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CARTA APRESENTAÇÃO

São Paulo, 22 de junho de 2018

À
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
IE - Setor de Avaliação de Impactos Ambientais
Av. Professor Frederico Hermann Jr., 345 – Prédio 12 – 1º andar
Alto de Pinheiros - São Paulo - SP
CEP: 05459-900

Ref: Protocolo de Estudo de Impacto Ambiental - EIA

Prezados senhores (as),
Vimos por meio desta realizar o upload dos documentos necessários no sistema e-Ambiente para a
solicitação da Licença Prévia para o empreendimento Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da
Anhanguera e Cidade São Pedro.
Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários e subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

Felipe Martin Correa de Castro e Silva
Coordenado Técnico

CPEA – Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais
Rua Henrique Monteiro, 90– 13º andar– Pinheiros - São Paulo – SP –CEP- 05423-020-Fone (11) 4082.3200 - Fax (11) 4082.3206
Praça Dom Edílio José Soares, 42 – Cj 101- Centro – Santos – SP – CEP- 11013-927-Fone (13) 3235.8522 - Fax (13) 3223.3659
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COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
FICHA CADASTRAL
LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS
1. SERVIÇO SOLICITADO
AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO:

LICENÇA DE OPERAÇÃO

ÁREA MENOR OU IGUAL 1,0 ha

TERMO DE REFERÊNCIA

ÁREA MAIOR QUE 1,0 ha E MENOR QUE 300 ha

RENOVAÇÃO

ÁREA MAIOR QUE 300 ha

OUTROS

ÁRVORES ISOLADAS

PARECER TÉCNICO

LICENÇA PRÉVIA

EIA/RIMA

RAP

EAS

CONSULTA PRÉVIA
LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Nº PROCESSO: 38/16/IE

ANO PROCESSO: 2016

É SÓCIO DA FIESP?

SIM*

NÃO

*APRESENTAR O COMPROVANTE JUNTO A ESSA FICHA.
2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
Nome / Razão Social

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba
Endereço (avenida, rua, estrada etc.)

Praça Monte Castelo, nº 4
Bairro

Centro

Município

CEP

Santana do Parnaíba

06501-900

e-mail institucional da empresa

Fone (DDD)
011 4622-7535
CNPJ / CPF

smpuma.dma@santanadeparnaiba.sp.gov.br
Fone

46.522.983/0001-27

011 4622-7535

Endereço para correspondência (avenida, rua, estrada etc.)

Rua Professor Eugênio Teani, nº 243
Bairro

Município

CEP

Jardim Professor Benoa

Santana do Parnaiba

06502-025

Contato (nome)

Eliane A. Estevam de Oliveira
CPF

RG

Fone para contato

267.071.768-38

29.324.450-9

011 4622-7535

e-mail

eliane.19825@santanadeparnaiba.sp.gov.br
3. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Nome

Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro
Atividade

Tipologia (http://licenciamentoambiental.cetesb.sp.gov.br/tabelas/)

Rodovia

Sistema Viário

Endereço ( avenida, rua, estrada etc)

Investimento

Av. Pérola Byington, s/n

R$ 2.947.972,30

Bairro

Município(s)

CEP

Colinas da Anhanguera

Santana de Parnaíba

06537-355

4. Pessoas Autorizadas a acessar o processo digital no e-ambiente (consultas e upload de documentos)
Identificação: (1) Consultoria

(2) Assessoria

(3) Empreendimento

Nome

CPF

RG

Felipe Martin Correa de
Castro e Silva
Eliane A Estevam de
Oliveira
Daniel F. Andrade
Queiroz

32651497819
26707176838
353.754.65809

34.591.03
0-8
29.324.45
0-9
43.445.63
9-1

Cód.: S1174V08 04/12/2017

e-mail

(4) Outros
cargo

Coordenado
r

felipe.martin@cpeanet.com
eliane.19825@santanadeparnaiba.sp.
gov.br
geógrafa
daniel.29505@santanadeparnaiba.sp.
Engº
gov.br
Agrônomo

Ident.

(1)
(3)
(3)
( )
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5. IDENTIFICAÇÃO

Consultoria

Assessoria

Pessoa Física

Outros

Nome / Razão Social

CPEA - Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais Ltda.
CNPJ / CPF

04.144182/0001-25
Endereço ( avenida, rua, estrada etc)

Rua Henrique Monteiro, nº 90 - 13º andar
Bairro

Município

CEP

Jardim Paulistano

São Paulo

05423-020

Fone (DDD)

e-mail

(11) 4082-3200

felipe.martin@cpeanet.com

Contato (nome)

Felipe Martin Correa de Castro e Silva

6. INTERFERÊNCIAS DO EMPREENDIMENTO EM ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS
Em Unidade de Conservação de Uso
Sustentável (Estadual/Federal)
Unidade de
Conservação

Patrimônio
Espeleológico, conforme
a Resolução CONAMA
347/2004

Sim

Não

Em Zona de Amortecimento Unidade de
Proteção Integral (Estadual/Federal)

Sim

Não

(Cavernas naturais subterrâneas
existentes na ADA e AID)

Sim

Não

Nome e o Órgão gestor da
Unidade de Conservação
Nome e o Órgão gestor da
Unidade de Conservação

Reserva Biológica do
Tamboré
Caracterização sucinta e
outras observações

7. DADOS DO EMPREENDIMENTO SOBRE SANEAMENTO
Água

Sistema Isolado

Sim

Não

Descrição sucinta do sistema Captação em
poço artesiano

Não

Descrição sucinta do sistema
Será empregada um sistema de reuso dos
efluentes industriais do terminal

Sistemas de
Tratamento
Esgotos

Sistema Isolado

Sim

8. INTERFERÊNCIAS DO EMPREENDIMENTO NOS RECURSOS HÍDRICOS
UGHRI/COMITÊ
ÁREA DE PROTEÇÃO AOS MANANCIAIS

Indicação do Comitê de Bacia Hidrográfica

UGHRI 06 - Alto Tietê
Indicação da Bacia e/ou a Sub-//bacia Hidrográfica

9. INTERFERÊNCIAS DO EMPREENDIMENTO EM:
Assentamentos Rurais do INCRA e/ou ITESP na
ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) do
empreendimento
Áreas de antigas cavas de mineração
Áreas Contaminadas na ÁREA DIRETAMENTE
AFETADA (ADA) do empreendimento, com base no
cadastro da CETESB, no site:
http://datageo.ambiente.sp.gov.br/ (Acessar o
Visualizador de Mapas e ativar a camada
Gerenciamento / Áreas Contaminadas)

Cód.: S1174V08 04/12/2017

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Órgão responsável pelo assentamento.
Observações

Observações
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COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - CEP 05459-900 - São Paulo - SP
C.N.P.J. nº 43.776.491/0001-70 - Insc.: Est. nº 109.091.375-118 - Insc. Munic.: nº 8.030.313-7
www.cetesb.sp.gov.br

