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INTRODUÇÃO 

 

As duas leis que estabelecem as diretrizes gerais da política urbana e apresentam os 

elementos de análise para a aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV. 

Entretanto, o empreendimento por se tratar de uma atividade de médio porte, com pequeno 

impacto ambiental, os itens exigidos deste estudo abrangeram a uma avaliação geral, 

tendo em vista a necessidade do cumprimento da legislação e comprometimento técnico. 

 

O Estudo de Impacto de Vizinhança segue as recomendações constantes da Lei nº 10.257 

de 10/07/01, conhecida como Estatuto da Cidade e da Lei Municipal nº 8.836/06, que 

define os empreendimentos que dependerão da elaboração deste relatório. 

 

Através deste estudo objetiva-se avaliar a repercussão do empreendimento sobre a 

paisagem urbana, as atividades humanas instaladas e a movimentação de pessoas, 

automóveis e mercadorias na vizinhança, apontando possibilidade de intermediação entre 

os interesses dos empreendedores urbanos e a população diretamente e indiretamente 

impactada. Contempla os efeitos positivos e negativos do empreendimento quanto à 

qualidade de vida da população residente na área em torno e suas proximidades. 
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1 - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E ENTORNO 

 

1.1 - Terreno 

 

1.1.1 - Localização 

 

O empreendimento situa-se no quadrilátero formado pelas Ruas Rio Claro, Santos, 

Leonilda e Clara - Bairro Camilópolis no município de Santo André. 

 

 
 

Figura 1 - Localização geral 
Coordenadas: 343.955 m E x 7.387.020 m S - Altitude: 780 m NM 

Fonte: http://www.mapeiasp.sp.gov.br/Mapa 
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A Prefeitura Municipal de Santo André é proprietária de um imóvel cujo terreno ocupa uma 

área de 8.014,00 m², no qual deverá ser edificado um Conjunto de Habitação de Interesse 

Social - HIS, totalizando área construída de 34.246,63 m². 
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Figura 2 - Configuração da área a ser utilizada 

Fonte: Anexo 1 

 

 
Figura 3 - Área do empreendimento 

Fonte: Google Earth, 2018 
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O imóvel possui a Classificação Fiscal nº 08.120.035 
 

120

 
 

Figura 4 - Quadra Fiscal 
Fonte: http://e-geo.santoandre.sp.gov.br/index_QUADRAS.asp 

 

 

Configuração da área 

 

A região onde está inserido o terreno possui uma topografia levemente acidentada, 

conforme levantamento planialtimétrico da EMPLASA apresentado nos detalhes das 

Figuras a seguir. 
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Figura 5 - Topografia da área 

Fonte: Levantamento Aerofotogramétrico – EMPLASA 332644-74-BC - 5556 
Equidistância entre curvas: 5 metros 

 

 
Figura 6 - Mapa Topográfico de Santo André 

Fonte: http://pt-br.topographic-map.com/places/Santo-Andr%C3%A9-1338286 
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1.1.2 - Descrição de atividades anteriores existentes no lote 

 

A Foto aérea a seguir, tirada em 1958 mostra o local do empreendimento e o seu entorno 

em fase de expansão. 

 

 
 

Figura 7 - Foto aérea 1958 
Fonte: http://www.geoportal.com.br/memoriapaulista, 2018 

 

Na imagem de satélite de 02/02/2004, apresentada na Figura a seguir, mostra que na área 

nunca teve nenhuma atividade anterior. 
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Figura 8 - Imagem de satélite de 02/02/2004 
Fonte: Google Earth, 2018 

 

1.1.3 - Avaliação do potencial de contaminação 

 

Em consulta à página do SEMASA em 21/04/2018, http://www.semasa.sp.gov.br/meio-

ambiente/licenciamento-ambiental/areas-contaminadas, atualizada em 12/06/2017, o 

terreno em estudo não consta desta relação. 

 

Em consulta à página da CETESB em 21/04/2018, http://cetesb.sp.gov.br/areas-

contaminadas/wp-content/uploads/sites/17/2018/01/Ordem-Ag%C3%AAncia-Ambiental.pdf, 

o terreno em estudo não consta desta relação. 

 

À página nº 4887, que reproduzimos a seguir, está cadastrado o Auto Posto Camilópolis 

Ltda. na Rua Leonilda, 313 que se encontra em processo de monitoramento para 

encerramento (AME). 
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Figura 9 - Relatório de área contaminada CETESB 
Fonte: http://cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/wp-content/uploads/sites/17/2018/01/Ordem-Ag%C3%AAncia-

Ambiental.pdf 

 

O posto de combustíveis em questão embora à montante da área do empreendimento, 

porem a uma distância de aproximadamente 200,00m, o que permite dizer que não há 

interferência deste com o terreno. 
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1.2 - Projeto 

 

1.2.1 - Descrição do projeto 

 

� número total de unidades: 480 
� número total de unidades adaptadas para PNE: 18 
� número de torres: 6 
� número de pavimentos: Térreo + 10 

 

 
 

Figura 10 - Implantação geral 
Fonte: Anexo 1 

 

  

Corte AA Corte BB 
Fonte: Anexo 1 Fonte: Anexo 1 
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O condomínio contará com um total de 164 vagas de estacionamento de veículos, sendo 

11 vagas para PNE e 153 vagas distribuídas para veículos grandes (20%), veículos médios 

(30%) e veículos pequenos (50%), 15 vagas para motocicletas, e bicicletário para 288 

bicicletas. 

 

1.2.2 - Quadro de áreas 

 

Áreas Computável
Não 

Computável
Total

Guarita 7,09 7,09

Abrigo de gás 33,78 33,78

Entrada de energia 1,92 1,92

Térreo Bloco 1 518,24 518,24

Térreo Bloco 2 518,24 518,24

Térreo Bloco 3 518,24 518,24

Térreo Bloco 4 518,24 518,24

Térreo Bloco 5 518,24 518,24

Térreo Bloco 6 518,24 518,24

Tipo Bloco 1 5.182,40 5.182,40

Tipo Bloco 2 5.182,40 5.182,40

Tipo Bloco 3 5.182,40 5.182,40

Tipo Bloco 4 5.182,40 5.182,40

Tipo Bloco 5 5.182,40 5.182,40

Tipo Bloco 6 5.182,40 5.182,40

Total 31.094,40 3.152,23 34.246,63  
 

Quadro 1 - Quadro de áreas 
Fonte: Anexo 1 
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1.2.3 - Enquadramento na legislação urbanística e ambiental e em planos e programas 

governamentais 

 

1.2.3.1 - Zoneamento Municipal 

 

De acordo com o Art. 39 da Lei Municipal nº 8.696 de 17 de dezembro de 2004 - Plano 

Diretor do Município de Santo André - o empreendimento está inserido na Zona de 

Reestruturação Urbana, desta forma, a atividade industrial, está dentro dos parâmetros do 

referido Plano.  

Macrozoneamento: Macrozona Urbana 

Zoneamento: Zona de Qualificação Urbana 

Zoneamento Especial: Zona Especial de Interesse Social B 

Lote encravado: Não 

 

Zona de Qualificação Urbana

Zona de Reestruturação Urbana

Zona de Recuperação Urbana

Zona Exclusivamente Industrial

Zona de Desenvolvimento Econômico Compatível

Zona de Recuperação Ambiental

Zona de Conservação Ambiental

Zona de Ocupação Dirigida I

Zona de Ocupação Dirigida II

Zona Turística de Paranapiacaba

Represa Billings

MACROZONA URBANA

MACROZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

 
 

Figura 11 - Macrozoneamento Urbano 
Fonte: Plano Diretor do Município de Santo André 
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A próxima Figura representa, de acordo com o Plano Diretor a quantidade de pavimentos 

permitidos na Zona C-1, onde está inserida a área em questão. 

 

Empreendimento
 

Figura 12 - Número de pavimentos 
Fonte: http://www.cmsandre.sp.gov.br/images/stories/documentos/planodiretor/mapa13.pdf 

 

1.2.3.2 - Projeto Eixo Tamanduateí 

 

O terreno encontra-se fora da área de influencia do Projeto Eixo Tamanduateí. 

 

1.2.3.3 - Sistema Viário 

 

De acordo com a Hierarquização Viária vigente no município as Ruas Clara, Rio Claro, 

Santos e Trento são classificadas como VIAS LOCAIS, conforme demonstra a Figura a 

seguir. 

 
 
 



 

17 

 

Vias metropolitanas

Vias arteriais primárias

Vias arteriais secundárias

Vias coletoras primárias

Vias coletoras secundárias

Vias locais  
 

Figura 13 - Hierarquização Viária, 2010 
Fonte: http://www3.santoandre.sp.gov.br/portaldotransito/images/stories/mapas/hierarqviaria2010.pdf 

 

1.2.3.4 - Plano de Ampliação do Sistema Viário - PASV 

 

O PASV fornece diretrizes para a ampliação de alguns eixos importantes do sistema viário 

do município de Santo André e é dado pela Lei Municipal nº 7.443, de 13 de novembro de 

1996, pelo Decreto nº 16.259, de 09 de janeiro de 2012 e Decreto nº 16.294, de 13 de 

junho de 2012. 

