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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento consiste no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do 

Loteamento Residencial e Comercial Santa Rita do Picadão – Fase 2, que contempla 

as principais informações e resultados contidos no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

do referido empreendimento. 

O EIA/RIMA é elaborado para subsidiar a análise técnica da CETESB – 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo dentro de uma das etapas do 

processo de licenciamento –  a etapa de planejamento, quando se está requerendo 

a Licença Ambiental Prévia (LP) de um projeto. O EIA/RIMA do loteamento 

pretendido foi elaborado observando toda a legislação, normas e diretrizes 

aplicáveis, com destaque para o Termo de Referência da CETESB (Parecer Técnico 

nº 082/19/IE), que elenca todo o conteúdo que o estudo deve contemplar. 

Pretende-se implantar o Loteamento Residencial e Comercial Santa Rita do 

Picadão – Fase 2 em área de 66,83 hectares (668.281,17 m2), situada na região leste 

do município de Ribeirão Preto. Trata-se de continuidade do Loteamento Residencial 

e Comercial Santa Rita do Picadão – Fase 1. 

O empreendimento planejado é de responsabilidade da empresa Picadão 

Participações e Empreendimentos Ltda. A empresa de consultoria ambiental 

responsável pela elaboração do EIA/RIMA é a RUMO Soluções Ambientais Ltda., que 

contou com equipe multidisciplinar especializada para realização deste estudo. 

Em síntese, um estudo de impacto ambiental envolve as etapas ilustradas no 

diagrama apresentado ao final deste capítulo. Cada etapa corresponde a uma 

“camada”, que quando sobrepostas permitem uma análise conjunta e conclusões 

sobre a viabilidade ambiental de um projeto. 

Inicialmente foram levantadas as legislações aplicáveis e pontos de 

atenção/restrições ambientais que incidem na área de estudo, informações estas 

que nortearam o desenvolvimento do projeto. Os projetos do empreendimento e as 

informações relativas à sua implantação e operação integram a Caracterização do 

Empreendimento. 
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Foi realizado Diagnóstico Ambiental da área pretendida para o novo 

loteamento e de seu entorno (áreas de influência). Por meio deste diagnóstico se 

verificou as condições atuais do meio, a partir de levantamentos de dados 

secundários (revisões bibliográficas) e dados primários (trabalhos de campo), 

contemplando os meios físico, biótico e socioeconômico. 

Na sequência, com a sobreposição da “camada” Caracterização do 

Empreendimento sobre a “camada” Diagnóstico Ambiental, foi possível Identificar e 

Avaliar os Potenciais Impactos socioambientais positivos e negativos. E, então, 

estudar e propor medidas destinadas à prevenção, mitigação ou compensação 

destes impactos, as quais, para este empreendimento, estão organizadas em 

Programas Ambientais. 

Por fim, considerando cada uma das etapas acima resumidas, foi possível 

avaliar a Viabilidade Ambiental do empreendimento, ou seja, considerando a 

adoção dos programas ambientais propostos, verificar se é possível implantar o novo 

loteamento de maneira a manter ou melhorar a qualidade de vida da população e 

do meio ambiente. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A área pretendida para o Loteamento Residencial e Comercial Santa Rita do 

Picadão – Fase 2 possui 66,83 hectares (668.281,17 m2) e situada na região leste de 

Ribeirão Preto, com fácil acesso às principais centralidades do município (Figura 2-1). 

 
Figura 2-1: Localização do empreendimento na cidade. 

O empreendimento pretende a ocupação planejada da gleba e será 

composto por 786 lotes (700 lotes destinados ao uso residencial unifamiliar – Tipo 1; e 

86 lotes de uso misto – Tipos 2 e 3). Será servido de infraestrutura básica necessária ao 

bem-estar dos usuários, além de áreas verdes sistemas de lazer. A população prevista 

com a consolidação da ocupação é de aproximadamente 3.138 habitantes. 

Do total de 668.281.17 m2, o projeto do novo loteamento destinará 66,18% 

(442.284,88 m2) para áreas públicas, quais sejam: sistema viário, áreas institucionais e 

dominiais (destinadas à implantação de equipamentos comunitários), áreas verdes 

e sistema de lazer. O restante, que compreende 225.996,29 m2 (33,82%), será 
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destinado às áreas privativas do empreendimento, que correspondem aos lotes em 

si. 