Tabela 1 - Caracterização do Empreendimento
Rodovia
Empreendimento
Número do Processo
Resp. pelo preenchimento
Parâmetro
Trecho/Porção
Classe
Extensão total
Extensão em túnel
Extensão de pontes e viadutos
Nº de praças de pedágio
Largura da faixa de domínio
Velocidade diretriz média
Faixas existentes por sentido
Faixas objeto do licenciamento
Largura das faixas de rolamento
Largura dos acostamentos
Largura do canteiro central
Obras de arte especiais
Dispositivos de acessos
Volume diário médio

Fase do licenciamento
Data
Valor
Ligação entre Avenidas Jaguari e
Pérola Byington
Avenida
1.98
0.00
0.00
0
15.0
NA
2
4
3.3
0.0
1.0
0
2
NA

Unidade
km
km
km
m
km/h
m
m
m
veículos/dia
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COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - CEP 05459-900 - São Paulo - SP
C.N.P.J. nº 43.776.491/0001-70 - Insc.: Est. nº 109.091.375-118 - Insc. Munic.: nº 8.030.313-7
www.cetesb.sp.gov.br

Tabela 2 - Indicadores Ambientais
Rodovia
Parâmetro
Investimento da obra
Duração da obra
Área de intervenção
Nº de áreas de apoio

Valor
2,947,972
12
8.7
1

Unidade
R$
meses
ha
-

Volume de corte

13,175

m3

Volume de aterro

13,197

m3

Movimentação de solo

13,197

m3

Movimentação de rocha
Nº de Corpos d'água afetados
Áreas Contaminadas
Supressão de Vegetação Estágio Médio e Avançado
Supressão de Vegetação Nativa total
Supressão de cerrado
Supressão de árvores nativas isoladas
Áreas de Preservação Permanente - APP total
Espécies de flora
Espécies de flora ameaçada de extinção
Plantio Compensatório
Espécies de mastofauna
Espécies de avifauna
Espécies de herpetofauna
Espécies de fauna terrestre total
Espécies de ictiofauna
Espécies de fauna endêmicas e/ou ameaçadas de extinção
Compensação Ambiental
Nº de áreas de relevância cultural (indígenas, quilombolas, tombadas)
Mão de obra da implantação
Mão de obra da operação
Tráfego gerado na implantação
Tráfego gerado na operação
Número de Propriedades afetadas
Área total de desapropriação
Famílias desapropriadas
Famílias reassentadas
Nº de equipamentos sociais
Nº de Infraestruturas afetadas
Nº de poligonais do DNPM afetadas pelo empreendimento
Sítios e vestígios (ocorrências) arqueológicos
Área Impermeabilizada

0
m3
2
0
5.97
ha
6.08
ha
0.00
ha
0
1.14
ha
85
3
37.40
ha
47
191
33
271
21
47
14,740
R$
0
20
10
11 viagens/dia
NA viagens/dia
1
6.42
ha
0
0
0
1
0
0
8.71
ha
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Consumo de água (Uso 'Consultivo' de Água)
Consumo de energia (Uso 'Consultivo' de Energia)
Geração de efluentes
Geração de resíduos
Emissão de NOx
Unidades de Conservação - Proteção Integral
Unidades de Conservação - Uso Sustentável
Áreas Naturais Tombadas
Área de Proteção aos Mananciais
Nº de áreas protegidas
Código da UGRHI

0 m3/hora
0 kWh/mês
0
0.00
0
1
1
0
0
0
6

m3/hora
ton/dia
ton/ano
-
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PERGUNTAS E INSTRUÇÕES GERAIS
Por que tenho que preencher essas duas Tabelas Síntese?
Para dar subsídios à análise ambiental dos grandes empreendimentos, bem como agilizar o processo de licenciamento
Quando devo preencher essas Tabelas Síntese?
Quando protocolizar qualquer solicitação (Licença, Consulta ou TR) E quando apresentar Informações Complementares
Sou obrigado a ter todas as informações solicitadas?
NÃO, pois há campos que não são aplicáveis à fase do licenciamento, tipo de estudo, empreendimento ou localização
O que fazer se não tenho a informação?
Preencha com as letras "NA" (não aplicável)
ATENTE PARA AS UNIDADES DOS PARÂMETROS
Tabela 1 - Caracterização do Empreendimento

Tabela 2 - Indicadores de Impacto Ambiental
v.03
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Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço

28027230180407680

1. Responsável Técnico

MAURICIO TECCHIO ROMEU
Título Profissional:

Engenheiro Químico

RNP:

2609316089

Registro:
Empresa Contratada:

CONSULTORIA PLANEJAMENTO E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA

Registro:

0682149514-SP
0579668-SP

2. Dados do Contrato
Contratante:

EMPREENDIMENTOS ITAHYÊ LTDA

Endereço:

Rua JOAQUIM TÁVORA

CPF/CNPJ: 48.072.375/0001-93
N°: 1517
Bairro: VILA MARIANA

Complemento:
Cidade: São Paulo

UF: SP

Contrato:

Vinculada à Art n°:

CEP: 04015-003

Celebrado em: 16/09/2016
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Valor: R$ 218.050,00

Ação Institucional:
3. Dados da Obra Serviço
Endereço: Via VIÁRIO ENTRE OS BAIRROS CIDADE SÃO PEDRO E COLINAS DA ANHANGUERA
Complemento:

Bairro:

Cidade: Santana de Parnaíba

UF: SAO PAULO

N°:

CEP:

Data de Início: 16/09/2016
Previsão de Término: 30/04/2018
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Ambiental

Código:
CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Coordenação
1

Estudo

Estudo de Impacto
Ambiental / EIA

Quantidade

Unidade

1,00000

unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações
CPEA 2634 - Coordenador Geral do Estudo de Impacto Ambiental - EIA do empreendimento Estrada de Ligação entre C.H. São Benedito e a Avenida Pérola Byington.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.
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9. Informações