 

Os lotes que são atingidos pelo PASV possuem restrições estabelecidas no Art. 3º 

do Decreto Municipal nº 13.290, de 19 de janeiro de 1994: “Art. 3º - Nas áreas atingidas 

pelo Sistema Viário serão permitidas, de acordo com a legislação vigente, edificações de 

acordo com o seu uso: I - Industrial e II - Comercial e Serviços - no máximo 1 (um) 

pavimento. 
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Figura 14 - Limites do PASV 
Fonte: http://www3.santoandre.sp.gov.br/portaldotransito/index.php 

 

A quadra onde o empreendimento está inserido na faixa de atuação do PASV, porem o 

terreno e as novas edificações não estão inseridos na faixa de atuação do PASV. 

 

1.2.3.5 - Legislação Ambiental 

 

O lote do empreendimento não está inserido em nenhuma das Zonas Especiais de 

Interesse Ambiental, definidas no Anexo VIII do Plano Diretor, conforme detalhe na Figura 

a seguir: 
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Figura 15 - ZEIAS – Santo André 
Fonte: Plano Diretor Municipal - Mapa 05 - Anexo VIII 
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Ainda no que se refere à Legislação Ambiental o imóvel é cortado pela canalização do 

Córrego Tatuapé, no entanto como pode ser observado nas Figuras a seguir e no Anexo 1 

- Projeto Arquitetônico o projeto do empreendimento tomou o cuidado de deixar a faixa livre 

de 5,50 m no viário interno ao condomínio, não havendo neste caso nenhuma interferência 

em caso de manutenção. 

 

 
 

Figura 16 - Hidrologia e APP 
Fonte: Imagem QuickBird - SEMASA - Março/2012 

 
 

 
Figura 17 - Locação da faixa de manutenção 
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1.3 - Obra 

 

A convivência das pessoas em sociedade tem despertado um interesse em se organizar 

cada vez mais, e no decorrer dos anos tem havido uma preocupação com este assunto no 

que diz respeito em como melhor administrar e organizar uma sociedade através de leis e 

normas, porem de forma harmoniosa e eficaz. 

 

O compromisso do Estado neste sentido tem sido direcionado com politicas públicas em 

áreas como saúde, educação e habitação, a fim de atender a necessidade das pessoas 

que residem em seus respectivos estados e municípios. Porem o que observamos com o 

passar dos anos em função do crescimento da população, é um déficit habitacional ainda é 

muito elevado em especial nos grandes centros. 

 

Portanto, a gestão atual do município de Santo André tem buscado alternativas para 

disponibilizar áreas do município que se encontra em condições de serem aproveitadas 

para este específico propósito e atenuar esta situação, a fim de construir conjuntos de 

habitacional de interesse social e oferecer melhores condições de moradia para sua 

população. 

 

1.3.1 - Instalações do Canteiro de Obras 

 

A instalação do canteiro de obras será executada em duas etapas: 

 

Primeira será executada com instalações mínimas para o gerenciamento das obras de 

levantamento planialtimétrico, sondagem, terraplanagem, a execução das estacas hélice 

contínua e alvenaria estrutural. (Observação: será utilizado banheiro químico na primeira 

etapa). 
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A segunda etapa consiste na instalação completa do canteiro, com locais de refeitório e 

sanitários para os operários, almoxarifado de materiais, ferramentas, locais de 

gerenciamento de resíduos, etc.. 

 

As instalações do canteiro serão desativadas imediatamente após o término das obras e as 

áreas afetadas serão recuperadas com a implantação das obras complementares. 

 

A mão de obra será contratada na região, portanto não há necessidade de alojamento. 

 

8

7

6

54321

Portão

Acesso à obra

 
 

1 Escritório engenharia 5 Cantina / refeitório 
2 Escritório administrativo 6 Pátio de armação / carpintaria 
3 Almoxarifado 7 Baia de agregados 
4 Sanitários 8 Guarita 

 
Figura 18 - Layout do canteiro de obras 

 

1.3.2 - Mão de Obra 

 

Quanto á mão de obra necessária para a execução, estima-se a contratação de 74 

operários e 6 funcionários administrativos. A equipe será contratada preferencialmente no 

município e/ou região do Grande ABC e poderá haver sérvios terceirizados com empresas 

especializadas da região. 
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Os operários utilizarão Equipamentos de Proteção Individual (capacete, calçado de 

segurança, óculos de proteção, máscaras para solda, máscaras para pó, protetor solar, 

luvas de raspa, protetor auricular, cinto de segurança, etc.) e proteção periférica, telas, 

andaimes, balancins, conforme legislação brasileira sobre Segurança do Trabalho.  

 

1.3.3 - Limpeza do Terreno, Supressão e Reposição de Vegetação  

 

A limpeza do terreno compreende em retirada de arbustos e vegetação rasteira, pois, vale 

lembrar que em caso de haver a supressão de arvores mesmo que isoladas necessitam de 

autorização prévia mediante licenciamento ambiental junto ao SEMASA, conforme 

legislação pertinente. 

 

O projeto paisagístico do empreendimento comtempla o plantio de vegetação promovendo 

uma melhor recomposição paisagística.  

 

1.3.4 – Terraplanagem27 

 

Haverá terraplanagem para a execução da obra, com volume em corte 2.438,65m3, volume 

de aterro 9.732,46m3 e 7.293,81m³ de empréstimo, para a conformação do terreno 

destinada à construção das torres. Todo o volume de solo será movimento mecanicamente 

e o excedente será destinado a bota-fora licenciado. 

 

1.3.5 - Estaqueamento 

 

Serão executadas em estacas tipo hélice contínuas, com diâmetro e profundidade, 

conforme projeto específico. Todas as fundações serão de concreto, executadas 

rigorosamente, conforme as especificações do projeto e normas técnicas. O concreto 

utilizado será transportado por caminhão-betoneira, a partir de usinas próximas à obra. 
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A estaca hélice contínua é uma estaca de concreto, moldada in loco, executada por meio 

de trato contínuo e injeção de concreto através de haste central do trato simultaneamente á 

sua retirada do terreno. A metodologia de perfuração permite a sua execução em terrenos 

coesivos e arenosos, na presença ou não do aquífero e atravessa camadas de solos 

resistentes, com índices de STP acima de 50, dependendo do tipo de equipamento 

utilizado. A velocidade de perfuração produz, me média 250,00m por dia, dependendo do 

diâmetro da hélice, da profundidade e da resistência do terreno.  

 

A fundação em estaca hélice contínua é indicada para centros urbanos, quando 

executadas próximas a estruturas existentes casas, escolas, hospitais e edifícios históricos; 

por não produzir distúrbios ou vibrações e não causar descompressão do terreno.  

 

1.3.6 - Fundações 

 

As fundações serão executadas por meio de blocos e vigas de concreto armado moldado in 

loco com formas de madeira resinada. Nas escavações dos blocos e vigas deverão ser 

tomadas medidas adequadas de proteção e contenção, a fim de evitar os 

desmoronamentos durante a escavação e, para tal, deverão ser executados escoramentos 

adequados, se forem necessários à segurança de funcionários e da obra como um todo.  

 

O volume de solo removido para a implantação das fundações é considerado médio e 

deverá ser reaproveitado na própria obra ou destinado a bota-fora licenciado.  

 

1.3.7 - Estrutura 

 

O novo conjunto habitacional será construído em alvenaria estrutural: bloco estrutural com 

a distribuição de cargas em todas as paredes do pavimento e lajes de concreto, as 

vedações em alvenaria estrutural e a cobertura com laje impermeabilizada.  
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1.3.8 - Instalações 

 

Essa etapa consiste basicamente na execução das instalações elétricas, hidráulicas, de 

telefonia, interfone, campainha e rede lógica dos edifícios. Todas elas serão executadas 

obedecendo a projetos específicos, à legislação em vigor e as normas técnicas pertinentes. 

 

O projeto do sistema de emergência e proteção contra incêndios será projetado atendendo 

a legislação pertinente e será aprovado e fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros. 

 

1.3.9 - Cronograma 

 

O prazo previsto para a execução das obras é de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

1.3.10 - Valor estimado das obras 

 

O valor estimado para as obras é de R$ 63.840.000,00  

 

1.4 - Funcionamento 

 

1.4.1 - Descrição da atividade  

 

Habitação de Interesse Social (HIS) - PMCMV 

 

1.4.2 - Horário de funcionamento 

 

Durante o período de obras o horário de funcionamento será das 7h00 às 17h00 de 

segunda a quinta-feira e as sextas e sábados das 7h00 às 16h00, sendo apenas um turno 

de trabalho e observado o horário comercial de atendimento, das 8h00 às 16h00 para as 

entrega e retirada de materiais. 
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Na fase de operação do empreendimento, por se tratar de um condomínio residencial, o 

horário de funcionamento será de 24 horas, todos os dias da semana.  

