Macrozona
Macrometropolitana, conforme proposta em discussão na revisão do Plano Diretor
de Campinas.

18

Tal fato se justifica uma vez que ao longo das discussões em curso desde o início
de 2.015 sobre a revisão do Plano Diretor pela Prefeitura de Campinas, ficou
evidente a inadequação do uso exclusivamente residencial para a região do
entorno da Rodovia Dom Pedro I, pois a mesma apresenta caráter de eixo
metropolitano, fato também confirmado no presente estudo, tanto no diagnóstico
relativo ao meio antrópico quanto na análise de alternativas de projeto do
empreendimento.
Destaca-se que, conforme acordo firmado entre a Prefeitura de Campinas e o
Ministério Público Estadual, a elaboração do Projeto de Lei do novo Plano Diretor
deve estar concluída em Julho de 2.017.

Com base no diagnóstico ambiental e na caracterização do empreendimento
elaborados, foi possível realizar um prognóstico e avaliar os prováveis impactos
ambientais decorrentes da sua implantação, indicando as medidas mitigadoras e
compensatórias a serem adotadas, seja na fase de planejamento, implantação e
operação do empreendimento.
Para possibilitar a implementação adequada e o monitoramento da eficiência das
medidas mitigadoras e compensatórias, foram propostos os programas
ambientais, indicando responsabilidade, recursos necessários, prazos e formas de
acompanhamento.
Com base no exposto, a equipe técnica responsável pela elaboração dos estudos
ambientais conclui pela viabilidade ambiental do empreendimento Loteamento
Glebas São Quirino, no tocante à sua localização e concepção, desde que adotadas
as medidas mitigadoras e compensatórias propostas, consideradas as
manifestações dos diversos órgãos envolvidos e consolidada a proposta em
andamento na revisão do Plano Diretor de Campinas, de alteração do zoneamento
da área objeto do licenciamento.
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