7. Entidade de Classe

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

0-NÃO DESTINADA
8. Assinaturas

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

Declaro serem verdadeiras as informações acima
de
Local

de
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

data

MAURICIO TECCHIO ROMEU - CPF: 056.098.578-99

EMPREENDIMENTOS ITAHYÊ LTDA - CPF/CNPJ: 48.072.375/0001-93
Valor ART R$ 195,96

Registrada em: 11/04/2018

Impresso em: 13/04/2018 15:47:58

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

Valor Pago R$ 195,96

Nosso Numero: 28027230180407680

Versão do sistema
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CAPÍTULO 1
APRESENTAÇÃO
O presente Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental
(EIA/Rima) visam subsidiar a análise de viabilidade técnica e ambiental pela Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, no âmbito do processo de licenciamento
ambiental do Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São
Pedro, a ser implantado em uma área inteiramente inserida no município de Santana de Parnaíba,
sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba.
O EIA e respectivo Rima constituem parte da documentação que instrui a solicitação de
Licença Prévia (LP) e seguem todas as diretrizes e orientações determinadas no Termo de
Referência – Parecer Técnico n° 38/16/IE, emitido em 02 de março de 2016, no âmbito do
processo CETESB n° 13/2016.
O relatório apresentado a seguir contém uma avaliação dos potenciais efeitos ambientais
relacionados ao projeto sobre sua área de influência e identifica medidas destinadas a evitar,
minimizar, mitigar ou compensar os efeitos ambientais adversos, e a realçar os impactos positivos.
O EIA encontra-se estruturado nos seguintes capítulos:
O Capítulo 1 apresenta o estudo ambiental, sua estrutura e as identificações do empreendedor,
da empresa consultora e da equipe técnica responsável.
No Capítulo 2, intitulado Informações Gerais, é apresentado o objeto de estudo de impacto
ambiental, suas principais características como localização e acessos, uso e ocupação do solo
atuais e histórico da ocupação da área.

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro
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O Capítulo 3 apresenta as justificativas para implantação do empreendimento considerando
as tendências e vocações da região, e o Plano Municipal de Mobilidade de Santana de Parnaíba.
A análise da compatibilidade do empreendimento em relação às políticas públicas, planos,
programas e projetos colocalizados é abordada no Capítulo 4.
O Capítulo 5 apresenta uma análise da legislação ambiental diretamente incidente sobre o
empreendimento, incluindo aspectos relacionados ao licenciamento ambiental, controle da
poluição, proteção da flora e fauna, compensação ambiental, patrimônio histórico-cultural e
mobilidade urbana.
O Capítulo 6 traz a análise de alternativas tecnológicas e locacionais, além da alternativa de
não implantação do empreendimento.
No Capítulo 7 é apresentada a caracterização do empreendimento objeto de licenciamento
ambiental, abrangendo a descrição do novo viário proposto e suas características técnicas, os
procedimentos a serem adotados na sua implantação incluindo os aspectos ambientais
relacionados, e as atividades previstas na fase de operação.
O Capítulo 8 descreve a delimitação das Áreas de Influência a partir das quais foram
conduzidos os diagnósticos dos meios físico, biótico e socioeconômico.
Na sequência, o Capítulo 9 contempla o Diagnóstico Ambiental dos principais fatores dos
meios físico, biótico e socioeconômico nas áreas de influência, a saber:


Meio Físico: considera os fatores tradicionalmente tratados em estudos dessa natureza,
como clima, qualidade do ar, geologia e geotecnia, geomorfologia, pedologia, recursos
hídricos e qualidade das águas.



Meio Biótico: aborda os componentes constituintes da flora e da fauna, com destaque
para levantamentos detalhados da vegetação e fauna locais. Compõe ainda esse item, a
identificação de Unidades de Conservação da Natureza e demais áreas legalmente
protegidas nas proximidades do empreendimento projetado.



Meio Socioeconômico: aborda as características da população e condições de vida no
município, uso do solo e infraestrutura. Também são consideradas as organizações da
sociedade civil e o patrimônio cultural e arqueológico.

O Capítulo 10 apresenta a identificação e a avaliação dos impactos ambientais para cada uma
das etapas do empreendimento – planejamento, implantação e operação –, sendo esses
organizados de acordo com seus efeitos nos meios físico, biótico e socioeconômico considerando
as tipologias do empreendimento pretendido e as características ambientais de sua área de
inserção.
Em função da avaliação dos impactos, são apresentados no Capítulo 11 os Programas
Ambientais que consolidam as ações de gestão propostas, sejam elas de prevenção, mitigação ou
CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

2

Página: 31

compensação dos efeitos adversos a serem suscitados pelo empreendimento, sejam de
potencialização dos benefícios, sejam de controle dos aspectos ambientais ou monitoramento e
acompanhamento dos impactos. Para atender à determinação legal vigente, neste capítulo é
também apresentado o Programa de Compensação Ambiental em atendimento ao disposto no
SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.
No Capítulo 12 é apresentado o prognóstico da qualidade ambiental futura e a conclusão
deste EIA, convergindo para análise de viabilidade ambiental do empreendimento ora proposto.
Completam a coletânea de estudos do EIA as Referências Bibliográficas e a seleção de
Anexos.
O Relatório de Impacto Ambiental (Rima) do empreendimento é apresentado em volume
separado do EIA.

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro
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IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E EMPRESA CONSULTORA
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
CNPJ: 46.522.983/0001-27
Endereço: Praça Monte Castelo, 4 – Centro
Município: Santana de Parnaíba
CEP: 06501-125
Telefone: (11) 4622-7517
Responsável legal: Elvis Leonardo Cezar
Contato: Eliane Aparecida Estevam de Oliveira
E-mail: eliane.19825@santanadeparnaiba.sp.gov.br
1.2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA
CPEA – CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA.
CNPJ: 04.144.182/0001-25
Endereço: Rua Henrique Monteiro, 90 – 13º andar – Pinheiros
Município: São Paulo – SP.
CEP: 05423-020
Telefone: (11) 4082-3200
Responsável legal: Sérgio Luis Pompéia
Responsável Técnico: Maurício Tecchio Romeu
E-mail: mauricio.romeu@cpeanet.com
1.3. EQUIPE TÉCNICA

Nome

Área Profissional

Registro no Conselho de Classe

COORDENAÇÃO GERAL
Mauricio Tecchio Romeu

Engenheiro Químico

0682149514 / SP

COORDENAÇÃO EXECUTIVA
Felipe Martin Correa de
Castro e Silva

Engenheiro Químico

5063305964/SP

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro
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No me

Áre a P ro fis s io n a l

Re g is tro n o Co n s e lh o d e Cla s s e

MEIO FÍSICO
Coordenação Técnica
Felipe Martin Correa de Castro
e Silva
Mariana Beraldo Masutti

Engenheiro Químico

CREA: 5063305964/SP

Química, Dr. Msc.