 

1.5 - Entorno 

 

A Figura a seguir mostra a inserção do terreno na região e os bairros mais próximos e a 

proximidade com o Município de São Paulo. 

 

Ao Norte o Município de São Paulo ao Sul Parque das Nações e Santa Terezinha, a Oeste 

a Vila Metalúrgica, ao Leste os Jardins Utinga e Santo Antônio. 

 

São Paulo

 
 

Figura 19 - Bairros próximos ao empreendimento 
Fonte: http://www2.santoandre.sp.gov.br/images/docs-portal/2013-03-14-mapa-cidade-santo-andre.pdf 
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1.5.1 - Justificativa das delimitações das áreas de vizinhança imediata e mediata adotadas 

 

O local do empreendimento está em zona de qualificação urbana, Zona de Interesse Social 

B, que permite uso residencial, não residencial e misto; sendo a vizinhança imediata e 

mediata ocupada por residências e áreas comerciais. 

 

Trata-se de uma região ocupada por muitas residências, comércios e outros serviços que 

tendem a impactar o local devido ao número de pessoas que circulam neste local, 

utilizando veículos e transporte público; bem como pedestre que utilizam os serviços 

próximos (depósito de materiais de construção, lojas, padaria, posto de combustível, etc..) 

criando uma necessidade de mobiliário urbano intenso e efetivo para a segurança dos 

mesmos. 

 

1.5.1.1 - Vizinhança Imediata 

 

A Vizinhança Imediata é formada pelos lotes e quadras lindeiros ao empreendimento é 

composta em sua grande maioria por áreas estritamente residenciais, conforme Figura a 

seguir: 
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Predominantemente residencial

Misto

Comercial

Área em construção

E. E. Padre Aristides Greve

Igreja evangélica

Posto de combustível

Empreendimento
 

 
Figura 20 - Vizinhança Imediata 

Fonte: Google Earth, 2016 
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1.5.1.2 - Vizinhança Mediata 

 

A Área da Vizinhança Mediata foi estabelecida num raio de 500 metros ao redor do 

empreendimento, também é formada por áreas estritamente industriais e comerciais 

conforme Figura a seguir.  

 

Empreendimento
 

 
Figura 21 - Delimitação da Vizinhança Mediata 

Fonte: Google Earth, 2018 

 

Caracterização da Vizinhança Mediata 

 

No Bairro Camilópolis, mais precisamente na área delimitada da Vizinhança Mediata não 

existem indústrias, o que caracteriza a região com mista com predominância residencial, 

uma vez que o comercio existente é local sem a existência de grandes redes de varejo, por 

exemplo. 
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1.6 - Adensamento populacional 

 

Santo André é um município brasileiro, localizado no estado de São Paulo, na região 

Metropolitana de São Paulo, integrado num grupo de municípios conhecidos como Região 

do Grande ABC. Sua população estimada em 710.210 habitantes (IBGE, 2015), ocupa uma 

área de 174,38 m2, o que resulta numa densidade demográfica de 4.072,77 hab./km2.  

 
 

Município de Santo André 

Total da População 710.210 pessoas 

Total da População Urbana 710.210 pessoas 

Total da População Rural 0 pessoas 

Total de Homens 351.980 pessoas 

Total de Mulheres 358.230 pessoas 

 
Tabela 1 - Dados populacionais 

Fonte: Anuário DE Santo André 2016 – Base 2015 
 
 
 

Local 

Rendimento médio dos Empregos Formais 
(em R$ 2016) 

Indústria 
Const. 
Civil 

Comércio Serviços Agrop. Média 

Santo André 4.151,40 2.382,03 2.129,34 2.696,64 1.514,27 2.738,46 

RMSP 4.164,80 2.885,13 2.815,71 3.701,91 2.217,66 3.555,79 

Estado de São Paulo 3.708,51 2.659,51 2.421,93 3.343,65 1.914,89 3.160,48 

 

Tabela 2 - Rendimento médio dos Empregos Formais em Santo André por Setor de Produção 
Fonte: SEADE, 2016 

 
 
 

Rendimento médio familiar per capita 
Bairro Camilópolis 

Ano 2015 R$ 1.542,70 

 
Tabela 3 - Renda média per capita 

Fonte: Anuário DE Santo André 2016 – Base 2015 
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Bairro Camilópolis 

Ano 2015 17.569 habitantes 

 
Tabela 4 - População dos bairros 

Fonte: Anuário DE Santo André 2016 – Base 2015 

 

1.6.1 - Adensamento próprio do empreendimento 

 

1.6.1.1 - Durante a implantação 

 

A construtora iniciou os trâmites de documentação para obter a aprovação do projeto do 

empreendimento. Após a aprovação, iniciará suas atividades no local, sendo previsto um 

número inicial de 200 funcionários no pico da obra, utilizando o horário de funcionamento 

para a área de produção e administrativa do canteiro das 7h00 às 17h00 durante a 

semana; Sexta-feira e Sábados das 7h00h às 16h00. 

 

Deverá ser observado o horário comercial, das 8h00 às 16h00 para entrada e saída de 

material, onde serão utilizados transportes do tipo caminhão Truck, Toco, VUC e veículo 

leve com aproximadamente 20 (vinte) veículos por dia. Conforme mostram os quadros 

abaixo, considerando a população no período de pico da obra:  

 



 

32 

 

Pessoas Ônibus Carro Trem Moto A pé

Até as 7h00 19 5 6 1 1 7

Entre 7h00 e 8h00 38 10 13 1 1 13

Entre 8h00 e 9h00 112 30 37 4 3 38

Entre 9h00 e 10h00 31 8 10 1 1 10

Entre 16h00 e 17h00 18 5 5 1 1 7

Entre 17h00 e 18h00 131 36 43 4 4 44

Entre 18h00 e 19h00 37 10 12 1 1 13

Depois das 19h00 14 4 5 1 1 4

Totais 200 54 66 7 6 67

Horário
Quantidades

 
Tabela 5 - Estimativa da população induzida no período de obras (Segunda à Sábado) 

Fonte: Construtora 
 
 

Período Horário 
Tipo de veículo 

Truck Toco V.U.C. Moto 

Entrada e Saída Das 7h00 as 17h00 10 2 5 3 

 
Tabela 6 - Estimativa e horário de entrada e saída de material (Segunda-feira a Sábado) 

Fonte: Construtora 
 

1.6.1.2 - Na fase de operação 

 

Para efeito de estimativa da população FIXA do empreendimento, foi utilizado o parâmetro 

estabelecido na Tabela A - Índices para o cálculo da lotação - Lei nº 8.065/2000 - Código 

de Obras. 

 

Atividade Índice Unidade
Área 

computável                           
(m²)

População                                  
Fixa

Habitação 15 m²/pessoa 31.094,40 2073
 

 
Tabela 7 - Cálculo do adensamento próprio do empreendimento 

Fonte: Tabela A - Índices para o cálculo da lotação - Lei nº 8.065/2000 - Código de Obras 
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Desta forma, temos uma estimativa de 2073 moradores, divididos com os seguintes 

modais: 

 

Pessoas Ônibus Carro Trem Moto A pé

Até as 7h00 201 54 65 5 5 71

Entre 7h00 e 8h00 390 108 130 11 11 130

Entre 8h00 e 9h00 1159 314 379 43 32 390

Entre 9h00 e 10h00 325 87 108 11 11 108

Entre 16h00 e 17h00 189 49 54 5 5 71

Entre 17h00 e 18h00 1358 368 449 43 43 460

Entre 18h00 e 19h00 379 108 125 11 5 130

Depois das 19h00 145 38 54 11 5 38

Totais 2073 563 682 70 59 698

Horário
Quantidades

 
 

Tabela 8 - Modal da população fixa 
Fonte: Metrô/SP - Pesquisa Origem e Destino 2007 RMSP, modificada 

 

1.6.2 - Adensamento induzido pelo empreendimento 

 

Tendo em vista a instalação do empreendimento, a região tende a um aumento 

populacional na área imediata e mediata e, consequentemente, uma demanda maior área 

de prestação de serviços e comércio, mas sem promover alterações ou desqualificações no 

local conforme mostram as Tabela a seguir:  
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Pessoas Ônibus Carro Trem Moto A pé

Até as 7h00 2 1 1 0 0 1

Entre 7h00 e 8h00 4 1 1 0 0 1

Entre 8h00 e 9h00 12 3 4 0 0 4

Entre 9h00 e 10h00 3 1 1 0 0 1

Entre 16h00 e 17h00 2 0 1 0 0 1

Entre 17h00 e 18h00 14 4 5 0 0 5

Entre 18h00 e 19h00 4 1 1 0 0 1

Depois das 19h00 1 0 1 0 0 0

Totais 21 6 7 1 1 7

Horário
Quantidades

 
 

Tabela 9 - Estimativa da população induzida no período de operação 
FUNCIONÁRIOS - 21 

Todos os dias da semana 
Fonte: Construtora 

 

Pessoas Ônibus Carro Trem Moto A pé

Até as 7h00 5 1 2 0 0 2

Entre 7h00 e 8h00 9 3 3 0 0 3

Entre 8h00 e 9h00 28 8 9 1 1 9

Entre 9h00 e 10h00 8 2 3 0 0 3

Entre 16h00 e 17h00 5 1 1 0 0 2

Entre 17h00 e 18h00 33 9 11 1 1 11

Entre 18h00 e 19h00 9 3 3 0 0 3

Depois das 19h00 4 1 1 0 0 1

Totais 50 14 16 2 1 17

Horário
Quantidades

 
 

Tabela 10 - Estimativa da população induzida no período de operação 
VISITANTES e PRESTADORES DE SERVIÇOS - 50 

Todos os dias da semana 
Fonte: Construtora 

 

Na fase de operação do condomínio, o horário de funcionamento previsto será de 24 horas 

por dia, todos os dias da semana. 
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2 - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

O planejamento urbano do município dispõe de legislação pertinente que determina qual 

tipo de uso e de ocupação de solo podem ser instalados em cada zona urbana de forma 

mais adequada, sendo assim a Prefeitura Municipal de Santo André concedeu o Alvará de 

 Uso de Solo nº 766/2017 de 10/10/2017, obtido para fins de construção, categoria de uso 

construção de conjunto Habitacional de Interesse Social. 

