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1. DADOS DO EMPREENDEDOR E DA CONSULTORIA 

 

1.1 Dados do Empreendimento 

 

Loteamento Residencial dos Imigrantes 

Rodovia Capitão Barduíno, Avenida Marciano Pereira de Araújo e Rua José Saragioto 

Bairro: Ribeirão do Meio 

Município Socorro- SP 

Matrículas 21.117 e 21.118 CRI de Socorro 

 

1.2 Dados do Empreendedor 

 

Razão Social: Eficaz Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda 

CNPJ: 38.128.147/0001-34 

Endereço para correspondência: Rua Rota dos Imigrantes, n° 1104, sala B, Centro      

Empresarial Van Gogh, Holambra-SP, CEP: 13.825-000 

     

1.3 Dados da Empresa Responsável pelo Estudo 

 

Razão Social: COAMI CONSULTORIA AMBIENTAL E MINERAÇÃO LTDA 

CNPJ: 28.946.472/0001-50 

Endereço para correspondência: Rua José Batista Pereira de Araújo, n° 25, Centro, Socorro – 

SP, CEP: 13.960-000 

Telefone: (19) 3895-1051 

e-mail: contato@coami.com.br 

Responsável: Felipe Augusto Braz 

 

1.4 Responsabilidade Técnica 

Felipe Augusto Braz 

Engenheiro Ambiental 

CREA/SP 5069746056 

ART 28027230211009887 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório apresenta os resultados de pesquisas e levantamentos realizados 

para elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para a implantação de um 

loteamento predominantemente residencial denominado Residencial Imigrantes. O 

empreendimento conta com 263 lotes, além das áreas públicas. Os projetos foram 

desenvolvidos atendendo a Lei Federal 6766/1979 e Lei Municipal 120/2007, que dispõem 

sobre o parcelamento do solo.  

A elaboração do EIV é prevista pelo Estatuto das Cidades, Lei Federal 10.257/2001, 

artigos 36 e 37, pelo Plano Diretor do Município de Socorro, Lei Municipal 109/2006, artigos 

76 a 81 e Lei Municipal  266/2018.  

O EIV consiste no estudo dos impactos positivos e negativos que o empreendimento 

gera na área e suas proximidades, em razão de seu porte e atividades que serão exercidas. Uma 

vez conhecidos os impactos, são traçadas as diretrizes que os atenuem, proporcionando 

melhores condições de habitabilidade, conforto e segurança à vizinhança. É um procedimento 

obrigatório para se obter licenças ou autorizações para construção, ampliação ou funcionamento 

para aqueles empreendimentos que a legislação municipal determinar como obrigatório. 

O EIV deve contemplar todos os aspectos que o empreendimento gera na área onde será 

implantado e entorno, incluindo no estudo, no mínimo, a análise e proposição de solução para 

adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e a ocupação do solo, 

valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público, ventilação e 

iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.   

 

3. JUSTIFICATIVAS PARA REALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

A população residente no município de Socorro é predominantemente urbana. Segundo 

dados do IBGE, em 2010 haviam 8.369 domicílios na zona urbana, enquanto a zona rural 

apresentava 3.770 domicílios.  

Ainda, segundo o IBGE, o município apresentava em 2020, 41.352 habitantes, enquanto 

em 2010 o número de habitantes era de 36.686. 

Com o aumento da população, há um aumento na demanda por moradias. Nesse sentido 

se faz necessária a implantação de loteamentos, para que haja, de forma ordenada, 

disponibilização de lotes urbanos à população.  
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O mercado informal de habitação, parcelamento irregular do solo urbano, é responsável 

por vários transtornos nas cidades, entre eles: áreas que podem sofrer erosão e alagamentos; 

assoreamento de lagos e rios, desordem do sistema viário, dificultando o acesso de ambulâncias, 

ônibus, caminhões de coleta de lixo, viaturas policiais; inexistência de espaços públicos para 

implantação de equipamentos de lazer, educação, saúde e segurança; comprometimento do 

lençol freático e dos mananciais de abastecimento de água; riscos de incêndio e acidentes 

devido a ligações ilegais de energia elétrica. 