CRQ IV 04154818

Equipe Técnica
Denise Germano Pinto

Bióloga

Ellen Cristiane Mainardes

Geógrafa

-

Áre a P ro fis s io n a l

Re g is tro n o Co n s e lh o d e Cla s s e

No me

MEIO BIÓTICO
Coordenação Técnica
Mariana Beraldo Masutti

Gerente Técnica

CRQ IV 04154818

Daniela Cambeses Pareschi

Coordenadora técnica - fauna

CRBio 61016/01-D

Julia Stuart

Coordenadora técnica - flora

CRBio: 79.757/01-D

Equipe Técnica
Aline Silveira Medeiros

Analista - flora

CRBio: 086.131/01-D

Caroline Nunes Parreira

Analista - herpetofauna

CRBio: 56306/01-D

Auxiliar de campo

-

Áre a P ro fis s io n a l

Re g is tro n o Co n s e lh o d e Cla s s e

Danilo Souza Santos
No me

MEIO SOCIOECONÔMICO
Coordenação Técnica
Ellen Cristiane Mainardes

Geógrafa

-

Equipe Técnica
Lígia Senna Carvalho
No me

Geógrafa

-

Áre a P ro fis s io n a l

Re g is tro n o Co n s e lh o d e Cla s s e
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CAPÍTULO 2
INFORMAÇÕES GERAIS
2.1. OBJETO DO LICENCIAMENTO
O empreendimento objeto do presente Estudo de Impacto Ambiental consiste em um Acesso
Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro, no município de
Santana de Parnaíba.
O futuro viário se insere em uma área já desapropriada pela Prefeitura Municipal de Santana
de Parnaíba (originalmente pertencente à Fazenda Itahyê), de aproximadamente 8,7 hectares,
tendo cerca de 2 km de extensão e 15 m de largura média.
O projeto possibilitará o acesso mais rápido ao Polo Industrial do Tamboré/Alphaville, sendo
uma obra de utilidade pública, cujo objetivo principal é aproximar a região de maior concentração
populacional aos principais centros comerciais e industriais, através do sistema de mobilidade
urbana do município.
O projeto aproveitará o traçado existente de uma estrada interna à Fazenda Itahyê, não
pavimentada, atualmente com largura média de 4 m. O projeto final da estrada prevê duas faixas
de rolamento em cada sentido, sarjetas e sistemas de segurança nos taludes de aterro, prevendo-se
uma largura final de pavimento de cerca de 14 metros, mais os taludes de cortes e aterros
necessários para a adequação do traçado em relação às declividades máximas exigidas pelos
órgãos competentes. Sua extensão total será de 1.980,00 m.
Para a implantação do projeto não haverá necessidade de remoção de nenhuma família ou
atividade econômica.
O detalhamento deste projeto é apresentado no capítulo de Caracterização do
Empreendimento.
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2.2. LOCALIZAÇÃO E ACESSO
O empreendimento proposto encontra-se inserido na porção leste do município de Santana de
Parnaíba, entre os bairros Colinas de Anhanguera e Cidade São Pedro. O município de Santana
de Parnaíba encontra-se na região oeste da Região Metropolitana de São Paulo e insere-se na
UGRHI 06 (Alto Tietê), dentro da sub-bacia hidrográfica do Juqueri-Cantareira.
Por meio do novo acesso viário proposto serão interligadas as avenidas Pérola Byington e
Jaguari, permitindo a aproximação e maior mobilidade entre as regiões de maior concentração
populacional do município (Cidade São Pedro, Jaguari, Fazendinha e Colinas da Anhanguera) e o
polo industrial existente, ao sul, junto ao eixo da Rodovia Presidente Castelo Branco.
A área de estudo está localizada à aproximadamente 4 km do marco de 18 km da Rodovia
Anhanguera e um pouco mais distante do Rodoanel Mário Covas (SP-021). Em relação à
Rodovia Presidente Castelo Branco, o empreendimento dista cerca de 8 km em linha reta. A faixa
onde se implantará a nova via é cortada no sentido norte-sul por um oleoduto da Transpetro
(OPASA).
As unidades de conservação mais próximas são a APA Cajamar (ao norte) e a Reserva
Biológica Tamboré (ao sul), ambas localizadas a cerca de 1 km do empreendimento.
Na área de intervenção predomina a Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado de
regeneração e um relevo fortemente ondulado a montanhoso, com declividades acentuadas e alta
susceptibilidade a escorregamentos.
A seguir é apresentado o mapa de Localização Regional do Empreendimento (Desenho
26341601LOCA3) objeto de licenciamento ambiental e seus acessos.
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2.3. USO DO SOLO
A nova Estrada de Ligação será implantada em área urbana do município de Santana de
Parnaíba, onde o uso e ocupação do solo permitido é definido pelas Leis Municipais 2.462/2003
e 3.242/2013 (que altera e acrescenta dispositivos à primeira).
O projeto proposto está em conformidade com a legislação municipal em vigor, visto que a
ADA abrange principalmente a Zona de Uso Diversificado - 4 (ZUD-4) e uma pequena porção
da Zona Especial de Interesse Social - 1 (ZEIS-1)
2.4. HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO
Originalmente, a área do empreendimento estava inserida na propriedade denominada
Fazenda Itahyê, das empresas Empreendimentos Itahyê Ltda. e Empreendimento Fazenda Velha
Ltda. Inicialmente uma área de 31.975 m2 foi desapropriada por meio de Decreto de Utilidade
Pública 3.670/14 com a finalidade de implantação de melhorias do sistema viário pela Prefeitura
Municipal. Esta área, no entanto, foi considerada insuficiente para a implantação da via, além de
não compreender o trecho entre o Conjunto Habitacional e a Av. Jaguari, no bairro Cidade São
Pedro, necessário para completar a interligação. Assim, foi promulgado o Decreto Municipal
3.683/14, ampliando a área decretada de utilidade pública para 54.604,68 m2.
Com o desenvolvimento do projeto da via e o levantamento topográfico da área foi verificada
a necessidade de adicionar uma área contígua ao sistema viário do C.H. São Benedito de modo a
permitir seu alargamento e acomodar os taludes resultantes do processo de movimentação de
terra. Desta forma, foi publicado o Decreto Municipal 4.007/17, declarando de utilidade pública
uma área adicional de 9.594,90 m2.
Os decretos de utilidade pública acima mencionados são apresentados no Anexo 2.4-1. Cabe
ressaltar que durante o processo de desapropriação, o Grupo Itahyê abriu mão do recebimento
de qualquer indenização pela desapropriação da área, contribuindo assim para o desenvolvimento
urbano do município.
Conforme se observa no registro fotográfico (Figura 2.4-1) apresentado a seguir, o viário
atualmente não está sendo utilizado, visto tratar-se, até a ocasião da sua desapropriação, de
caminho rural, interno à Fazenda Itahyê, que permaneceu fechado ao tráfego externo durante
muitos anos, por meio da colocação de porteiras e cercas nas divisas da propriedade, objetivando
evitar a invasão da propriedade.
A via existente não possui pavimentação, nem sistema de drenagem ou disciplinamento de
águas pluviais, sendo suas dimensões e características atuais:


Largura: variando de 2 a 5 m, com largura média de cerca de 4 m;



Comprimento: cerca de 1400 m;



Declividade máxima: 16,6%;
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Travessias de cursos d’água: 01 (uma) nova e 01 (uma) existente;



Travessias de outras estruturas: uma dutovia da TRANSPETRO;



Cruzamento de trechos com cobertura vegetal de mata nativa em estágios médio e
avançado de regeneração;



Cruzamento com trechos com uso do solo antropizado, já desmatados (travessia da faixa
de servidão da dutovia da Transpetro e algumas áreas com formação de pastos antigos).