 

Para análise dos itens posteriores serão utilizados os parâmetros a seguir: 

 

Nível de 
incomodidade

Definição do 
nível de 

incomodidade
Localização

Emissão de 
ruido                                      

(1)

Emissão 
atmosférica (odor, 
poeira e fumaça)

Poluição 
hídrica

Geração de 
resíduos

Vibração
Periculo-

sidade

Diurna                                                   
55 db

Sem fontes de 
emissão de 
substancias 

odoríferas e/ou 
poeira na atmosfera.

Noturna                                                     
50 db

Emissão de fumaça: 
Decreto Estadual 

8.468/76 e 
47.397/2002 e Lei 

Municipal pertinente."

Até Classe IIA 
(NBR 

10.004/2004 
ABNT)

Não                                                              
produz

Atividade 
incompatível

Não incomodo

Atividade 
totalmente 

compatíveis 
com o uso 
residencial

Macrozona 
Urbana

Inóquo

 
(1) Diurno: Das 7h00 às 22h00, Noturno: Das 22h00 às 7h00 

Domingos e Feriados: Das 9h00 às 22h00 e das 22h00 às 9h00 
 

Tabela 11 - Padrões de incomodidades admissíveis para a Macrozona Urbana 
Fonte: Decreto Municipal nº 14.824/2002, Art. 14 e Quadro 1 - Anexo 3.1 da Lei nº 9.924/2016 – LUOPS 

 

� Taxa de ocupação máxima permitida: 0,75 – Projetado: 0,39 

� Coeficiente de aproveitamento máximo: 4,00 – Projetado: 3,88 
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2.1 - Insolação e Iluminação 

 

O estudo de sombras a seguir apresentado mostra que o empreendimento não causará 

impactos, uma vez que as edificações lindeiras não serão sombreadas em nenhum período 

do dia e época do ano. 

 
Equinócio - 21 de março 

 

9h00 

 

15h00 
 



 

37 

 

 
 
 

Equinócio - 23 de setembro 

 

9h00 

 

15h00 
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Solstício de verão - 22 de dezembro 

 

9h00 

 

15h00 
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Solstício de inverno - 22 de junho 

 

9h00 

 

15h00 
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2.2 - Ventilação 

 

Considerando o fato de que o edifício se localiza num ponto baixo e que não existem 

edificações com mais de quatro pavimentos em seu entrono imediato, ou seja, não há 

obstáculos físicos nesta face da quadra, vamos adotar a incidência predominante do 

VENTO SUDESTE, conforme mapa de predominância dos ventos para a região, situado na 

Figura a seguir. 

 

 
 

Figura 22 - Predominância dos ventos na RMSP 
Fonte: Google 

 

Na Figura 23 está demonstrado o caminhamento do Vento Sudeste por entre as 

edificações, como pode ser observado no Anexo 1 - Projeto Arquitetônico, as edificações 

foram dispostas de maneira a propiciar a passagem dos ventos, trazendo conforto aos 

moradores e diminuindo as sucções nos edifícios, atendendo à Norma ABNT NBR 6123. 
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Figura 23 - Fluxo do Vento Sudeste 
 

2.3 - Poluição sonora 

 

A poluição sonora nos grandes centros tem sido uma questão relevante em relação ao 

incomodo causado durante a obra, portanto vale lembrar que o local do empreendimento 

está inserido na Zona de Qualificação Urbana, Zona Especial de Interesse Social B, 

conforme o Alvará de Uso de Solo que identifica os níveis de incomodidade como – Não 

Incômodo. Visto os níveis de emissão de ruídos emitidos pelo empreendimento na sua fase 

de construção, deve ser considerado para a atividade 55 dB no período diurno (das 7h00 

às 22h00) e 50 dB no período noturno (das 22h00 às 7h00) – domingos e feriados (das 

9h00 às 22h00 e das 22h00 às 9h00) conforme norma ABNT NBR 10151/2000, conforme 

resolução do CONAMA nº 01/90.  
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Sendo assim, no período de obra, todos os equipamentos deverão ser utilizados de forma 

adequada, de modo minimizar ruídos e vibrações que possam causar incômodos à 

vizinhança imediata.  

 

2.4 - Poluição atmosférica 

 

As emissões se resumem àquelas provenientes do transporte de materiais e resíduos e 

pelo uso de máquinas e equipamentos que utilizam óleo diesel para seu funcionamento, 

durante a construção. 

 

Neste tópico, as emissões são consideradas desprezíveis. Em dias muito secos pode haver 

a dispersão atmosférica de solos provenientes das escavações ou na operação de 

descarga. 

 

O empreendimento não possui fontes de emissão de substâncias odoríferas na atmosfera. 

 

2.5 - Incompatibilidade de usos 

 

A construção de um Conjunto de Habitação de Interesse Social - HIS é totalmente 

compatível com a Zona Especial de Interesse Social B. 

 

2.6 - Permeabilidade do solo 

 

A Taxa de Permeabilidade do Solo exigida pelo Art. 61 da Lei Municipal nº 9924/2016, será 

de no mínimo 15% (quinze por cento) nos lotes com área igual ou superior a 3.000m² e 

inferior a 10.000m². 

 

A área permeável projetada é de 1.203,14 m² ou seja, 15 % da área total do terreno. 
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O Art. 62 prevê que além da Taxa de Permeabilidade prevista no Art. 61, será exigida caixa 

de retenção ou absorção a ser dimensionada observando a seguinte fórmula:  

 

V= 0,15 * Ai * IP * t, nos lotes com área superior a 3.000m². 

 

Onde:  

 

V = volume do reservatório  

Ai = área impermeabilizada em metros quadrados  

IP = Índice pluviométrico igual a 0,06 m/h  

t = tempo de duração da chuva igual a 1 hora 

 

V = 0,15 * 6.811,74 m² * 0,06 m/h * 1 h,  

 

Portanto a Caixa de Retenção deverá ter no mínimo 61,30 m³. 

 

O imóvel não está inserido em área sujeita a inundações e risco de deslizamento, 

conforme demonstram as Figuras a seguir.  

 

Em pesquisa realizada no Departamento de Defesa Civil do SEMASA não foram relatadas 

ocorrências significativas nos últimos 3 anos. 
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Figura 24 - Áreas com possibilidade de alagamento 
Fonte: Mapa de Riscos Múltiplos – DDC – SEMASA 

 
 

 
 

Figura 25 - Localização das áreas com risco de deslizamento/desabamento no município 
Fonte: Mapa de Riscos Múltiplos – DDC - SEMASA 
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2.7 - Atividades complementares e similares 

 

O empreendimento vai contribuir para o desenvolvimento econômico local com a demanda 

por serviços, apesar da capacidade de atração por atividades complementares ser restrita, 

uma vez que não possui potencial isolado de atrair novas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

3 - VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 

3.1 - Melhoria significativa na infraestrutura local, impacto sobre valores atuais 

 

A localização do empreendimento encontra-se em uma área urbanizada há muito tempo, 

tendo em vista toda a avaliação da vizinhança e da ocupação do solo, temos em vista que 

o empreendimento irá contribuir para uma valorização imobiliária do segmento residencial e 

com ofertas de crescimento na região. São esperadas alterações positivas e significativas a 

partir do empreendimento, pois os empreendimentos residenciais necessitam tanto de mão 

de obra trabalhadora, assim como pequenos empreendedores, por exemplo: serviços de 

portaria, vigilância, limpeza e serviços gerais, contribuindo para o crescimento desses 

setores. 

 

Não existem elementos que apontem para a desvalorização dos imóveis em nível regional, 

ao contrário, é demonstrada uma forte tendência de valorização, principalmente pelos 

investimentos e programas governamentais cada vez mais focados na qualidade, como os 

planos de mobilidade e transporte urbano, zoneamento e adensamento controlados, 

serviços públicos e obras de saneamento ambiental. 