 

4. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E ACESSOS RODOVIÁRIOS 

 

O empreendimento se localiza no Bairro Ribeirão do Meio, em uma propriedade 

antropizada, cujo uso atual é agrícola. A propriedade faz divisa com a Rodovia Capitão 

Barduíno e seu entorno imediato apresenta ocupação por cemitério, loteamento já implantado, 

um condomínio que será iniciado a implantação, algumas residências e áreas agrícolas.  

Vários são os motivos que justificam a escolha da localização do empreendimento, entre 

eles: localizado em perímetro urbano, pré-existência de vias de acesso, disponibilidade de 

atendimento público de rede de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário, região já 

atendida por iluminação pública e rede de energia elétrica, facilidade de acesso, propriedade 

com uso antrópico consolidado, baixa necessidade de intervenção em vegetação nativa, 

atendimento municipal de coleta de resíduos, histórico de ocupação do entorno.  

A localização é favorecida por ser contígua a malha urbana e pela proximidade com a 

Rodovia Capitão Barduíno, que liga Socorro a Bragança Paulista. Esta Rodovia também é 

conhecida como Rodovia do Contorno, possibilitando o acesso a malha urbana por diferentes 

pontos, não sobrecarregando o sistema viário em um único ponto.  

O acesso será feito pela Avenida Marciano Pereira de Araújo, sendo esta uma via 

parcialmente asfaltada. A Avenida inicia-se no Trevo dos Imigrantes, localizado na Rodovia 

Capitão Barduíno. Hoje a área a ser loteada possui um acesso pela Rua José Saragioto, no 

entanto, há informações de que esse acesso será fechado durante as obras de duplicação da 

Rodovia.  
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Figura 1 - Localização do empreendimento onde se observa estar em perímetro urbano 

 

 

 

Figura 2 - Localização do empreendimento em relação ao zoneamento de uso e ocupação do 

solo 
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Figura 3 - Indicação das principais malhas viárias no entorno imediato do empreendimento. 

 

 

Figura 4 - Trevo dos Imigrantes localizado na Rodovia Capitão Barduíno. 
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5. HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DO ENTORNO 

 

O histórico de ocupação foi analisado através do comparativo de imagens aéreas dos 

anos de 1962, 1972, 2001, 2007, 2010, 2015, 2017, 2019 e 2021.   

Nota-se que a malha urbana gradativamente cresceu em direção ao empreendimento, 

demonstrando a tendência de ocupação urbana da região. Aos poucos o entorno vem sendo 

ocupado por rodovia, galpões, cemitério, loteamentos e residências.   

 

 

Figura 5 – Imagem aérea de 1962, com a delimitação do empreendimento demonstrada pelo 

polígono laranja. 
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Figura 6 – Imagem aérea de 1972, com a delimitação do empreendimento demonstrada pelo 

polígono laranja. 

 

 

Figura 7 – Imagem aérea de 2001, com a delimitação do empreendimento demonstrada pelo 

polígono laranja. 
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Figura 8 – Imagem aérea de 2007, com a delimitação do empreendimento demonstrada pelo 

polígono laranja. 

 

 

Figura 9 – Imagem aérea de 2010, com a delimitação do empreendimento demonstrada pelo 

polígono laranja. 
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Figura 10 – Imagem aérea de 2015, com a delimitação do empreendimento demonstrada pelo 

polígono laranja. 

 

 

Figura 11 – Imagem aérea de 2017, com a delimitação do empreendimento demonstrada pelo 

polígono laranja. 
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Figura 12 – Imagem aérea de 2019, com a delimitação do empreendimento demonstrada pelo 

polígono laranja. 

 

 

Figura 12 – Imagem aérea de 2021, com a delimitação do empreendimento demonstrada pelo 

polígono laranja. 
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6. ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

Alguns municípios definem previamente, na regulamentação municipal, critérios para a 

delimitação da área de influência do município. O município de Socorro não possui 

regulamentação nesse sentido.   

Definiu-se, então, a delimitação das áreas de influência de acordo com os locais 

passíveis de percepção dos impactos do projeto considerando as características do entorno do 

local de implantação. Os impactos podem ser de diversas naturezas, como tráfego, 

infraestrutura, paisagem.  