Figura 2.4-1. Registro fotográfico do viário existente
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CAPÍTULO 3
JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO
Este capítulo objetiva justificar a implantação do Acesso Rodoviário entre os Bairros
Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro no contexto do município de Santana de
Parnaíba e do setor oeste da Região Metropolitana de São Paulo.
Sua implantação tem por objetivo melhorar as condições de tráfego e incrementar a segurança
viária da região, favorecendo a maior acessibilidade entre os bairros e áreas de concentração de
atividades comerciais e industriais no entorno.
A porção nordeste do município de Santana de Parnaíba apresenta um grande vazio urbano
representado pela Fazenda Itahyê, que estabelece uma barreira na interligação dos bairros mais
periféricos, predominantemente residenciais, com o centro da cidade e com áreas com elevada
concentração de atividades econômicas, seja no setor terciário, seja no setor secundário,
destacando-se em especial as áreas industriais e de comércio de Tamboré e Alphaville, já no
município vizinho de Barueri.
A barreira representada pela Fazenda Itahyê não permite que bairros como Cidade São Pedro
e Colinas da Anhanguera, separados por apenas 2 km em linha reta, possam se comunicar, e mais
importante, estabelece uma polaridade entre estes e os municípios vizinhos de Cajamar e Barueri,
em detrimento do centro urbano de Santana de Parnaíba. Deste modo, o bairro Colinas da
Anhanguera, por exemplo, está mais articulado e encontra maior acessibilidade junto ao
município de Cajamar e o sistema viário articulado pela Av. Tenente Marquês e Rodovia
Anhanguera, do que em relação à sede do município.
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Essa falta de mobilidade dificulta também a oferta de serviços públicos pela municipalidade,
devido às distâncias e à necessidade de percorrer território de outros municípios para alcançar
áreas mais distantes.
Neste sentido, tendo em vista estabelecer condições mais adequadas de mobilidade urbana, a
Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba pretende implantar esta nova estrada de ligação,
aproveitando em parte o traçado de uma estrada rural interna à Fazenda Itahyê, sendo
caracteristicamente uma obra de utilidade pública.
Com a implantação do empreendimento, certamente ocorrerá a melhoria relativa das
condições de acesso e trânsito no entorno, por meio da redução dos tempos de percurso entre os
bairros da região.
A construção deste acesso terá importância fundamental para o desenvolvimento econômico
da região, em especial para o processo logístico para escoamento da produção das indústrias e
recebimento de mercadorias das atividades comerciais localizadas na região do município de
Santana do Parnaíba, bem como poderá induzir o estabelecimento de novos investimentos
industriais e residenciais nesta região. Com relação a Santana do Parnaíba, criará uma alternativa
de deslocamento entre os bairros que pode reduzir o tempo de transporte de carga e acesso ao
entorno.
O encurtamento dos caminhos e trajetos, tanto do transporte de cargas rodoviário quanto
para os usuários de outros tipos de transportes, constituirá uma diminuição no gasto total de
combustível, o que representa um impacto positivo para a cadeia logística e para os demais
usuários.
3.1. PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE, CIRCULAÇÃO VIÁRIA E
TRANSPORTE
A Prefeitura de Santana de Parnaíba está elaborando o Plano Municipal de Mobilidade,
Circulação Viária e Transporte de Santana de Parnaíba – PlanMob, em atendimento ao disposto
na Política Nacional de Mobilidade Urbana – PMNU.
O diagnóstico da situação atual (maio/2017) apontou que o sistema viário de Santana de
Parnaíba se estrutura de maneira radial e principalmente a partir da Estrada dos Romeiros (SP312). A malha viária está apoiada em eixos estruturais interligados com os municípios vizinhos,
direcionados ao sistema de rodovias estaduais. Todas as vias de ligação intermunicipais coincidem
com vias estruturais para o sistema viário intraurbano, conforme mostra a figura a seguir.
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Figura 3.1-1: Estruturação viária do município de Santana de Parnaíba e sua articulação com os municípios
vizinhos

Cidade
São Pedro
Colinas da
Anhanguera

Fonte: Plano Municipal de Mobilidade, Circulação Viária e Transporte de Santana de Parnaíba – PlanMob – Etapa
III – Diagnóstico e Prognóstico – Fase I – Diagnóstico (maio/2017)1

Pela figura anterior é possível observar que o bairro Colinas da Anhanguera está no eixo
estrutural que liga a região do Tamboré, em Barueri, à porção sul do município de Cajamar, em
direção à Rodovia Anhanguera, havendo pouca ligação com o centro urbano e outros bairros de
Santana de Parnaíba.
O diagnóstico do PlanMob indica que existem sete acessos principais ao território do
município e oito corredores de tráfego. A Figura 3.1-2 apresenta estes acessos e principais
corredores de tráfego do município, descritos a seguir:

1

Disponível em: http://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/planmob/PDF/Fase1_EtapaIII_STP_V1%20(f).pdf.
Acessado em 29/03/18.
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Figura 3.1-2: Principais acessos e corredores de Santana de Parnaíba

3

2

8
9
7
1

4

6
5

Corredores

Fonte: adaptado de Plano Municipal de Mobilidade, Circulação Viária e Transporte de Santana de Parnaíba –
PlanMob – Etapa III – Diagnóstico e Prognóstico – Fase I – Diagnóstico (maio/2017)

▪

Corredor 1: liga o Centro ao bairro do Suru, através da Estrada Ecoturística do Suru, é
único corredor conectando a região oeste do município ao centro urbano, percorrendo
uma região de baixa densidade;

▪

Corredor 2: conecta o bairro Fazendinha, com grande concentração de indústrias, ao
centro urbano, através da Estrada Tenente Marques e Estrada dos Romeiros, servindo
como conexão com o município de Cajamar;

▪

Corredor 3: conecta a região de Parque Santana até a divisa com o município de Cajamar,
através da Estrada dos Romeiros e da Estrada Tenente Marques;

▪

Corredor 4: representado pela Estrada dos Romeiros, serve como tráfego de passagem
entre os municípios ao norte e sul de Santana de Parnaíba;

▪

Corredor 5: conecta a região de Tamboré e, Alphaville ao centro, através da Estrada
Municipal Bela Vista, Av. Yojiro Takaoka e Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues;

▪

Corredor 6: representado pela Av. Yojiro Takaoka, principal acesso à região de Alphaville;
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▪

Corredor 7: representado pela Av. Honório Alvares Penteado, Estrada do Paiol Velho e
Av. Pérola Byington, fazendo a conexão da divisa leste de São Paulo com Barueri e Osasco;

▪

Corredor 8: faz a ligação com o bairro Fazendinha com o município de Barueri, através da
Estrada de Ipanema, Av. Dulce Chaves de Oliveira Pamíssolo, Estrada Municipal Bela
Vista e Av. Yojiro Takaoka;

▪

Corredor 9: faz a conexão entre a divisa com Cajamar e o centro, através da Estrada de
Ipanema e Estrada Municipal Bela Vista.