 

Portanto por se tratar de empreendimento de interesse social a valorização imobiliária na 

vizinhança não contribua diretamente e de maneira isolada para a valorização ou 

desvalorização da terra. 

 

Com o aumento da área construída poderá ser incrementado, considerando o imóvel 

isoladamente, o IPTU, dependendo da faixa de arrecadação, pois o aumento da área 

construída refletirá positivamente nos valores devidos. Desta forma, o Município poderá 

arrecadar mais impostos. 
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4 - EQUIPAMENTOS URBANOS 

 

4.1 - Rede de água 

 

A água distribuída pelo Serviço Municipal de Saneamento Ambiental - SEMASA é 

proveniente de três mananciais distintos. As Estações de Tratamento de Água – ETA 

utilizam os processos convencionais: desinfecção, coagulação, floculação, decantação, 

filtração, fluoretação e controle. A maior parte (94%) é produzida fora do município pela 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e encaminhada 

para Santo André por adutoras até os reservatórios.  

 

Portanto, o abastecimento de água, seja na fase de implantação como a operação será 

viabilizado junto ao SEMASA.  

 

No Quadro a seguir são apresentados os números do SEMASA, sobre extensão de rede 

pública, abastecimento, etc.. 

 

Extensão da rede de água 1.899 km 
 

Ligações 204.569 
 

Economias 331.635 
 

Carros - pipa em operação 15 
 

População atendida 98% através da rede 2% por caminhão-pipa 

Volume de água recebida da SABESP/ano 70.880.750 m³ 
 

Volume de água produzida na ETA Guarará/ano 3.052.465 m³ 
 

Reservatórios 38 
 

Capacidade de reservação 101.706 m³ 
 

Volume de água faturada / ano 40.090.548 m³ 
 

Índice de hidrometração 98,44% das residências cadastradas 
 

 
Quadro 2 - Sistema integrado de água no município 

Fonte: SEMASA, 2017 
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Na fase de construção 

 

Para efeito de estimativa, foram utilizados os parâmetros de consumo de água de 

0,07m3/funcionário/dia e para a população flutuante um consumo de 0,04m³/pessoa/dia. 

A população diária total é de 200 funcionários e 20 visitantes aproximadamente, teremos: 

{(200 * 0,07 * 26) + (20 * 0,04 * 26)} = 384,80 m3. 

 

O volume estimado para consumo na obra como lavagens, umidificações, etc. é de 270,00 

m³.  

 

Desta forma o consumo médio mensal estimado durante a obra é de 655,00 m³. 

 

Na fase de operação 

 

O empreendimento com 480 unidades e considerando uma população de moradores 

estimada em 2073 pessoas e estimamos também uma população flutuante (funcionários e 

visitantes) de 71 pessoas, teremos:  

 

{(2073 moradores * 0,07 * 30) + (71 prestadores * 0,04 * 30)} = 4.438,50 m3 / mês. 

 

4.2 - Rede de esgoto 

 

O sistema de esgoto é atendido pelo SEMASA, através de redes coletoras, segundo a 

autarquia são coletados de casa em casa e 42% deles são direcionados para a Estação de 

Tratamento de Esgoto ABC localizada em São Paulo, na divisa com São Caetano do Sul. 

 A meta é chegar a 100% em 2021. Toda a malha urbana tem coleta de esgoto em Santo 

André. Apenas núcleos não urbanizados estão no cadastro para ainda serem 

regularizados. 
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A estimativa do lançamento médio mensal de esgoto doméstico é calculada acrescentando 

5% no volume total de água consumida, desta forma teremos: 

 

� Na fase de construção - (384,80 * 5%) = 404,00 m³ / mês. 
� Na fase de operação - (4.438,50 * 5%) = 4.460,00 m³ / mês. 
 

4.3 - Rede de drenagem de águas pluviais 

 

 A região do empreendimento é dotada de infraestrutura completa. Suas redes de água, 

esgoto e drenagem estão dimensionadas para uma situação de zona de uso residencial. 

Eventuais obras necessárias para o atendimento deverão ser custeadas pelo 

empreendedor. Para a rede de drenagem há condição de atendimento pela situação atual, 

desde que se adote sistema de retenção de águas pluviais, dimensionado e localizado 

obedecendo às disposições legais, que regulamentam a implantação deste dispositivo, que 

serve para minimizar os impactos causados pela impermeabilização do terreno e das 

edificações, além de eventuais diretrizes adicionais do SEMASA.  

 

O Município possui 05 tanques de retenção (piscinões): Bom Pastor, RM-9, RO-4, Santa 

Terezinha e Vila América. Conta também com sete micro reservatórios: Rua Caquito, Rua 

Caravelas, Rua Buri, Rua Miguel Couto, Rua Nossa Senhora de Lourdes, Rua Imirim e Rua 

Jericó, os quais periodicamente passam por manutenções preventivas para maior 

armazenagem e fluidez das águas no período das fortes precipitações. Sendo que os 

Tanques RM-9 e RO-4 são de competência do Governo Estadual, representado pelo 

Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE. 

 

4.4 - Volume, Classificação e Destino final dos resíduos gerados 

 

A coleta e tratamento dos resíduos de natureza doméstica serão realizados pelo SEMASA 

e seu acondicionamento interno será realizado na parte frontal do edifício, junto ao acesso 

de veículos conforme informado Anexo 1 - Projeto Arquitetônico.  
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Já os resíduos de construção serão separados, classificados e encaminhados ao seu 

destino final, conforme sua classe. 

 

Durante a fase de obra, estima-se a geração dos seguintes resíduos: 

 

No canteiro de obras e apoio técnico: papel, papelão, plásticos, embalagens diversas não 

impregnadas, embalagens diversas impregnadas (por tintas, óleos e solventes), restos de 

alimento, resíduo sanitário (papel), estopas impregnadas com óleo, lâmpadas 

fluorescentes, fio elétricos, resíduo de varrição, disco de corte usado, eletrodos usados, 

metal. 

 

Na construção: entulho (concreto excedente, restos de pisos e azulejos cerâmicos, sobras 

de argamassa), solo removido, madeira não impregnada (formas e estacas de madeira), 

entre outros.  

 

O Quadro a seguir indica as formas de armazenamento e destinação final dos resíduos 

normalmente gerados na construção civil.  

 

Resíduo Armazenamento e Destinação 

Entulho (areia, pedra, cimento, 
madeira não impregnada, concreto, 
tubulações, armações, vidro, disco 
de corte usado, eletrodos usados) 

Acondicionado segregado; reutilização ou reciclagem, conforme 
classes de entulho existentes, atendendo a Resolução CONAMA 
307/02 que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 

gestão dos resíduos da construção civil. 

Papel, papelão (embalagens não 
impregnadas) 

Acondicionamento segregado; destinado para venda/reciclagem 
externa. 

Plástico (embalagens não 
impregnadas) 

Acondicionamento segregado; destinado para venda/reciclagem 
externa. 

Material impregnado por tintas, 
óleo, solventes (embalagens 

diversas, estopas, panos) 

Classificado como resíduo perigoso; acondicionamento segregado; 
destinado para aterro Classe I, coprocessamento ou incineração. 

 
Restos de alimento 

 

Acondicionamento segregado, em recipiente fechado, evitando ação de 
vetores de doenças (insetos, ratos); destinado para aterro sanitário. 
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Resíduo sanitário (papel) 

 

Acondicionamento segregado em sacos plásticos; destinar para aterro 
sanitário. 

 
 

Lâmpadas fluorescentes 
 

Classificadas como resíduo perigoso; devem ser acondicionadas em 
tambores ou bombonas, providos de aro e anel para fixação da tampa 
no recipiente, em área segregada dotada de piso impermeabilizado e 

cobertura; Destinação para aterro Classe I. 
Quando não quebradas, deverão ser mantidas acondicionadas no 

mesmo local, segregadas, protegidas contra impactos físicos e 
destinadas para reciclagem. 

Metálico Armazenado e reutilizado ou comercializado como sucata. 

Óleo lubrificante usado 
 

Acondicionado conforme resíduo Classe I; Destinado para reciclagem 
(re-refino), atendendo Resolução CONAMA 362/05. 

Equipamentos de proteção 
individual usados 

Classificado como resíduo diverso não perigoso (Classe II). Destinado 
para aterro sanitário. 

 
Quadro 3 - Armazenamento e Destinação de RCD 

Fonte: SINDUSCON 
 

Estimativa da geração de RCD 

 

Os RCD gerados na obra serão gerenciados conforme Resolução CONAMA nº 307, de 05 

de Julho de 2002 e suas alterações e também segundo o Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil - PGRCC a ser elaborado para o empreendimento. 

 

Numa razão de geração de 150 kg de RCD por m² de área construída, teremos 5.140,00 

m³. 

 

Locais para destinação de resíduos 

 

LARA - Central de Tratamento de Resíduos Ltda. 

Av. Guaraciaba, 130 - Mauá - SP 

 

BOA HORA - Central de Tratamento de Resíduos Ltda. 