Os projetos do empreendimento foram desenvolvidos observando as 

legislações, normas e diretrizes aplicáveis, com destaque para àquelas emitidas pelas 

diversas secretarias e órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. 

Visando evitar impactos ambientais negativos, a escolha da área pretendida 

para o Loteamento Residencial e Comercial Santa Rita do Picadão – Fase 2 

considerou as condições ambientais atuais do terreno, priorizando a ocupação de 

áreas já antropizadas, neste caso, destacando-se o uso agrícola. Os fragmentos de 

vegetação e áreas de preservação permanente existentes na área estarão inseridos 

nas áreas verdes previstas para o empreendimento e que serão objeto de Programa 

de Recomposição Florestal. 

Também visando evitar impactos negativos, o projeto de terraplenagem do 

empreendimento foi desenvolvido de modo que seja realizada mínima intervenção 

na topografia original do terreno e, assim, não ser necessário o uso de áreas de apoio 

externas como bota-foras e jazidas. 

O projeto do empreendimento envolverá diversos melhoramentos urbanos 

(detalhados nos próximos capítulos), tais como: 

• Abertura de vias de circulação e de acesso com implantação de guias 

e sarjetas; 

• Demarcação dos lotes, quadras e logradouros com colocação de 

marcos de concreto; 

• Sistema de escoamento de águas pluviais, inclusive galerias e bocas de 

lobo; 

• Sistema estrutural de infiltração e retenção ou retardo do fluxo de águas 

pluviais (para prevenção de enchentes); 

• Rede de distribuição de água, inclusive ramais prediais e instalações de 

hidrantes; 

• Rede de esgotos sanitários, inclusive ramais prediais; 
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• Pavimentação de todo o sistema viário, inclusive os dispositivos de 

acessibilidade; 

• Rede de energia elétrica e iluminação pública de acordo com as normas 

da CPFL. 

• Implantação de paisagismo dos sistemas de lazer e arborização do 

sistema viário. 

A Figura 2-2, a seguir, ilustra o Projeto Urbanístico do Loteamento Residencial e 

Comercial Santa Rita do Picadão – Fase 2, e permite observar as principais 

características do entorno. 
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Figura 2-2: Detalhe para o Projeto Urbanístico e o entorno do empreendimento.  
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3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Como citado anteriormente, o diagnóstico ambiental consiste no 

levantamento da situação atual dos meios físico, biótico e socioeconômico. A seguir, 

apresentamos síntese dos principais resultados deste 

levantamento para a gleba do empreendimento e 

seu entorno (áreas de influência). 

MEIO FÍSICO 

A área pretendida para o novo loteamento 

está inserida na sub-bacia do Córrego Retiro 

Saudoso, cuja abrangência inclui porção importante 

da área urbana do município de Ribeirão Preto. 

Na gleba de estudo existe uma nascente e três 

lagoas artificiais, as quais serão preservadas, pois 

estarão inseridas nas Áreas Verdes do 

empreendimento (Foto 3-1). 

A fragilidade da área foi classificada como de 

baixa a média, sendo que as áreas de maior 

fragilidade correspondem às porções mais declivosas 

e coincidem com a área desmatada para uso 

antrópico (uso e ocupação do solo atual), porém 

estarão abrangidas pelas áreas verdes e de sistema 

de lazer previstas para o loteamento. Destaca-se, 

ainda, que será adotado um Programa de Controle 

Ambiental das Obras visando evitar e controlar 

impactos previstos para a fase de implantação do 

empreendimento. 

A Avaliação Preliminar de Áreas 

Contaminadas realizada para o local concluiu que 

se trata de uma Área Isenta de Contaminação.  

Foto 3-2: A gleba de estudo apresenta 

relevo predominantemente  suave. 

Foto 3-1: Vista para lagoa artificial 

existente na área do loteamento. 
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MEIO BIÓTICO 

Em Ribeirão Preto ocorre vegetação dos biomas Mata Atlântica e Cerrado, 

porém, na gleba do empreendimento foram registrados apenas fragmentos de Mata 

Atlântica. Tratam-se de fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual (em estágio 

inicial de regeneração) e Floresta Estacional Decidual (em estágio médio de 

regeneração), que ocupam 

cerca de 6,75 hectares (10% 

do total da gleba). Esses 

remanescentes de vegetação 

nativa não sofrerão qualquer 

intervenção e estarão inseridos 

nas Áreas Verdes previstas 

para o novo loteamento. 