Foram adotadas as seguintes divisões: Área Diretamente Afetada (ADA), Área de 

Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII). 

A ADA corresponde à área interna do empreendimento, com 16.9756 ha, sendo a área 

a receber os maiores impactos durante o processo de implantação.  

Nas Áreas de Influência Direta os impactos incidem de forma primária sobre os espaços 

urbanos e atividades cotidianas. Adotou-se a delimitação de um raio de 1 km no entorno do 

empreendimento. Na área de Influência Direta considerou-se as vias principais de acesso e do 

entorno, Áreas de Preservação Permanente, vizinhança imediata, localização de equipamentos 

comunitários a absorver a demanda do empreendimento, além de ser a área diretamente afetada 

pela área de contribuição do loteamento.  A AID apresenta 534,58 ha. Sendo residencial o 

principal uso do empreendimento, os principais impactos na AID serão o incremento de viagens 

no sistema viário, demanda por equipamentos públicos e aumento da vazão do córrego 

localizado nos limites do empreendimento em razão da impermeabilização do solo.  

Nas áreas de Influência Indireta os impactos incidem de forma secundária. Esses têm 

relação com a poluição, propagação sonora, alagamentos, capacidade de vias e da infraestrutura. 

Adotou-se a delimitação de um raio de 2 km, com mais acesso à área central do município onde 

se concentram comércio, serviços, lazer, hospital, entre outros. A AII corresponde à 1.674,62 

ha. Para empreendimentos de pequeno porte, a percepção dos impactos na AII são muito 

reduzidos. 
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Figura 13 - Delimitação da Área de Influência Direta 

 

 

Figura 14 - Indicação da Área de Influência Indireta 
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7. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO 

 

7.1 Quantitativo Populacional 

 

Segundos dados do IBGE, em 2020 a população de Socorro era de 41.352 habitantes 

com densidade demográfica de 81,70 hab/km².  

 

7.2 Distribuição da População Urbana 

 

Segundos dados do SEADE, o município de Socorro em 2021 encontra-se com taxa de 

71,93 % de urbanização. 

 

7.3 Projeção Populacional 

 

A análise do adensamento populacional considera a projeção do aumento populacional 

provocado pela implantação do empreendimento. Para o empreendimento avaliado, com 

predomínio de lotes residenciais, a maior parte do acréscimo populacional é direto, quando o 

próprio empreendimento atrai nova população residente. Considerando a existência de lotes 

comerciais, têm-se, ainda, acréscimo indireto, onde a população é atraída por razões de trabalho 

ou consumo, por exemplo.  

Para a estimativa populacional de residentes, adotou-se a ocupação por uma família 

composta por 3 pessoas, de acordo com último censo do IBGE, 2010. Já para as unidades 

comerciais, adotou-se um padrão de população permanente de 3 indivíduos por unidade 

comercial. Dessa forma, obtém-se a somatória de 789 pessoas. 

 

7.4 Infraestrutura, Equipamentos Urbanos e Serviços Públicos 

 

Segundo a Lei Federal 6.766/1979, que dispões sobre o parcelamento do solo para fins 

urbanos, equipamentos públicos comunitários são aqueles destinados à educação, cultura, saúde 

e lazer. Os equipamentos públicos urbanos são destinados ao abastecimento de água, coleta e 

tratamento de esgotos, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica e gás 

canalizado.  
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7.5 Uso e Ocupação do Solo na Área de Influência 

 

Para elaboração do mapa de uso e ocupação do solo foi determinando um raio de 500 

metros no entorno do empreendimento, correspondendo a uma área de 199,96 ha. 

 

 

Figura 15 - Mapa de uso e ocupação do solo no entorno do empreendimento. 

 

Para fins de facilitar a visualização do uso e ocupação do solo no entorno do 

empreendimento, no dia 02 de setembro de 2021 foi realizada a captura de fotografia aérea 360º 

com uso de drone, a qual pode ser observada nas Figuras 16 a 19. 