Pela Figura 3.1-2 pode-se observar que o setor leste do município conta com apenas um
corredor em direção ao centro, sendo que não existe ligação entre o corredor 7 e a porção
nordeste do município. Ao se analisar as rotas dos transportes públicos, fica evidente a
dificuldade de acesso entre o bairro Colinas da Anhanguera e os bairros Cidade São Pedro e
Fazendinha. Só existe uma linha de ônibus municipal que atende ao bairro Colinas da
Anhanguera, operado pela Auto Viação Urubupungá (Linha 860).
Figura 3.1-3: Linha 860 – Cidade São Pedro – Colinas da Anhanguera

Fonte: Plano Municipal de Mobilidade, Circulação Viária e Transporte de Santana de Parnaíba – PlanMob – Etapa
III – Diagnóstico e Prognóstico – Fase I – Diagnóstico (maio/2017)

A Linha 860 é a mais extensa do sistema, com um total de 73,2 km, levando cerca de 180
minutos para fazer o percurso completo. Sai do bairro Cidade São Pedro, passa pelo Centro,
Alphaville, Tamboré e segue para o bairro Colinas da Anhanguera, já próxima à Rod.
Anhanguera. Esta é a única linha municipal que atende o bairro Colinas e atravessa todo o
Tamboré, porém as linhas da EMTU 324 e 312 (que operam todos os dias) também atendem este
bairro, sendo que a diferença é que ambas as linhas saem do bairro Colinas passando pelo
CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

16

Página: 45

município de Cajamar e não pelo bairro Tamboré, portanto, caso algum usuário desejar sair do
bairro Colinas e ir para o bairro Cento e Vinte ou o Centro, preferirá, devido ao tempo de
viagem, utilizar uma das linhas da EMTU. A Linha 860 é a que possui maior carga crítica, com
204 passageiros por hora pico.
Entre as proposições do PlanMob, encontra-se a proposta de estruturação de anéis
perimetrais, sendo que Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e
Cidade São Pedro integra o traçado de um destes anéis, fazendo a conexão entre o bairro
Fazendinha e a região do Tamboré, passando pelo bairro Cidade São Pedro, Conjunto
Habitacional São Benedito, Residenciais Itahyê 1 e 2 e Tamboré, conforme pode-se observar na
Figura 3.1-4 a seguir.
Figura 3.1-4: Anéis Perimetrais propostos pelo PlanMob (em verde o anel que integra a nova Estrada de
Ligação proposta).

Fonte: Apresentação da 3ª etapa de consultas públicas – Propostas PlanMob – 30/08/17.2

Assim, é possível confirmar a importância da implantação da Estrada de Ligação ora em
processo de licenciamento, promovendo uma melhor integração entre os bairros do setor leste do
município, bem como favorecendo melhores condições de mobilidade e acessibilidade dos
cidadãos a serviços e infraestrutura oferecidos nesses bairros.
Some-se a isto, que a implantação do anel perimetral contribuirá para uma melhoria das
condições de circulação em geral, favorecendo a logística de transporte e distribuição de cargas e
mercadorias pela malha viária disponível.
2

Disponível em:
http://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/planmob/PDF/Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20Consulta%20P%
C3%BAblica%20PLANMOB_30_08_17.pdf . Acessado em 29/03/18.
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CAPÍTULO 4
COMPATIBILIDADE COM PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS
COLOCALIZADOS
Em atendimento ao artigo 5º da Resolução CONAMA 01/86, neste capítulo são apresentados
os planos e programas governamentais nas esferas municipal, estadual e federal, bem como
projetos públicos e privados propostos e em implantação na área de influência do
empreendimento. Estes projetos foram analisados no que se refere à sua compatibilidade com o
empreendimento proposto.
4.1. ETANOLDUTO
Com investimento estimado em cerca de R$ 448 milhões, a Logum Logística está realizando o
licenciamento ambiental para a continuação do duto de etanol que ligará o Terminal de Paulínia à
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e ao Porto de Santos.
O empreendimento é parte integrante de um sistema logístico que incorpora a atividade de
transporte de etanol, composto de dutovia, partindo do município de Paulínia no interior do
estado de São Paulo, em direção ao município de Barueri (Região Metropolitana de São Paulo) e
seguindo em direção ao município de Santos, no litoral paulista, com uma derivação no
município de São Bernardo do Campo seguindo em direção aos municípios de Guarulhos e São
Caetano do Sul (Região Metropolitana de São Paulo). Juntamente com a dutovia será implantado
um sistema de fibra óptica para comunicação de dados.
A extensão total desta etapa compreende um trecho enterrado de 289 km de dutos, mais 3,8
km aéreos – que correspondem à descida da Serra do Mar – e 17,5 km submersos nas represas
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Billings e Rio das Pedras. O traçado, que abrange 29 municípios, utilizará quatro diâmetros de
tubulação, de 8 a 28 polegadas.
No município de Santana de Parnaíba a dutovia será construída dentro da faixa de domínio
existente e, portanto, paralelamente aos dutos do sistema denominado OPASA, em operação, de
propriedade da Transpetro, que cruza a faixa onde será implantado o Acesso Rodoviário entre
os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro na direção Norte-Sul.
Sendo assim, o projeto do Etanolduto da Logum Logística atravessará a Área Diretamente
Afetada do empreendimento, e estará limitado à faixa de domínio da dutovia OPASA da
Transpetro, já instalada e em operação na área.
Apesar da área já estar delimitada, as obras de implantação do Duto poderão conviver com as
obras de implantação da Estrada de Ligação, devendo ser ajustados os seus cronogramas de obras
de forma a diminuir ao máximo os impactos ambientais cumulativos que poderão ser causados.
Caso as obras venham a ser implantadas simultaneamente, os principais impactos cumulativos
potenciais serão:


aumento de tráfego nas vias de acesso aos empreendimentos, devido à movimentação de
veículos transportando os insumos e os trabalhadores para as obras;



aumento potencial de acidentes de trânsito;



aumento dos níveis de ruídos devido à movimentação e operação de veículos pesados,
máquinas e equipamentos;



aumento do risco potencial de atropelamento de fauna silvestre devido ao tráfego nas vias
de acesso às obras;



aumento da geração de empregos na região.
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Figura 4.1–1: Traçado proposto - Projeto Logum Trecho Paulínia – RMSP – Santos.