Também foram 

cadastradas árvores isoladas 

de espécies nativas e exóticas. 

No total foram cadastradas 

108 árvores, sendo 19 de 

espécies exóticas, 01 morto 

(que teve sua origem 

considerada como nativa) e 

outros 88 exemplares de 

espécies nativas. Nenhuma 

das espécies registradas 

consta das listas oficiais de espécies da flora ameaçadas de extinção. 

Parte destas árvores isoladas precisarão cortadas para implantação do 

empreendimento (total de 71 árvores, sendo 58 nativas e 13 exóticas). Esta 

intervenção será devidamente compensada dentro do Programa Recomposição 

Florestal proposto para o Loteamento Residencial e Comercial Santa Rita do Picadão 

– Fase 2. 

Foto 3-4: Aspecto do mesmo fragmento durante as 

estações de seca. A perda de folhas é característico da 

vegetação nativa desta região. 

Foto 3-3: Aspecto geral de uma fragmentos de 

vegetação nativa existente na propriedade no período 

de chuvas. Os fragmentos florestais serão preservados. 
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Destaca-se, ainda, que não estão previstas intervenções nas Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) da nascentes e lagoas existentes na área do 

empreendimento, tampouco em outras áreas protegidas como Unidades de 

Conservação. 

A fauna presente na gleba 

pretendida para o loteamento e seu 

entorno (áreas de influência) também foi 

investigada, abrangendo as estações de 

seca e chuvosas. 

Esse diagnóstico apontou que a 

fauna que ocupa a área do 

empreendimento e sua área de 

influência direta é formada quase que 

em sua totalidade por espécies típicas 

de ambientes alterados, pouco sensíveis 

e tolerantes a alterações ambientais. 

Entretanto, são esperados impactos à 

fauna, associados a atropelamentos e 

caça, para o que são propostos 

programas ambientais: Programa de 

Educação Ambiental; Programa de 

Prevenção de Atropelamentos da Fauna 

Silvestre; e o Programa de Monitoramento 

da Fauna Silvestre. De forma indireta, o 

Programa de Recomposição Florestal 

servirá para minimizar os impactos do 

empreendimento sobre a fauna local. 

 

  
Fotos 3-5 a 3-7: Equipe técnica da RUMO 

realizando levantamentos de campo para 

diagnótico da fauna e alguns dos animais 

registrados no local (perereca-de-banheiro e 

cutia). 
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MEIO SOCIOECONÔMICO 

O diagnóstico da situação atual da área e região também compreendeu o 

meio socioeconômico, o que inclui levantamentos sobre a demografia regional, uso 

e ocupação do solo, indicadores de qualidade de vida e de renda, equipamentos 

públicos de saúde, educação e transporte, entre outros aspectos. 

O principal uso e ocupação do 

solo no entorno da área do 

empreendimento é a agricultura, 

sendo a área urbanizada mais próxima 

representada pelo bairro São José, 

onde estão localizados alguns dos 

equipamentos da região: a UBS "José 

Ribeiro Ferreira" - São José e as escolas 

E.E. Expedicionários Brasileiros, Colégio 

Palas Atena e a Escola de Educação 

Infantil Pequeno Sapequinha (estes dois 

últimos provados). 

Representantes da comunidade local foram ouvidos por meio de pesquisas 

realizadas ao longo do desenvolvimento do EIA/RIMA. Suas impressões e perspectivas 

foram levadas em consideração para avaliação dos impactos previstos para o novo 

loteamento, bem como para 

desenvolvimento de seus programas 

ambientais, como o Programa de 

Comunicação Social. 

Os impactos sobre a 

infraestrutura e equipamentos sociais 

previstos com a implantação do 

empreendimento serão mitigados por 

meio de um Programa de Reforço da 

Foto 3-8: Vista geral para o bairro São José, em 

área urbanizada próxima da área do 

empreendimento. À direita, sede da 

Associação de Moradores do bairro. 

Foto 3-9: Aplicação de questionário durante 

pesquisa realizada com representantes da 

comunidade local. 
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Infraestrutura Municipal, que terá como foco melhorias no transporte, incluindo o 

transporte coletivo. 