Para acessar a fotografia na integra, basta acessar o link: 

 

https://panoraven.com/en/slider/pwU8sLs2uk 

 

 

 

 

https://panoraven.com/en/slider/pwU8sLs2uk
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Figura 16 - Fotografia aérea de drone voltada para o Norte. Data: 02/09/21. Fonte: COAMI 

 

 

 

Figura 17 - Fotografia aérea de drone voltada para o Leste. Data: 02/09/21. Fonte: COAMI 
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Figura 18 - Fotografia aérea de drone voltada para o Sul. Data: 02/09/21. Fonte: COAMI 

 

 

 

Figura 19 - Fotografia aérea de drone voltada para o Oeste. Data: 02/09/21. Fonte: COAMI 
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8. IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

8.1 Físico 

 

8.1.1 Aumento de material particulado 

 

O aumento do material particulado é um impacto que afeta diretamente a qualidade do 

ar. Ocorre principalmente na fase de implantação do empreendimento, como na execução das 

obras de terraplanagem, uma vez que resultam na suspensão de poeira na atmosfera.  Ocorre 

também durante a edificação dos lotes, onde ocorre a suspensão de materiais oriundos da 

construção civil. Embora seja um impacto negativo, é considerado temporário. 

Como mitigação recomenda-se o umedecimento das áreas de solo exposto, revegetação 

dos taludes após suas conformações finais, vegetação de áreas verdes e APPs. 

 

8.1.2 Emissão de gases do efeito estufa 

 

Na fase de implantação o aumento da emissão de gases do efeito estufa ocorre pela 

utilização de maquinários empregados na construção e dos veículos responsáveis pela entrega 

de materiais. Já na fase de funcionamento, a emissão de gases do efeito estufa é gerado por 

veículos utilizados por moradores locais e de pessoas que se utilizam dos comércio e serviços 

presentes no loteamento. Trata-se de um impacto negativo que pode ser reduzido na fase de 

funcionamento através do uso de transporte coletivo.  

Como mitigação recomenda-se a manutenção preventiva do maquinário utilizado, a 

implantação de áreas de revegetação e de arborização dos passeios e áreas públicas.  

 

8.1.3 Processos erosivos 

 

As obras de terraplanagem compreendem a remoção da cobertura vegetal e 

movimentação do solo, o que o deixa exposto e suscetível a erosão por chuvas e ventos. Pode 

ocorrer com diversas intensidades, desde apenas o carreamento de partículas superficiais, até a 

formação de sulcos, ravinas, até mesmo causando a desestabilização de taludes. Trata-se de um 

impacto negativo e temporário, restrito ao período de realização das obras. Embora temporário, 
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necessita de atenção, pois leva a outros impactos, tais como assoreamento do córrego e danos 

aos patrimônios e vegetações próximas, se atingidos pelo aumento do escoamento superficial.  

Como medidas mitigadoras pode-se adotar a realização das obras em que haja 

movimentação do solo, em época de estiagem; implantação de dispositivos de controle de 

erosão, como terraços e caixas de retenção e captação de sedimentos, principalmente das áreas 

mais declivosas; umedecimento das áreas de solo exposto com o objetivo de minimizar a 

ocorrência de erosão causada pelo vento; revegetação de taludes e quadras após a conformação 

final; revegetação de áreas verdes, implantação do projeto de drenagem de águas pluviais, 

contemplando estrutura de dissipação de energia antes do ponto de lançamento no curso d’água; 

monitoramento ambiental durante execução da obra.   

 

8.1.4 Impermeabilização do solo 

 

A impermeabilização do solo ocorre durante a implantação do empreendimento, e seus 

efeitos são permanentes. Para as áreas impermeáveis são computados o sistema viário, 

construções nos lotes e nas áreas institucionais. Trata-se de um impacto negativo responsável 

pela redução de áreas de infiltração e aumento do escoamento superficial. A implantação do 

sistema de drenagem e bocas de lobo é uma medida mitigadora responsável por reduzir a 

velocidade das águas e direcioná-la de forma correta aos corpos hídricos. A manutenção de área 

mínima permeável, conforme prevista em legislação, é outra medida capaz de atenuar o impacto 

da impermeabilização, criando áreas de infiltração, como por exemplo, as áreas verdes.  

As áreas de arborização e de revegetação também atenuam o impacto da 

impermeabilização do solo.  