Faz. Itahyê

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental – PROJETO LOGUM – Trecho Paulínia – RMSP – Santos.
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4.2. BRT METROPOLITANO ALPHAVILLE - CAJAMAR
Um novo corredor de ônibus está previsto para ligar as cidades de Carapicuíba, Barueri,
Santana de Parnaíba e Cajamar (bairro de Polvilho). Denominado Corredor BRT Metropolitano
Alphaville – Cajamar este Corredor de ônibus será implantado pela EMTU (Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos).
O projeto terá extensão total de 28,5 km de corredor, 11,3 km de ciclovia e está prevista uma
demanda diária de 55 mil usuários.
O BRT terá integração com o sistema sobre trilhos no Terminal Antônio João a ser
construído junto à estação da CPTM, Linha 8 – Diamante da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM). Está prevista também a adequação do Terminal de Santana de Parnaíba
e a construção do Terminal Polvilho.
O corredor BRT Metropolitano Alphaville – Cajamar aumentará a eficiência do transporte
público, melhorando a mobilidade urbana na região e diminuindo possíveis impactos no tráfego
da região, o que virá a corroborar com a implantação da Estrada de Ligação, que também visa
melhorar a circulação de veículos na região. Esta melhora poderá ocorrer uma vez que há
estações de embarque e desembarque – previstas para a Avenida Yojiro Takaoka – e um terminal
Polvilho, que poderão ser acessados pela população, retirando veículos de circulação na região de
implantação da Estrada de Ligação.
A Figura 4.3-1 espacializa o futuro Corredor BRT Alphaville – Cajamar.

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

21

Página: 50

Figura 4.3-1: Futuro Corredor BRT Alphaville – Cajamar que ligará os municípios de Carapicuíba, Barueri,
Santana de Parnaíba e Cajamar (bairro de Polvilho).

Estrada de
Ligação

Fonte: http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/projetos/investimentos-implantacoes/brt-metropolitano-cajamar-santanado-parnaiba-barueri.fss

4.3. PLANO DE MOBILIDADE, CIRCULAÇÃO VIÁRIA E TRANSPORTE
Encontra-se em elaboração pela Prefeitura Municipal, o Plano Municipal de Mobilidade,
Circulação Viária e Transporte de Santana de Parnaíba - PlanMob. O projeto contemplará os
princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana – PMNU, visando à igualdade no acesso ao
transporte coletivo e no uso do espaço público, acessibilidade universal, desenvolvimento
sustentável, eficiência e efetividade na prestação de serviços de transporte urbano e na circulação,
dentre outras diretrizes.
Segundo o PlanMob, “Santana de Parnaíba apresenta um tecido urbano fragmentado por um
relevo acidentado e barreiras naturais, como o Rio Tietê, e barreiras físicas como a Estrada dos
Romeiros e a Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280). A cidade, então, apresenta uma
urbanização dispersa, onde os núcleos são conectados por estradas e avenidas. ”
Neste sentido, o PlanMob propõe a estruturação de quatro anéis perimetrais de circulação,
visando a integração intermunicipal, podendo ser expandidos para o contexto metropolitano,
conectando principalmente os municípios de Barueri, Cajamar e Pirapora do Bom Jesus. Os anéis
propostos são:


Anel Perimetral 1: conecta a região do Tamboré, a partir da Av. Honório Álvares Penteado
(continuação da Av. Pérola Byington/Estrada do Paiol Velho), às regiões dos Residenciais
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Itahyê e bairro Colinas da Anhanguera, até Cidade São Pedro, conectando-se a partir daí ao
Anel Perimetral 2;


Anel Perimetral 2: conecta a região de Alphaville/Tamboré à Cidade São Pedro e
Fazendinha, a partir da Av. Marcos Penteado de Ulhôa e vias projetadas, passando ao norte
do bairro Fazendinha até a área norte de mineração, direcionando-se ao Sul pela Serra do
Voturuna e Estrada do Suru, até alcançar a conexão com Barueri pela região de Aldeia da
Serra e Parque Santana;



Anel Perimetral 3: conecta a região Alphaville/Tamboré pela Av. Yojiro Takaoka/Estrada
Bela Vista/Estrada Tenente Marques à Estrada dos Romeiros pela Rua dos Uirapurus e
pela nova ponte Norte proposta sobre o Rio Tietê. Segue pela Estrada dos Romeiros
sentido sul até a região de Parque Santana e conecta-se novamente a região de
Alphaville/Tamboré pela nova ponte Sul proposta sobre o Rio Tietê. Este anel visa criar
novas formas de conexão entre ambos os lados do Rio Tietê, conexão esta que, hoje,
sobrecarrega a única ponte existente no município;



Anel Perimetral 4: circunscreve o Centro Histórico, visando estabelecer o perímetro da
chamada Área Calma, preferência e segurança para o pedestre e ciclista na região.

A Figura 4.3-1 a seguir apresenta a espacialização dos Anéis Perimetrais propostos.
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Figura 4.3-1: Anéis Perimetrais propostos pelo PlanMob

Fonte: Plano Municipal de Mobilidade, Circulação Viária e Transportes de Santana de Parnaíba – Etapa IV –
Elaboração de Propostas – Fase II – Análise de Alternativas (setembro/2017).1

O Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro
integra o projeto das vias perimetrais, conforme pode ser observado na Figura 4.3-2 a seguir.

1

Disponível em: http://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/planmob/PDF/Fase2_EtapaIV_STP_V0%20(1).pdf.
Acessado em 29/03/18.
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Figura 4.3-2: Via Perimetral III proposta pelo PlanMob, integrando a Estrada de Ligação (“nova via”)

Fonte: Apresentação da 3ª etapa de consultas públicas - Propostas PlanMob – 30.08.17 2

Desta forma, caracteriza-se a total compatibilidade do empreendimento com o Plano
Municipal de Mobilidade, Circulação Viária e Transportes de Santana de Parnaíba.

4.4. SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA
Santana de Parnaíba possui os Planos Municipais de Saneamento Básico e de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos, concluídos em dezembro de 2013 e aprovados pela Lei nº 3414/2014, que
têm o objetivo de diagnosticar a situação atual do município e planejar as ações e alternativas para
a universalização dos serviços públicos de saneamento.
Dentre as metas do plano de gestão integrada de resíduos sólidos, é essencial destacar a
destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos, o aumento de cobertura e acesso aos serviços
de limpeza urbana; a melhoria da reciclagem na cidade, a redução ou estabilização dos passivos