Rua Daniel Pedro Peralta, 825 - Mauá - SP 
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Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares 

 

O Bairro Camilópolis é atendido pelo Sistema de Coleta de Resíduos executada pelo 

SEMASA da seguinte forma: 

 

� Resíduos secos (recicláveis) às sextas feiras a partir das 7h00. 
� Resíduos úmidos (orgânicos) às terças, quintas e sábados a partir das 7h00. 
 

No período de obra, assim como na fase operação do empreendimento, será utilizado o 

serviço público de coleta de resíduos domiciliares. Os resíduos recicláveis e úmidos serão 

segregados e disponibilizados para a coleta de resíduos nos dias acima mencionados. 

 

Estimativa dos volumes diários de resíduos úmidos e secos na fase operação 

 

Premissas básicas: 

 

� Geração diária: 0,85 kg/pessoa para a população fixa e 0,43 kg/pessoa para a 
população flutuante 

� Densidade: Úmidos - 300 kg/m³, Secos - 80 kg/m³ 
� Gravimetria: 70% de secos e 30% de úmidos 
 

Resíduos úmidos: ((2073 pessoas * 0,85) + (71 pessoas * 0,43) * 30%) = 537,77 

Resíduos secos: ((2073 pessoas * 0,85) + (71 pessoas * 0,43) * 70%) = 1.254,81 

 

Totais médios diários de resíduos sólidos gerados no empreendimento: 538 kg de 

resíduos úmidos e 1.255 kg de resíduos secos, sendo que estes volumes caracterizam 

o empreendimento como Grande Gerador, porem não alterará a logística municipal de 

coleta de resíduos. 
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4.5 - Rede de energia elétrica 

 

A energia na cidade de Santo André é fornecida pela AES Eletropaulo. Dados publicados 

pela empresa revelam que, em 2008, o município consumiu um total de 2.953.299 MWH. 

Portanto, o fornecimento de energia elétrica será viabilizado junto a esta empresa, por 

ligação exclusiva ao imóvel e será realizada uma nova ligação de energia para o 

fornecimento do canteiro de obras.  

 

O consumo estimado para a obra é de 750 Kwh mensais e a previsão de consumo para a 

operação está estimada em 120.000 Kwh mensais. 

 

Energia Solar - Sistema Fotovoltaico 

 

Em cada bloco será instalado um sistema on-grid que tem conexão com a rede elétrica, 

sendo projetado fundamentalmente para ser bidirecional, (importador e exportador) da rede 

pública, servindo tanto para o consumo quanto para o fornecimento de eletricidade para a 

rede. O sistema atenderá a iluminação de halls dos apartamentos, escadas e pontos de 

iluminação externa, ao redor dos blocos. 

 

4.6 - Rede de telefonia 

 

O bairro já é amplamente atendido pelas três principais concessionárias (GVT - agora 

VIVO, Telefônica e NET), sendo que as duas primeiras com a tecnologia da fibra ótica, que 

amplia consideravelmente a capacidade de atendimento da demanda do empreendimento 

e do município como um todo. 

 

 

 

 

 



 

55 

 

4.7 - Rede de gás canalizado 

 

Na fase de obra está previsto um consumo médio mensal de 13 kg de gás.  

 

Já na fase de operação, o condomínio utilizará o gás GLP armazenado em reservatórios 

dimensionados de acordo com projeto e orientações técnicas do fornecedor. Serão 

instalados medidores individuais para cada unidade e a rede condominial será executada 

em tubo multicamada.  

 

O consumo médio previsto e de 6.200 kg mensais. 

 

Não haverá demanda por óleo diesel na fase de operação tendo em vista que não esta 

prevista a instalação de geradores de energia ou qualquer outro equipamento que utilize 

outra matriz energética que não seja GLP e Energia Elétrica. 
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5 - EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS 

 

Estimativa de população por faixa etária 

 

A Pesquisa OD de 2007 aponta para a seguinte distribuição da população por faixa etária 

no município de Santo André: 

 

até 3 4 a 6 7 a 10 11 a 14 15 a 17 18 a 22 23 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 e mais

383 Centro 1.425 1.028 1.112 2.154 2.198 4.897 4.512 5.120 6.098 8.991 13.957 51.492

384 Valparaíso 1.952 863 1.299 2.574 2.856 4.801 6.425 5.624 7.702 9.429 7.921 51.446

385 Campestre 702 1.202 2.405 2.189 3.310 3.128 3.105 7.314 8.061 8.159 7.804 47.379

386 Utinga 1.798 2.176 1.766 2.750 782 4.351 4.550 4.352 7.699 5.131 5.585 40.942

387 Vila Lucinda 905 889 2.778 2.461 4.374 3.498 6.090 5.946 9.308 8.029 12.099 56.377

388 Parque das Nações 3.359 2.786 5.500 6.471 2.173 10.471 14.099 18.083 13.628 10.782 13.244 100.596

389 Jardim do Estádio 6.909 7.823 11.766 10.740 8.798 15.050 23.595 30.392 36.479 26.196 34.830 212.578

390 Parque do Pedroso 3.616 3.835 6.181 6.257 3.667 15.145 13.246 17.222 21.824 10.812 9.558 111.363

391 Paranapiacaba 129 175 220 178 263 381 177 490 530 377 714 3.634

392 Capuava 877 1.008 1.990 2.054 1.293 2.938 4.396 4.873 6.708 4.435 3.830 34.402

Santo André 21.672 21.784 35.017 37.828 29.715 64.660 80.195 99.417 118.039 92.341 109.543 710.210

RMSP 838.348 732.615 1.112.913 1.172.640 910.849 1.696.837 2.424.904 2.953.336 2.798.864 2.300.281 2.593.032 19.534.620

Zona de residência

População por Faixa Etária                                                                                                                                                                                        
(em anos) Total

Totais

 
 

Tabela 12 - População por Faixa Etária e por Zona de Residência 
Fonte: Metrô/SP - Pesquisa Origem e Destino 2007 RMSP, modificada 

 

Na Tabela a seguir, utilizando a estimativa da população do Bairro Camilópolis (17.569 

habitantes) podemos distribuir a população de acordo com a média dos parâmetros entre 

Santo André e os da RMSP. 

 

Faixa 0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59
60 anos 
e mais

Total

856 916 1.125 1.163 2.985 2.784 2.595 2.344 2.801

4,87% 5,21% 6,40% 6,62% 16,99% 15,85% 14,77% 13,34% 15,94%

População residente por faixa etária

Camilopolis 17.569

 
 

Tabela 13 - População residente por Faixa Etária 
Fonte: Anuário DE Santo André 2016 – Base 2015 

 

A seguir são apresentados os equipamentos comunitários dentro de um raio de 1000 m do 

empreendimento. 
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Figura 26 - Equipamentos comunitários - Raio de 1000 m 
Fonte: Google Earth, 2016 

 

1 - Associação Amigos de Camilópolis - Rua Boa Vista 

2 - CEI Indir Maria Penha Nascimento - Av. do Oratório – São Paulo 

3 - Cemitério de Camilópolis - Praça Camilo Pedutti 

4 - Chácara Pignatari - Alameda México 

5 - Creche Demercindo da Costa Brandão - Rua Custódia 

6 - Creche Luz do Vale - Rua Beirute 

7 - EC IV Centenário - Rua Rio Claro 
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8 - EE Camilo Peduti - Av. Martim Francisco 

9 - EE Deputado Joaquim Gouveia Franco Junior - Rua Vítor Hess – São Paulo 

10 - EE Padre Aristides Greve - Rua Rossini 

11 - EE Prof. Gabriel Gonçalves - Rua Ciro Monteiro  

12 - EMEIF Maria Cecília Dezan Rocha - Rua Planaltina 

13 - EMEIF Prof. Francisco de Silveira Bueno - Rua Igarapé Flores – São Paulo 

14 - EMEIF Prof. João de Barros Pinto - Rua Londres 

15 - EMEIF Vinícius de Moraes - Rua Nilde 

16 - ETEC Júlio de Mesquita - EE Prof. Adamastor de Carvalho - Av. Utinga 

17 - Ginásio de Esportes Noêmia Assunção - Rua Custódia 

18 - Praça Alcídes Gonçalves - Rua Leonilda 

19 - Praça Augusto Conte - Rua do Guaçu 

20 - Praça Camilo Peduti - Av. Pinhal 

21 - Praça da Concórdia - Rua Haia 

22 - Praça Gilda de Abreu - Rua Silvinha Teles 

23 - Praça Helena - Alameda México 

24 - Praça Lupicinio Rodrigues - Rua Rio Claro 

25 - Praça Maria Quitéria - Rua Maria Quitéria 

26 - Praça Oscar Klein - Rua Epitácio Pessoa 

27 - Praça São Camilo - Rua Leonilda 

28 - Praça Silvio Micheloni - Rua Ana Neri 

29 - Praça Vereador Álvaro Barberino - Av. Nova Iorque 

30 - Praça Mario Guindani - Av. Nova Iorque 

31 - Praça Rioki Oshiro - Av. Nova Iorque 

32 - UBS - Alameda México 

33 - Sociedade Amigos da Vila Sá 

34 - EE Doutor Carlos Garcia - Rua Sidnei 

35 - 2º DP Santo André - Rua do Centro 

 