Ressalta-se que o empreendimento desenvolveu o estuo de macrodrenagem, no qual foi 

projetado um sistema de amortização, no qual não serão gerados impactos negativos a jusante 

do empreendimento. 

   

8.1.5 Contaminação do solo 

 

O risco de contaminação do solo está associado à eventuais vazamentos de 

combustíveis, óleos e graxas dos equipamentos utilizados na implantação do empreendimento. 

Nesse sentido, trata-se de um risco pequeno e temporário. Outro fator que contribui para a 

contaminação do solo é o vazamento da rede coletora de esgotos na fase de funcionamento do 
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loteamento, no entanto esse risco é mínimo.  Como medida mitigadora, recomenda-se o não 

abastecimento dos veículos na área do empreendimento, manutenção preventiva no maquinário, 

implantação da rede coletora de esgoto sanitário de acordo com o projeto e diretrizes da Sabesp.   

 

8.1.6 Assoreamento 

 

Após a retirada da cobertura vegetal e durante a movimentação de terra, poderão ocorrer 

processos erosivos com carreamento de sedimentos e consequente assoreamento do corpo 

hídrico. Esse impacto é de caráter temporário durante a implantação. Poderão ser adotadas 

medidas mitigadoras, reduzindo o risco de ocorrência. Uma vez que o assoreamento está 

correlacionado a ocorrência de processos erosivos, as medidas mitigadoras serão as mesmas do 

impacto de erosão: realização das obras em que haja movimentação do solo, em época de 

estiagem; implantação de dispositivos de controle de erosão, como terraços e caixas de retenção 

e captação de sedimentos, principalmente das áreas mais declivosas; revegetação de taludes e 

quadras após a conformação final; revegetação de áreas verdes, implantação do projeto de 

drenagem de águas pluviais, contemplando estrutura de dissipação de energia antes do ponto 

de lançamento no curso d’água; monitoramento ambiental durante execução da obra.   

 

8.1.7 Alteração da qualidade da água 

 

Com a possibilidade de ocorrer carreamento de sedimentos e matéria orgânica para 

corpos hídricos, poderá aumentar a ocorrência de turbidez da água durante o período de 

implantação.  

Durante a operação do empreendimento, a poluição ocorre de forma difusa, podendo ser 

resultado do transporte de detritos pelas águas pluviais. Pode ocorrer também contaminação por 

esgotos sanitários, caso as ligações prediais não sejam realizadas adequadamente. 

As medidas mitigadoras compreendem minimizar os impactos sobre o solo exposto que 

pode chegar ao corpo hídrico, realizando as obras em época de estiagem, implantando 

dispositivos de controle de erosão, revegetação de taludes e quadras após conformação final; 

destinação correta dos resíduos para que não cheguem nos corpos hídricos; implantar a 

revegetação de áreas verdes; implantação da rede coletora de esgoto sanitário; manutenção 

preventiva de maquinários; conscientização da população residente.  
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8.1.8 Aumento do escoamento superficial 

 

Com aumento da impermeabilização do solo, haverá o aumento da velocidade e volume 

do escoamento superficial. Dessa forma, tem-se um grande volume de água chegando em um 

curto espaço de tempo no corpo receptor. Trata-se de um impacto permanente. Como medida 

mitigadora, foi projetado um sistema de amortização conforme descrito no estudo de 

macrodrenagem, no qual não serão gerados impactos a jusante. A manutenção de áreas 

permeáveis, como é o caso das Áreas Verdes, atenua o impacto através de infiltração.  

Será realizado junto ao DAEE o estudo hidrológico e hidráulico para fins de verificar o 

volume de água que irá passar pela travessia em chuva crítica, bem como será realizado o estudo 

hidráulico para determinação do diâmetro da tubulação a ser instalada. 

 

8.1.9 Ventilação e iluminação 

 

Por se tratar de um loteamento horizontal, a ventilação e iluminação incidentes na área 

serão pouco afetadas. Não haverá impacto durante a implantação da infraestrutura, e durante a 

fase de ocupação dos lotes, deverão ser seguidas as diretrizes municipais de ocupação, a fim de 

que a impacto seja minimizado. A declividade do terreno é um fator que contribui positivamente 

para a ventilação e iluminação da área. Como medida mitigadora temos a implantação de áreas 

verdes e arborização do empreendimento, uma vez que a introdução de vegetação contribui 

positivamente no controle da velocidade dos ventos e controle de temperatura.  

