“

Dados do Empreendimento

Nome oficial: Conjunto Habitacional de Interesse Social

Nome Comercial: Condomínio Bosque dos Ipês
Localização: Rua Benedita Maga, Gleba 03 – Cipó Guaçu – Embu Guaçu
Área do terreno: 42.350,00 m²
Área total construída: 33.281,76 m²
Taxa de Ocupação: 13,91%
Coeficiente de aproveitamento: 0,77%
Taxa de Permeabilidade: 50,68% ( Sem considerar a área do estacionamento –
Piso Drenante )
Nº total de unidades: 624 Unidades Habitacionais – 03 módulos
Nº total de vagas para moradores: 636 vagas, sendo 26 vagas para PNE
Nº total de vagas para visitantes: 12 vagas

”

IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

ASPECTOS AMBIENTAIS


A Gleba do empreendimento se encontra em APRM – Bacia Hidrográfica
Guarapiranga



Possue diferentes tipologias de vegetações em diferentes estágios de
regeneração: Árvores isoladas, Vegetação Pioneira (Porção central, Leste e
Oeste), Inicial ( Porção Norte) e Média (Porção Sul)



A Gleba do empreendimento não apresenta nenhuma nascente, cursos
d´água, poços, adutoras, linhas de transmissão ou qualquer outra faixa de
domínio



A Gleba do empreendimento não se situa sobre aterros sanitários e/ou lixões



A Gleba do empreendimento não apresenta afloramentos rochosos



A Gleba do empreendmento apresenta uma declividade baixa da frente ao
fundo ( Sul / Norte)



A Gleba do empreendimento se situa em área totalmente urbanizada, servida
de todas as infra estruturas e aparelhos públicos ( conforme projetos anexos)



O projeto prevê a supressão parcial de vegetações existentes na Gleba, todas
elas em conformidade com as Leis e Diretrizes Municipais, Estaduais e
Federais – Conforme tabela e projetos anexos)

ASPECTOS AMBIENTAIS – QUADRO DE
INTERFERÊNCIAS

ASPECTOS AMBIENTAIS – PROJETO
URBANÍSTICO AMBIENTAL

ASPECTOS AMBIENTAIS – PROJETO DE
REVEGETAÇÃO

ASPECTOS AMBIENTAIS – MEDIDAS ADOTADAS
VISANDO A REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS


Incremento significativo de vegetação no interior da gleba, através do plantio de arvores
nativas, conforme especificado no projeto de revegetação, promovendo de forma efetiva a
interligação dos maciços de vegetação a serem preservados da porção Sul com a porção
Norte, transformando os mesmos em um único maciço de vegetação dentro da Gleba.



Manutenção do maior número possível de árvores isoladas existentes fora da área de projeção
da implantação do empreendimento



Adoção de sistema de pavimentação do empreendimento (14.994,40 m²), através de piso
drenante, visando um aumento bem significativo no índice de permeabilidade do solo dentro
da Gleba, de grande importância para a contribuição hídrica aos lençóis freáticos na região,
além de ser um tipo de pavimento ecológico, contribuindo ainda mais com o meio ambiente.
Essa medida elevará a taxa de permeabilidade do solo de 50,68% para aproximadamente
80,00%.



Manutenção de 100% do maciço existente na porção Norte



Aquisição de área de compensação ambiental, inserida dentro da área da Bacia hidrográfica
Guarapiranga – Área com 176.552,31m² ( Dados ambientais conforme Laudo e estudos da
área)



Adoção de sistema de captação de águas pluviais para reuso na alimentação dos pontos de
consumo externos



Projeto de terraplenagem foi planejado de modo a não gerar bota fora de material e sem a
necessidade de importação de terra – Será realizada uma compensação equilibrada entre as
áreas de corte e aterro.