5.1 - Educação 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 13 a população em idade escolar e pré escolar 

está dividida da seguinte forma: 

 

� De 0 a 9 anos – 916 
� De 10 a 14 anos – 1.125 
� De 15 a 19 anos – 1.163 
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Conforme pode ser observado na Figura anterior, na área demarcada por um raio de 

1000m possui os seguintes equipamentos públicos voltados à educação: 

 

� CEI Indir Maria Penha Nascimento - Av. do Oratório – São Paulo 
� Creche Demercindo da Costa Brandão - Rua Custódia 
� Creche Luz do Vale - Rua Beirute 
� EE Camilo Peduti - Av. Martim Francisco 
� EE Deputado Joaquim Gouveia Franco Junior - Rua Vítor Hess – São Paulo 
� EE Padre Aristides Greve - Rua Rossini 
� EE Doutor Carlos Garcia - Rua Sidnei 
� EE Prof. Gabriel Gonçalves - Rua Ciro Monteiro  
� EMEIF Maria Cecília Dezan Rocha - Rua Planaltina 
� EMEIF Prof. Francisco de Silveira Bueno - Rua Igarapé Flores - São Paulo 
� EMEIF Prof. João de Barros Pinto - Rua Londres 
� EMEIF Vinícius de Moraes - Rua Nilde 
� ETEC Júlio de Mesquita - EE Prof. Adamastor de Carvalho - Av. Utinga 
 

Desta forma a única carência aparente é a por creches. 

 

5.2 - Saúde 

 

UBS Utinga à Al. México - Vila Metalúrgica, próximos ao empreendimento teremos em 

Santo André a UBS Doutor Moises na Rua Alexandreta, 180 e o Hospital Maternidade 

Bartira à Av. Alfredo Maluf, 430. 

 

Também próximos ao empreendimento, já no município de São Paulo o Centro Social 

Nossa Senhora do Bom Parto na Rua Lourenço Franco, 10 e a UBS Iguaçu na Av. do 

Oratório, 6557. 

 

5.3 - Lazer 

 

Dentro da delimitação da Figura 26 temos 14 praças e o Parque Antônio Pezzolo mais 

conhecido como Chácara Pignatari possui uma área de aproximadamente 4.000m² 
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densamente arborizada com playground, área para caminhada, brinquedoteca, quadras 

para prática de esportes e atividades físicas, campo de malha, vestiários e sanitários, e a 

Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) e que também é utilizada para eventos da 

Secretária de Cultura. 

 

A região conta também com 3 (três) associações; A Associação Amigos de Camilópolis, o 

EC IV Centenário e a Sociedade Amigos da Vila Sá e o Ginásio de Esportes Noêmia 

Assunção. 

 

Já o empreendimento comtempla a construção de áreas de lazer como: horta comunitária, 

academia, salão de festas, brinquedoteca, mini quadra poliesportiva e playground infantil - 

Ver Anexo 1 - Projeto Arquitetônico. 
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6 - PAISAGEM URBANA E PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL 

 

“Paisagem urbana é à vista do conjunto das superfícies constituídas por edificações e 

logradouros da cidade”. Conforme este conceito, a estética urbana se mostra tanto nas 

construções como nos logradouros urbanos. 

 

Para o empreendimento não ocorrer à predominância dos elementos naturais sobre os de 

construção, não sendo caracterizado como paisagem urbana moderna, porém, homogenia 

com uma arquitetura simétrica e suave dos anos 90.  

 

6.1 - Vegetação 

 

 A vegetação de Santo André é composta, de forma geral, por uma mata secundária 

(Floresta Tropical Úmida de Altitude), que se encontra conservada em várias áreas, 

principalmente nas vertentes da Serra do Mar não afetadas pela poluição de Cubatão. 

 

Parque do Pedroso e nas nascentes dos rios Grande e Pequeno (Sumário de Dados – 

Santo André, 2008). 

 

O município possui três Unidades de Conservação Estatual (duas localizadas na 

Macrozona de Proteção Ambiental e uma na Macrozona Urbana) e duas Unidades de 

Conservação Municipal (ambas na Macrozona de Proteção Ambiental). Todas as Unidades 

estão fora da área de influência do empreendimento. 

 

Unidades de Conservação Estadual 

 

� Parque Estadual da Serra do Mar: situada na Macrozona de Proteção Ambiental. 
� Reserva Biológica do Alto da Serra: situada na Macrozona de Proteção Ambiental. 
� Parque Estadual “Haras de São Bernardo” ou “Chácara da Baronesa”: situada na 

Macrozona Urbana. 
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Unidades de Conservação Municipal 

 

� Parque Natural do Pedroso: instituído como unidade de conservação em 1998, está 
situado na Macrozona de Proteção Ambiental, no limite com a Macrozona Urbana. 

� Parque Natural Nascentes: é a mais jovem unidade de conservação do município e for 
constituída com a aquisição da gleba pela Prefeitura, junto com a “Vila Inglesa” de 
Paranapiacaba. Está situada na Macrozona de Proteção Ambiental e é vizinha ao 
Parque Estadual da Serra do Mar e Reserva Biológica do Alto da Serra. 

 

Já o empreendimento está localizado na Zona de Qualificação Urbana do município de 

Santo André, que corresponde à sua área mais urbanizada. Para efetuar a caracterização 

dos remanescentes da vegetação foram realizadas análises de fotos aéreas, mapas, 

bibliografia e inspeção de campo no lote e, percorrendo trechos no entorno do local do 

empreendimento. 

 

Na área imediatamente ao redor do imóvel, não foi caracterizado qualquer fragmento que 

se enquadrasse nos critérios para definição de vegetação contínua primária e secundária 

nos estágios iniciais, médios e avançados de regeneração da Mata Atlântica no Estado de 

São Paulo. 

 

No interior dos lotes há algumas unidades arbóreas, vegetação rasteira e pequenos 

arbustos. Neste caso será solicitada autorização de supressão de vegetação ao órgão 

ambiental do município. As espécies situadas fora do imóvel não foram identificadas, por 

estarem esparsas e não representarem interesse ecológico relevante. 

 

6.2 - Volumetria e gabarito 

 

Com relação a volumetria, o projeto de implantação do empreendimento demonstra  

condições à ventilação e iluminação natural favorável ao pretendido, devido a distancia 

entre as construções existentes, e o gabarito se mostra compatível com uma região que já 

demonstra vários tipos de edificações residenciais, inclusive conjunto habitacional, contudo 
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o empreendimento propõe um edifício que respeita a altura máxima permitida pela 

legislação municipal conforme parâmetro estabelecido pela Lei de Uso e Ocupação do Solo 

(LUOPS) do município. 

 

6.3 - Poluição visual 

 

 Observar o Anexo 1 - Projeto Arquitetônico do empreendimento, onde estão previstos os 

itens solicitados.  

 

6.4 - Bens de interesse do patrimônio e respectivas visualizações 

 

O empreendimento está localizado próximo ao centro da cidade de Santo André, portanto 

próximo de bens de características de interesse urbanístico e cultural, sem, no entanto, 

representar comprometimento de visibilidade e integridade desses bens.  

 

Quanto á presença de bens com potencial de valor cultural na área do empreendimento, 

entre outros, podem ser destacado o Parque Antônio Pezzolo mais conhecido como 

Chácara Pignatari. 

 

6.5 - Passeios e muros 

 

A comunicação visual prevista para o empreendimento pode ser dividida em duas etapas: a 

primeira consiste na identificação do empreendimento durante as obras e a segunda 

durante sua operação (durante a execução das obras serão colocadas placas 

sinalizadoras, identificando o empreendimento e as identificações legais de alvará e 

responsabilidade técnica e de segurança). 

 

A placa de identificação possuirá armação em aço e será recoberta por lona com 

dimensões de 4,00m de comprimento e 1,50m de altura (6,00m²) e as de segurança serão 

assim divididas: placa de proibido estacionar; carga e descarga – medindo 0,50m por 
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0,50m (0,25m²) e placas sinalizadoras de entrada e saída – com 0,50m de comprimento e 

0,20m de altura (0,10m²) cada uma. O impacto visual na paisagem urbana é temporário, 

visto que serão utilizadas somente no período de obra e vendas.  

 

Durante a operação está prevista a identificação do edifício com letras tipo caixa, conterá 

apenas as palavras de identificação do condomínio e placas sinalizadoras de entrada e 

saída de veículos para segurança das pessoas usuárias e transeuntes do local. 

 

O gradil no alinhamento do lote e será constituído por um muro de concreto e grades. O 

passeio será refeito em função da alteração do acesso de automóveis e respeitará o 

Código de Obras do Município e as Normas de Acessibilidades pertinentes. 

 

Observar o Anexo 1 - Projeto Arquitetônico do empreendimento, onde estão previstos os 

itens solicitados: passeios, muro e fachadas. 