 

8.2 Biótico 

 

8.2.1 Supressão de vegetação 

 

A supressão de vegetação deverá ocorrer na fase de implantação do empreendimento 

para sua limpeza.  Serão suprimidos culturas de café, bananeiras, vegetação em estágio médio, 

além de árvores isoladas.  

Nota-se a presença de 8.347 pés de café e 852 unidades de bananeira, os quais foram 

contabilizados a partir de Ortofoto obtida com uso de drone, conforme pode ser observado na 

Figura 20. Será avaliado junto com a CETESB e Prefeitura a viabilidade de realizar a queima 

controlada dos pés de café, definindo horários, situações climáticas e medidas de segurança. 
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Trata-se de um impacto negativo, porém, de baixa magnitude. A ser mitigado através da 

compensação ambiental. 

 

 

Figura 20 – Contagem de pés de café e bananeiras, realizados por Ortofoto de Drone. Fonte: 

COAMI. 

 

8.2.2 Intervenção em APP 

 

Está prevista a realização de intervenções em Áreas de Preservação Permanente para 

passagem de travessia e lançamento de drenagem pluvial. Destaca-se que já existem duas 

travessias na propriedade, as quais serão readequadas. Tais intervenções são necessárias para 

acesso ao loteamento entre os lados do córrego e instalação adequada do sistema de drenagem. 

Trata-se de um impacto negativo de caráter permanente. Como medidas de mitigação podemos 

citar a compensação ambiental, instalação de uma tubulação seca para passagem de fauna, 

revegetação das áreas verdes, arborização dos passeios, cercamento das áreas de APP que não 

irão sofrer intervenção, e conscientização da população residente sobre a importância da 

preservação de tais áreas.  
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8.2.3 Restauração ecológica 

 

Está previsto a revegetação das Áreas de Preservação Permanente e Áreas Verdes do 

empreendimento. A revegetação de um local é um impacto positivo e de caráter permanente, 

trazendo diversos benefícios, como proteção do solo, aumento da infiltração de água, proteção 

dos recursos hídricos, conservação da biodiversidade, conforto térmico, aumento da umidade 

relativa do ar, atenuação sonora. 

Não há necessidade de medidas de mitigação.   

 

8.2.4 Arborização do sistema de lazer e vias públicas 

 

A arborização das áreas públicas, tais como calçamento e sistemas de lazer, está prevista 

na fase final de implantação do empreendimento.  

O impacto dessa atividade é positivo, trazendo diversos benefícios, como: efeito 

paisagístico, sensação de bem-estar, atração de avifauna, amenização de temperatura e ruídos. 

Podemos considerar que este é um impacto permanente. 

Não há medidas mitigadoras a serem implantadas.   

 

8.2.5 Impactos sobre a fauna 

 

O impacto negativo sobre a fauna deverá ocorrer na fase de implantação do 

empreendimento, onde a grande movimentação de máquinas e pessoas poderá ocasionar o 

afugentamento de aves e pequenos animais. No entanto, trata-se de um impacto pouco 

significativo e temporário, uma vez que não há fragmentos florestais grandes a serem 

suprimidos, ocasionando a perda de habitats. 

Já o impacto positivo sobre a fauna deverá ocorrer na fase de operação do 

empreendimento, uma vez que o projeto prevê a revegetação de APPS e áreas verdes, que 

servirão de abrigo, corredor e disponibilizarão alimento à fauna.  

Como medida mitigadora, ações de recuperação de áreas verdes e implantação de 

arborização contribuem para atração e proteção da fauna local. Outra ação importante é a de 

criar uma passagem de fauna subterrânea junto a travessia a ser implantada.   
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8.3 Socioeconômico 

 

8.3.1 Geração de tráfego 

 

A geração de tráfego é um fator natural nas áreas de expansão urbana. Sendo previsto 

pela lei de parcelamento e uso e ocupação do solo a implantação de empreendimentos 

habitacionais na região, é previsto também o aumento de tráfego.  