ÁREA DE COMPENSAÇÃO

ÁREA DE COMPENSAÇÃO

PISO DRENANTE – CARACTERÍSTICAS E
VANTAGENS




Piso em concreto poroso


Taxa de permeabilidade – 100%



Resistência a compressão – 25Mpa



Alta resistência ao atrito e alta aderência

Piso Ecológico


100% permeável



Retarda a chegada da água ao subleito, evitando erosões



As camadas de base e sub-bases, por serem executadas com materiais granulares, atuam
como uma espécie de filtro para as águas da chuva, reduzindo a sua contaminação



Possibilita a coleta de águas para reuso



Requer menor potência de iluminação, devido a coloração clara do pavimento, o que
representa uma considerável economia de energia



Melhor conforto térmico – Reduz a temperatura ambiente em até 7ºC e reduz as Ilhas de
calor



Menor geração de ruídos em velocidades até 70km/h



Composto de materiais não poluentes



Não sofre processo de queima na sua fabricação

PISO DRENANTE – VISUALIZAÇÃO

INFRA ESTRUTURA
URBANA
O entorno do empreendimento está
provido das seguintes infra estruturas
urbanas:
1- Transporte público e diversas vias
de acesso
2- Hospital e Posto de Saúde
3- Escolas Municipais e Estaduais
4- Supermercado e Mini Mercados

5- Igrejas
6- Posto de abastecimento de
combustíveis
7- Vias pavimentadas, providas de
iluminação pública
8- Redes de coleta de esgoto e
abastecimento de água potável
9- Coleta de lixo

INFRA ESTRUTURA – REDES
DE COLETA DE ESGOTO
Todo o Esgoto sanitário será
encaminhado à rede pública de
coleta de esgoto existente,
conforme Diretriz Sabesp.
Redes existentes atendem as
demandas do empreendimento.

100% do esgoto sanitário será
encaminhado as redes existentes,
encaminhados as estações de
tratamento, sem haver despejo
em córregos ou cursos d’água.
Projeto das redes de esgoto
aprovados pela Concessionária
Sabesp.

INFRA ESTRUTURA – REDES
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Todo o empreendimento será
provido de abastecimento de
água potável, através de rede
existente nas proximidades e
ampliação da mesma, conforme
Diretriz Sabesp.
A ampliação da rede solicitada
para o abastecimento de água do
empreendimento contribuirá para
a expansão das redes de
abastecimento da região, uma
vez que a mesma poderá servir
novos pontos de consumo, hoje
inviáveis pela ausência de redes
suficientes.
Projetos das redes de água do
empreendimento aprovados pela
concessionária Sabesp

CONSIDERAÇÕES FINAIS


Concepção do projeto do empreendimento, assim como a sua localização, não
impactam nos recursos hídricos da região



O empreendimento será implantado em área provida de toda a assistência
urbana necessária – Água, Esgoto, Energia elétrica, vias de acesso
pavimentadas, Escolas, Hospitais, Posto de Saúde, Supermercados, etc...



O projeto atende a todas exigências dos órgãos responsáveis, no que se refere
às preservações, supressões, reflorestamento e compensações ambientais



O Empreendimento viabiliza a relocação de pessoas que hoje se encontram
em áreas irregulares e/ou em áreas de risco – MCMV – HIS



Projetos das redes de Esgotamento Sanitário e Abastecimento de Água do
empreendimentos aprovados pela Sabesp



Projetos do empreendimento aprovados pela Secretaria da Habitação



Projetos do empreendimento aprovados pela Emplasa

EQUIPE DO EMPREENDIMENTO


Engº Carlos Pontara Boschini – Proprietário do Terreno / Concepção do projeto



Arqº Manoel Marques Netto – Autor do projeto / Concepção do projeto /
Estudos técnicos de viabilidade e orçamentário do Empreendimento



Engº Marcelo H.F. Cavaggione – Concepção do projeto / Aprovações / Estudos
técnicos de viabilidade e orçamentário do Empreendimento



Engº Marcio Navarra – Consultor técnico Ambiental do Empreendimento /
Estudos técnicos Ambientais



Acera Ambiental ( Engº Bruno Piovesan) – Autor dos projetos Ambientais e dos
Laudos Ambientais da Gleba do empreendimento e da gleba destinada a
compensação ambiental



Engº Rogers Baladi – Autor dos projetos hidráulicos das redes de
abastecimento de água, coleta de esgoto e Booster.