Ainda, sobre os aspectos do meio socioeconômico, destaca-se que não 

ocorrem na área bens tombados do patrimônio histórico, tampouco comunidades 

tradicionais (quilombolas, povos indígenas e ribeirinhos). E, após realização de 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, o empreendimento obteve, 

ainda, manifestação favorável do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) para obtenção suas licenças ambientais. 
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4 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

A partir do conhecimento da situação atual do ambiente da gleba do 

empreendimento e seu entorno (áreas de influência) e das características do novo 

loteamento pretendido, foi possível identificar os potenciais impactos positivos e 

negativos esperados com a sua implantação. 

De modo geral, a maior parte dos impactos estão associados à fase de 

implantação, os quais já foram bastante minimizados com premissas adotadas pelo 

projeto, tais como: 

• preservação de fragmentos florestais, dos corpos d’água e suas APPs 

• previsão de uma terraplenagem conservacionista (mínima intervenção 

na topografia original) 

• manutenção de ampla área permeável e a implantação de 

reservatórios de águas pluviais (prevenção de enchentes) 

Os impactos negativos remanescentes serão evitados ou controlados por meio 

dos programas ambientais desenvolvidos para o Loteamento Residencial e 

Comercial Santa Rita do Picadão – Fase 2, com destaque para o Programa de 

Controle Ambiental das Obras. 

Para a fase de operação, como citado anteriormente, os impactos sobre a 

infraestrutura e equipamentos sociais previstos para a fase operação do 

empreendimento serão mitigados por meio de um Programa de Reforço da 

Infraestrutura Municipal, que terá como foco melhorias no transporte, incluindo o 

transporte coletivo. 

Também são esperados impactos positivos, como a geração de empregos, e 

o aumento na arrecadação de tributos (incremento nas receitas municipais). Cita-se, 

ainda, a revegetação de áreas verdes, pois áreas permeáveis que serão preservadas 

pelo empreendimento, serão objeto do Programa de Recomposição Florestal, que 

permitirá a conexão entre os fragmentos florestais existentes na área do novo 

loteamento e vizinhança, formando corredores ecológicos.  
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5 PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Considerando os potenciais impactos positivos e negativos identificados, 

como etapa subsequente em um estudo ambiental, foram desenvolvidos Programas 

Ambientais, que compreendem medidas para potencializar (os impactos positivos) e 

evitar, monitorar, mitigar, ou compensar impactos negativos. 

Para o Loteamento Residencial e Comercial Santa Rita do Picadão – Fase 2 os 

programas ambientais foram reunidos em um Plano Básico Ambiental (PBA), que terá 

como objetivo a coordenação de todas as atividades relativas à implementação 

dos Programas Ambientais que o compõe, mantendo uma perfeita articulação entre 

os setores responsáveis pela implantação do empreendimento. Os programas 

ambientais integrantes do PBA foram citados ao longo deste RIMA e são ilustrados na 

figura a seguir. 

 

Plano 
Básico 

Ambiental

Programa de 
Comunicação 

Social

Programa de 
Controle 

Ambiental das 
Obras

Programa de 
Educação 
Ambiental

Programa de 
Prevenção de 

Atropelamentos 
da Fauna 
Silvestre

Programa de 
Monitoramento 

da Fauna 
Silvestre

Programa de 
Recomposição 

Florestal

Programa de 
Reforço da 

Infraestrutura 
Municipal
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Será cumprido ainda o Programa de Compensação Ambiental, que tem 

como foco os impactos ambientais não mitigáveis e o atendimento da legislação (Lei 

Federal nº 9.985/2000 – Lei do SNUC – Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação). Percentual do valor a ser investido para implantação do 

empreendimento será destinado para Unidades de Conservação existentes na sua 

região. No caso Loteamento Residencial e Comercial Santa Rita do Picadão – Fase 

2, existem a Área de Proteção Ambiental – APA Estadual Morro de São Bento, a 

Estação Ecológica de Ribeirão Preto – Mata de Santa Tereza (estadual) e a Estação 

Ecológica Guarani (municipal), sendo esta última a unidade de conservação situada 

mais próxima da área do empreendimento. 