Segundo dados do IBGE, a frota municipal em 2018 era de 30.734 veículos. Para o 

estudo, os principais tipos que podem gerar tráfego em decorrência do empreendimento são 

automóveis (15.368), caminhonetes (3.109), motocicletas (8.429) e motonetas (1.156), que 

totalizam 28.042 veículos. Considerando que a via de acesso ao empreendimento tem baixo 

fluxo de veículos, o incremento de veículos proveniente do loteamento não causará impacto 

significativo. Considera-se que os horários de maior movimentação será às 8:00 h e às 18:00 h, 

considerando saída e retorno dos moradores.  

Não há medidas mitigadoras a serem implantadas.   

 

8.3.2 Aumento da demanda por transporte público 

 

Em consulta ao itinerário dos ônibus municipais no site da prefeitura, verifica-se que a 

região do empreendimento não é atendida por transporte público. Dessa forma, não haverá 

impacto no transporte público, uma vez que a população atendida pelo empreendimento não 

terá acesso ao serviço. O empreendimento está localizado a 1.400 metros do terminal urbano. 

Não há medidas mitigadoras a serem implantadas.  

 

8.3.4 Equipamentos urbanos e comunitários 

 

O empreendimento em sua fase de operação aumentará a demanda por equipamentos 

urbanos e comunitários, sendo um baixo impacto negativo, de caráter permanente. Os 

equipamentos presentes na AID e AII poderão atender a população local. Como medida 

mitigatória, está previsto a destinação de Área de Lazer presentes no empreendimento, e Área 

Institucional, que poderá ser utilizada para implantação de novos equipamentos, o que resulta 

em um impacto positivo.  
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8.3.5 Abastecimento de água e coleta de esgoto 

 

Haverá aumento de demanda pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto. 

Uma vez que a Companhia responsável pelo abastecimento público de água e coleta de esgotos 

no município é capaz de absorver a demanda gerada pelo empreendimento, conforme carta de 

diretrizes, o impacto é de pequena magnitude. Porém, é um impacto negativo.   

 

8.3.6 Aumento da demanda de água  

 

O aumento da demanda de água no local é um impacto permanente, sendo que o 

aumento ocorrerá de forma gradativa conforme aumenta a ocupação dos lotes. O impacto ocorre 

na fase de implantação para utilização de água nas obras, e na fase de operação pelo uso dos 

ocupantes.  

Como medida mitigadora, deve-se adotar medidas de consumo racional da água pela 

população local. 

 

8.3.7 Resíduos sólidos 

 

A geração de resíduos sólidos ocorrerá em todas as fases do empreendimento. Durante 

a implantação da infraestrutura do loteamento será gerado resíduos de construção, assim como 

para a fase de ocupação pelas construções ou reforma de edificações. Tais resíduos devem ser 

destinados corretamente pelo gerador. Já na fase de operação, será gerado resíduos domiciliares, 

aumentando a demanda pela coleta de resíduos pelo serviço público. 

Como medida mitigadora, na fase de implantação devem-se adotar a destinação correta 

por tipo de resíduo gerado, para locais devidamente licenciados. Também é importante realizar 

o monitoramento ambiental. Na fase de operação deve-se conscientizar a população da 

importância da separação do resíduo domiciliar.  

 

8.3.8 Geração de empregos 

 

A geração de empregos é um impacto positivo proveniente da implantação do 

loteamento. Na fase de implantação haverá geração de emprego de caráter temporário para 
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realização das obras. Também haverá geração de empregos temporários na fase de ocupação 

dos lotes.  

Considerando a existência de lotes comerciais, haverá, ainda, geração de empregos 

fixos. Não há necessidade de medidas mitigadoras por se tratar de um impacto positivo.  

 

8.3.9 Elevação da arrecadação de impostos 

 

No momento a propriedade é ocupada com uso rural. Com a consolidação do 

empreendimento, passará a recolher impostos municipais, aumentando a arrecadação do 

município. Portanto, trata-se de um impacto positivo e permanente, sem necessidade de 

medidas mitigadoras. 