 

 

 

 

 

 

 

7 - CIRCULAÇÃO E TRANSPORTE 

 

Este tópico será totalmente abordado no Relatório de Impacto no Trânsito - Anexo 3 
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8 - IMPACTO SOCIOECONÔMICO NA POPULAÇÃO RESIDENTE OU ATUANTE NO 

ENTORNO 

 

8.1 - Impacto na microeconomia local 

 

Estima-se um impacto positivo, já que existe uma tendência de mercado em implantar 

novos empreendimentos imobiliários para a região. Isto significa do ponto de vista da 

microeconomia local uma ampliação das atividades existentes e geração de novos postos 

de trabalho, o que permite comodidade e melhor qualidade de vida para a vizinhança 

imediata e mediata.  

 

8.2 - Impacto nas relações sociais e de vizinhança 

 

Mesmo se tratando de um empreendimento de médio porte, o empreendimento deve criar 

mecanismos e procedimentos que viabilizem o bem estar dos funcionários do e da 

vizinhança, tanto na fase de construção como na fase de operação do conjunto 

habitacional, sempre observando os aspectos de prevenção ao meio ambiente, geração de 

ruídos e tráfego no local, de acordo com o Plano Diretor Municipal.  

 

O empreendimento deve atender todas as normas de construção e paisagísticas, inclusive 

observando itens de mitigação dos impactos levantados no Relatório de Impacto no 

Trânsito - RIT que e tramita em paralelo no Departamento de Segurança e Trânsito - DST. 

 

8.3 - Promoção de inclusão ou exclusão social 

 

A Prefeitura Municipal de Santo André, proprietária da área que será construído o 

empreendimento, na sua administração atual, através de um perfil de gestão municipal, 

planejamento de construção, desenvolvimento e inclusão social, tem em vista atender a 

demanda de moradias populares na cidade, porém, de forma adequada, compatível e 

sustentável.  
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Proporcionar a melhoria da condição de vida dos moradores é um dos objetivos deste 

empreendimento, é considerando todo este panorama que a Prefeitura viabilizou a área 

para a sua construção, e entende que será mais um empreendimento no local a gerar 

novas arrecadações ao município. 
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9 - IMPACTOS 

 

A seguir elencamos, em forma de matriz, os possíveis impactos e/ou aspectos que podem 

influenciar na implantação e na operação do empreendimento. 

N
a

tu
re

za

O
rd

e
m

M
a

g
n

it
u

d
e

D
u

ra
ç

ã
o

Instalação de tapume. - D B T
Pintura do tapume com motivos inerentes às obras de modo a
minimizar o impacto visual na via.

Supressão de vegetação. - D B T
Plantio de vegetação nativa de Mata Atlântica, conforme a ser
definido em processo específico junto ao SEMASA.

Disponibilidade de abrigo e fontes de
alimento para avifauna. + I B P

Escolha de espécies que sejam favoráveis a nidificação e
fornecimento de alimentos no projeto de paisagismo

Movimentação de terra e escavações. - D M T
Umidificação das áreas no sentido de minimizar a emissão de
poeira.

Alteração no microclima. + I B P Implantação de paisagismo.

Armazenagem de material pulverulento protegidos da chuva e
ventos.

Armazenagem de cimento e argamassas em suas embalagens
e em local coberto.

Incremento na concentração de MP pela
dispersão de materiais pulverulentos
combustíveis.

- I B T
Controle da emissão de fumaça preta pela manutenção
preventiva de veículos e equipamentos movidos à óleo diesel.

Alteração dos níveis de ruído e
possibilidade de incômodo na vizinhança. - D B T

Controle no uso de equipamentos ruidosos durante a obra no
período diurno, preferencialmente entre 8h00 e 18h00.

Comprometimento de locais de bota-fora
de solo e RCC. - I B T Elaboração e implantação de PGRCC.

Comprometimento de jazidas e áreas de
extração de madeira. - I B T

Controle na aquisição de areia, pedra e madeira de fontes
responsáveis e que tenham licenciamento ambiental.

Alteração do relevo. - D B P
Implantação dos empreendimentos em patamares,
acompanhando a inclinação do relevo atual.

Incremento na demanda de energia
elétrica. + D B P

Implantação de medidas de projeto para viabilizar o
atendimento pela concessionária.

Incremento na demanda de
telecomunicações. + D B P

Implantação de medidas de projeto para viabilizar o
atendimento pela concessionária.

Incremento na demanda de GLP. + D B P
Implantação de medidas de projeto para o abrigo seguro do
combustível.

Implantação de medidas de projeto para viabilizar o
atendimento pelo SEMASA.

Atendimento de diretrizes do SEMASA e custeio de eventuais
obras de reforço ou ampliação de rede.

Implantação de medidas de projeto para viabilizar o
atendimento pelo SEMASA.

Atendimento de diretrizes do SEMASA e custeio de eventuais
obras de reforço ou ampliação de rede.

Manutenção de área permeável.

implantação de reservatório de retenção de águas pluviais.

Impacto / Aspecto

Componente 
avaliado

Medidas

Incremento na concentração de MP pela
dispersão de materiais pulverulentos. - I B T

Incremento na demanda de
abastecimento de água.

Sobrecarga na rede de esgotamento
sanitário.

Sobrecarga na rede de drenagem urbana.

- D M P

D M P

P

-

- D M
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Implantação de sistema de retenção de sedimentos na
drenagem provisória da obra. 

Aproveitamento do sistema de drenagem existente.

Gerenciamento dos resíduos da construção.

Resíduos não-perigosos de natureza doméstica serão
separados e encaminhados para coleta seletiva do SEMASA.

Resíduos não-perigosos de natureza não-doméstica serão
separados e encaminhados para aterro ou unidade de
reciclagem.                    

Resíduos perigosos gerados serão separados e encaminhados
para aterro ou unidade de reciclagem.              

Efluente gerado será encaminhado para rede pública.

Implantação de dique de contenção para gerador de energia
elétrica.

Impermeabilização da superfície do
terreno com a construção de edificação e
pavimentos externos.

- I B P
Implantação de sistema de detenção provisória de águas
pluviais.

Incômodos à população residente no
entorno das obras. - D M T

Operação de equipamentos que provoquem altos níveis de
ruído em horários pré-estabelecidos.

Incremento na geração de empregos
temporários e oportunidades de trabalho. + I M T Contratação de mão de obra local preferencialmente.

Incremento na arrecadação de IPTU e
ISS/QN. + I M P Não há

Incômodos à população pelo incremento
no fluxo de veículos no imóvel. - D M T Restrição do horário de funcionamento.

Inclusão social com apoio a cadeia de
reciclagem de resíduos. - I B T

Implantar programa de coleta seletiva e encaminhar
cooperativas do SEMASA encaminhando os resíduos
recicláveis.

Valorização do imóvel. + I M P Não há

Incremento de referencial urbanístico. + I B P Não há

Alteração nos fluxos e intensidade dos
ventos. - I B P Implantação de paisagismo com vegetação arbustiva.

Alteração do relevo. - I B P
Implantação do pavimento térreo próximo do nível terreno
original.

Aumento do fluxo de veículos. - D B P Melhorias e sugestões apontadas no RIT.

- I B T

Alteração das propriedades do solo pela
geração de resíduos sólidos, efluentes
sanitários e armazenagem de produtos
perigosos.

Ocorrência de processos erosivos e
aumento dos níveis de sólidos nos cursos
d'água e assoreamento.

- I B T

Impacto / Aspecto

Componente 
avaliado

Medidas

 
NATUREZA: (+) Positiva ou (-) Negativa 

ORDEM: (D) Direto ou (I) Indireto 

MAGNITUDE: (A) Alta, (M) Média ou (B) Baixa 

DURAÇÃO: (T) Temporário ou (P) Permanente 
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10 - CONCLUSÕES 

 

O Estudo de Impacto de Vizinhança para o empreendimento em questão foi possível 

identificar pequenos impactos temporários em sua fase de construção. A região como 

qualquer outra da cidade tem os impactos negativos são advindos do processo normal de 

urbanização, industrialização, aumento de tráfego, uso e ocupação do solo, geração de 

resíduos, geração de efluentes líquidos e geração de ruídos. 

 

Porém, por se tratar de uma área urbanizada, estes impactos se mostram praticamente 

nulos, lembrando que a construtora que executará a construção do conjunto habitacional, 

adota um plano de prevenção e correção de eventuais problemas na fase de obras. 

 

Além disto, através do planejamento prévio para a fase de operação do conjunto 

habitacional, faz-se a realização das medidas mitigadoras, visando atenuar os impactos ou 

até mesmo eliminá-las, tornando o empreendimento viável e sustentável. 

 

Já os impactos positivos oferecem grandes benefícios à região, como o aumento de oferta 

de novas moradias, e na sua fase de operação, teremos ainda a contratação da mão de 

obra local para atender o condomínio, assim como os condôminos, com isto a população 

do município andreense ganha mais qualidade de vida e oportunidade de moradia digna. 
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12 - ANEXOS 

 

Anexo 1 - Projeto Arquitetônico 

Anexo 2 - Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 

Anexo 3 - Relatório de Impacto no Transito - RIT 
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