É importante diferenciar o 

Programa de Compensação Ambiental 

(impactos não mitigáveis – cumprimento 

da Lei do SNUC) e a compensação que 

será realizada em decorrência da 

supressão de árvores isoladas que será 

necessária para construção do novo 

loteamento, bem como a vegetação de 

áreas permeáveis que serão 

preservadas. Estas medidas serão 

conduzidas pelo Programa de 

Recomposição Florestal, um dos 

programas ambientais mais importantes 

do empreendimento. 

O Programa de Recomposição Florestal compreenderá a recuperação de 

7,48 hectares (74.790,00 m2), sendo: 

• Revegetação de áreas permeáveis em área de 6,609 ha, onde será 

executado o plantio de mudas de espécies nativas; 

• Reposição florestal em área de 0,870 ha decorrente da compensação 

pela supressão de árvores isoladas, a ser realizado por meio do plantio de 

Foto 5-1: O Programa de Recomposição 

Florestal prevê o plantio de 12.467 mudas. 

Fonte: foto de Noah Buscher, em Unsplash. 

Página: 785



                                                                  
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA            17 

mudas de essências nativas e/ou outras técnicas de restauração 

ecológica. 

A revegetação de áreas permeáveis em conjunto com a vegetação nativa a 

ser preservada formará um continuum florestal de 13,37 ha, o que equivale a 20,00% 

de toda a gleba, que quando somado às áreas de plantio compensatório passarão 

para 14,24 ha (cerca de 21% da área do loteamento), sendo esta a área de 

abrangência do Programa de Recomposição Florestal. 

A Figura 5-1, exposta a seguir, ilustra as áreas verdes do Loteamento 

Residencial e Comercial Santa Rita do Picadão – Fase 2, destacando as áreas 

propostas para serem objeto de revegetação de áreas permeáveis e áreas para 

plantios compensatórios. As áreas verdes do empreendimento se somarão às áreas 

verdes dos loteamentos vizinhos, sendo esta uma das vantagens de uma ocupação 

do solo planejada. 
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Figura 5-1: Áreas Verdes do empreendimento, com destaque para as áreas que serão objeto 

de revegetação de áreas permeáveis e áreas que receberão plantios compensatórios.  
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6 CONCLUSÕES 

A partir do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento 

Loteamento Residencial e Comercial Santa Rita do Picadão – Fase 2, verificou-se os 

seguintes aspectos principais: 

• O empreendimento consiste em proposta de ocupação urbana 

planejada, dotada de toda infraestrutura, que visa a qualidade de vida 

dos futuros moradores (beneficiários); 

• Visando evitar impactos ambientais negativos, a escolha da área 

pretendida para o Loteamento Residencial e Comercial Santa Rita do 

Picadão – Fase 2 considerou as condições ambientais atuais do terreno, 

neste caso, áreas já antropizadas, com uso agrícola; 

• O projeto prevê terraplenagem conservacionista (mínima intervenção na 

topografia original do terreno, não sendo necessário o uso de áreas de 

apoio externas, como bota-foras e jazidas; 

• O projeto foi elaborado tendo em vista os parâmetros urbanísticos 

definidos pelo Plano Diretor de Ribeirão Preto e por diretrizes municipais 

emitidas para o novo loteamento; 

• A coleta e destinação de resíduos sólidos produzidos no Loteamento 

Residencial e Comercial Santa Rita do Picadão – Fase 2 serão realizadas 

pela Prefeitura Municipal, que manifestou viabilidade de realização 

destes serviços (coleta a ser realizada três vezes por semana); 

• O empreendimento deverá gerar empregos na fase de obras além de 

empregos na fase de operação decorrentes na implantação de 

comércios, melhorando a qualidade de vida e renda de uma parcela da 

população local, bem como o aumento da arrecadação de impostos; 

• Não estão previstas intervenções em Unidades de Conservação e em 

suas zonas de amortecimento, bem como em outras áreas protegidas e 

parques urbanos; 

Página: 788



                                                                  
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA            20 

• Não estão previstas intervenções em áreas de preservação permanente 

(APPs); 

• Para a implantação do Loteamento Residencial e Comercial Santa Rita 

do Picadão – Fase 2 a supressão de vegetação será mínima, limitada ao 

corte de árvores isoladas. O projeto foi desenvolvido com a premissa 

básica de prever o empreendimento em áreas desprovidas de restrições 

ambientais ou florestais, evitando intervenções sobre vegetação (não 

será necessária intervenção em fragmentos de vegetação nativa). 