  

8.3.10 Valorização imobiliária 

 

Com a implantação do empreendimento ocorrerá a valorização do imóvel em que o 

empreendimento está sendo implantado e dos imóveis em seu entorno.  

A valorização imobiliária ocorre de vido a implantação de infraestrutura, melhoria do 

sistema viário, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, implantação de áreas 

verdes e de recreação que favorecem a qualidade de vida da população. Não há medidas 

mitigadoras a serem implantadas.  

  

8.3.11 Impactos sobre a paisagem, patrimônio natural e cultural 

 

O impacto na paisagem ocorrerá com a implantação do empreendimento, sendo um 

impacto negativo e de caráter permanente. No entanto, o impacto é minimizado, pois se prevê 

a ocupação horizontal dos lotes.  

No que se refere a implantação das áreas verdes, arborização de calçadas e sistema de 

lazer, também podemos considerar como geradores de impacto na paisagem, porém de forma 

positiva, sendo essas etapas, medidas mitigadoras do impacto das construções.  

O patrimônio cultural é composto por monumentos, conjuntos de construções e 

sítios arqueológicos, de fundamental importância para a memória, a identidade e a criatividade 

dos povos e a riqueza das culturas. O patrimônio natural é formado por monumentos naturais 
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constituídos por formações físicas e biológicas, formações geológicas e fisiográficas, além 

de sítios naturais. Nesse sentido, a implantação do empreendimento não causará impacto em 

patrimônio natural e cultural.  

 

8.3.12 Aumento da poluição sonora 

 

O nível de ruídos deverá aumentar durante a fase de implantação do empreendimento 

devido a movimentação de máquinas da obra e dos caminhões de entregas de materiais. Os 

maiores níveis de ruído deverão ocorrer na implantação e serão de caráter temporário. Já na 

fase de operação, a principal fonte de ruídos deverá ser os veículos de locomoção dos 

moradores, e será em caráter permanente. A poluição sonora pode ser atenuada com a 

manutenção dos equipamentos utilizados na fase de implantação, e durante a operação através 

da  implantação da arborização e das áreas verdes.   

 

8.3.13 Melhoria da qualidade ambiental do entorno 

 

Diversos impactos positivos com a implantação do empreendimento não se restringem 

à área implantada, mas trazem benefícios ao seu entorno. Dos impactos positivos provenientes 

da arborização e revegetação, podemos citar a conservação da biodiversidade, formação de 

corredores, aumento da infiltração nas áreas permeáveis, mitigação da poluição sonora, 

atmosférica e formação de ilhas de calor.  Não há medidas mitigadoras a serem implantadas.  

 

9. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Em ANEXO ao presente relatório, está sendo encaminhado o projeto urbanístico, 

projeto de terraplanagem, laudo técnico de recursos naturais, projeto de revegetação, projeto de 

drenagem, projeto de água e esgoto, no qual pode ser observada a caracterização do 

empreendimento. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do presente EIV RIV, percebe-se que a implantação do Loteamento Residencial 

dos Imigrantes, irá causar impactos negativos temporários inerentes a construção de qualquer 

tipo de obra, porém, o empreendimento irá adotar medidas mitigadoras de forma a minimizar o 

máximo possível cada impacto negativo. 

Quanto aos impactos positivos, devemos ressaltar o desenvolvimento urbano 

sustentável, desenvolvido de forma ordenada, a ser aprovado junto a Prefeitura, SABESP, 

CETESB, DAEE, Secretaria de Habitação, GRAPROHAB, Cartório de Registro de Imóveis e 

etc, ou seja, seguindo todas as normas e diretrizes vigentes. 

A economia do município de Socorro terá grande impacto positivo com a instalação 

deste empreendimento, gerando empregos diretos, bem como com a aquisição de matéria prima 

e utilização de maquinários e fornecedores locais. 

A população de Socorro precisa da disponibilidade de lotes legalizados e com as devidas 

infra estruturas de saneamento, energia, coleta de lixo para que possam realizar suas 

construções, diminuindo a procura por terrenos irregulares. 

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para eventuais dúvidas ou 

esclarecimentos. 
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