Prevê-se a supressão de 71 exemplares arbóreos, sendo 58 nativos. Todas 

as intervenções sobre vegetação serão devidamente compensadas por 

meio da implantação do Programa de Recomposição Florestal; 

• O Programa de Recomposição Florestal proposto prevê a revegetação 

de 7,48 hectares (74.790,00 m2) por meio da execução de plantios de 

mudas de essências nativas e/ou outras técnicas de restauração 

ecológica. Desta área total, 0,870 ha são relativos à compensação pela 

supressão de árvores isoladas necessária à implantação do 

empreendimento, e 6,609 ha serão destinadas às medidas de 

revegetação de áreas permeáveis do futuro loteamento; 

• O diagnóstico ambiental realizado apontou que a fauna que ocupa as 

áreas de estudo (gleba e seu entorno) é formada quase que em sua 

totalidade por espécies típicas de ambientes alterados, pouco sensíveis 

e tolerantes a alterações ambientais. Entretanto, são previstos potenciais 

impactos à fauna, para o que são propostos programas de mitigação e 

monitoramento; 

• Foram identificados todos os impactos potenciais decorrentes das etapas 

de planejamento, implantação e operação do empreendimento, sendo 

que os impactos negativos poderão ser mitigados ou compensados por 

meio dos Programas Ambientais; 

• De modo a evitar qualquer dano à vegetação e aos recursos hídricos, é 

previsto um rígido planejamento das obras e treinamento ambiental dos 

operários, por meio do controle ambiental das obras; 
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• O monitoramento dos aspectos como: geração de poeiras, ruídos, 

erosão, assoreamento, fumaça preta, óleo, resíduos sólidos, serão parte 

da rotina dos serviços, procurando antecipar eventuais impactos e 

solucioná-los imediatamente; 

• Para mitigar os impactos negativos e potencializar os positivos são 

propostos os seguintes Programas Ambientais: Comunicação Social; 

Controle Ambiental das Obras (que incluí Subprograma de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil); Educação Ambiental; 

Prevenção de Atropelamentos da Fauna Silvestre; Monitoramento da 

Fauna Silvestre; Recomposição Florestal; e Reforço da Infraestrutura 

Municipal. 

• Os impactos não mitigáveis serão objeto de Programa de Compensação 

Ambiental, conforme determina a Lei do SNUC (Lei Federal nº 9.985/2000); 

• Impactos positivos ocorrerão na fase de implantação, mas serão mais 

significativos na fase de operação, tais como: 

➢ Revegetação de Áreas Verdes, com formação de corredores 

ecológicos; 

➢ Geração de empregos diretos e indiretos;  

➢ Valorização imobiliária; e  

➢ Aumento na arrecadação de tributos. 

Em síntese: 

Tendo em vista que não existem conflitos do empreendimento com a 

legislação incidente, estando este plenamente de acordo com as recomendações, 

diretrizes, parâmetros e restrições relativas ao Zoneamento Municipal e ao Plano 

Diretor do município de Ribeirão Preto; 

Que o empreendimento contribuirá para redução do déficit habitacional 

regional; 
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Que o projeto se adequou às características e restrições ambientais da área 

do novo loteamento e seu entorno (áreas de influência); 

Que o empreendimento trará melhorias para a região, como geração de 

empregos, e movimentação da economia local, principalmente no setor de serviços 

e comércio; 

Que a preservação dos fragmentos florestais existentes na área aliada à 

revegetação das áreas permeáveis previstas no projeto do empreendimento 

contribuirá para ampliação das áreas verdes e formação de corredores ecológicos1 

da região; e 

Que os programas ambientais de controle, mitigatórios, compensatórios e de 

monitoramento apresentam um balanço positivo, com ganhos ambientais;  

 

A equipe responsável pelo Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório 

de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) considera que o projeto do empreendimento 

Loteamento Residencial e Comercial Santa Rita do Picadão – Fase 2 é viável 

ambientalmente, desde que implementadas as medidas preventivas, mitigadoras e 

compensatórias previstas no referido estudo. 

 

1 Em síntese, corredores ecológicos correspondem a faixas de vegetação que visam interligar 

fragmentos florestais isolados entre si, permitindo assim o deslocamento da fauna e flora entre 

estes remanescentes de vegetação. 
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