2

Disponível em:
http://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/planmob/PDF/Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20Consulta%20P%
C3%BAblica%20PLANMOB_30_08_17.pdf . Acessado em 29/03/2018.
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ambientais da cidade, a redução do índice per capita de resíduos sólidos e melhorias na gestão dos
resíduos de serviços de saúde.
A operação da Estrada de Ligação possibilitará melhorias no acesso viário da região e
consequente impacto positivo para o fluxo rodoviário de veículos e caminhões provenientes de
serviços de limpeza urbana, bem como o serviço de limpeza urbana também englobará este
empreendimento em suas ações.
4.5. Residenciais Itahyê 1 e 2
No extremo leste da futura Estrada de Ligação, encontra-se o condomínio Residencial Itahyê
1, de responsabilidade da CIPASA, inserido em antiga gleba da Fazenda Itahyê. Esse loteamento
teve seu licenciamento ambiental realizados no âmbito do Graprohab – Grupo de Análise e
Aprovação de Projetos Habitacionais, tendo sido implantado a partir de seu lançamento em 2008.
Atualmente conta com cerca de 200 casas construídas ou em fase final de implantação.
O Residencial Itahyê 2 encontra-se em fase final de implantação para dar início ao processo de
lançamento.
Está prevista uma população total de cerca de 2.500 habitantes para os Residenciais Itahyê 1 e
2, considerando-se a ocupação plena dos lotes vendáveis.
Considerando-se que os Residenciais Itahyê 1 e 2 são polos geradores de tráfego nas suas áreas
de influência, bem como devem contribuir para o aumento da demanda por transportes públicos
na sua região de inserção, haverá um incremento do tráfego nas vias de acesso, em particular a Av.
Pérola Byington. A implantação da nova Estrada de Ligação ajudará a distribuir o tráfego gerado
por esses empreendimentos, pelas vias de acesso, minimizando os possíveis impactos no trânsito
que estes empreendimentos, e outros futuros, poderão ocasionar na região.
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CAPÍTULO 5
ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS
Este capítulo apresenta as legislações ambiental e urbana, nos âmbitos federal, estadual e
municipal que incidem sobre a implantação do Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da
Anhanguera e Cidade São Pedro, no município de Santana de Parnaíba.
São abordados os principais aspectos legais que incidirão na implantação do empreendimento
proposto, registrando, num primeiro momento, os aspectos inerentes ao licenciamento ambiental,
de forma a avaliar a sua compatibilidade com os diplomas legais vigentes, notadamente aqueles
relacionados ao controle da ocupação territorial e à proteção de atributos ambientais
significativos como as áreas de preservação permanente, as matas em estágio avançado de
regeneração, bem como assuntos diversos relacionado ao empreendimento, conforme
apresentado na sequência deste capítulo.
5.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL
A Política Nacional do Meio Ambiente, disciplinada pela Lei Federal 6.938/81, em seu artigo
9°, estabelece instrumentos para a avaliação de impactos ambientais e para o licenciamento de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Em seu artigo 10 (com redação dada pela Lei
Complementar 140/11), estabelece a obrigatoriedade de prévio licenciamento a construção,
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental.
A Lei Federal 6.938/81 considera que licenciamento ambiental é o procedimento
administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos
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ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental (art. 2º, I).
O Decreto 99.274/90 regulamenta a Lei Federal 6.938/81 e estabelece a sistemática de
licenciamento em três etapas (art. 19):
▪

Licença Prévia (LP): solicitada na fase preliminar do planejamento da atividade, contendo
requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação,
observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo;

▪

Licença de Instalação (LI): autoriza a implantação do empreendimento de acordo com as
especificações constantes do projeto executivo aprovado; e

▪

Licença de Operação (LO): autoriza o início da atividade licenciada e o funcionamento de
seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia
e de Instalação.

A Resolução CONAMA 001/86, alterada pelas Resoluções 011/86, 05/87 e 237/97,
estabelece as definições, responsabilidades, critérios básicos e diretrizes gerais para uso e
implementação da avaliação ambiental, como um dos instrumentos da Política Nacional de Meio
Ambiente. Em seu artigo 2º, indica as atividades que poderão ser objeto de um Estudo de
Impacto Ambiental – EIA, e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, a serem
submetidos à aprovação do órgão estadual competente, condicionando o licenciamento de tais
atividades à elaboração dos documentos citados. A Resolução CONAMA 001/86, em seu artigo
2º, expressamente, condicionam o processo de licenciamento ambiental de “estradas de rodagem com
2 ou mais faixas de rolamento” à apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), enquanto a Resolução CONAMA 237/97,
estabelece em seu artigo 2º, §1º que estão sujeitos ao licenciamento ambiental os
empreendimentos e atividades relacionadas no Anexo 1, onde são indicadas, entre as obras civis,
as rodovias.
5.1.1. Competência para o Licenciamento Ambiental
A Resolução CONAMA 237/97 veio regulamentar diversos aspectos relativos ao processo de
licenciamento, indicando aqueles empreendimentos que devem ser objeto de licenciamento
ambiental. Esta Resolução estabelece também as competências para o licenciamento ambiental de
atividades ou empreendimentos, e os estudos pertinentes a cada processo de licenciamento.
A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas causadoras de
significativas degradações do meio ambiente dependerá de prévio Estudo de Impacto Ambiental
e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA), garantindo sua
divulgação e publicidade na realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a
regulamentação (art. 3°).
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O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as Licenças Prévia
(LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO), que poderão ser expedidas isolada ou
sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade
(art. 8º).
Em atenção ao disposto no artigo 5º, que estabelece quando o licenciamento ambiental é de
competência do órgão ambiental estadual, este deverá conduzir esse processo “após considerar o
exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento,
bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento”.
A Lei Complementar 140/11, que fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios no que concerne às competências para o licenciamento
ambiental, e altera a Lei 6.938/81, estabeleceu procedimentos visando harmonizar as ações
administrativas para evitar a sobreposição de atuação entre os entes federativos.
Os artigos 7º, 8º e 9º estabelecem, respectivamente, as ações administrativas da União, dos
Estados e dos Municípios. No caso do empreendimento em questão, este é considerado entre as
ações administrativas dos Estados, conforme o artigo 8º:
“XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de
recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7º e 9º.”
Há de se destacar que a área diretamente afetada pelo empreendimento objeto deste
EIA/Rima abrange exclusivamente o município de Santana de Parnaíba, no entanto,
considerando as características da área a ser diretamente afetada pelo empreendimento, com
cobertura vegetal predominantemente de Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado de
regeneração, foi considerada como competência do Estado de São Paulo o seu licenciamento
ambiental.
Considerando o disposto na legislação ambiental vigente, o órgão competente para o
licenciamento ambiental do presente empreendimento é a Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo - CETESB.
5.1.2. Licenciamento Ambiental no Estado de São Paulo
Em consonância com a legislação federal, a Constituição do Estado de São Paulo estabelece,
em seu artigo 2º, que a obtenção da licença ambiental para a execução de obras, atividades,
processos produtivos e empreendimentos e a exploração de recursos naturais de qualquer espécie,
quer pelo setor público, quer pelo privado, quando potencialmente causadoras de significativa
degradação do meio ambiente, será sempre precedida, conforme critérios que a legislação
especificar, da aprovação do Estudo de Impacto Ambiental e do respectivo relatório a que se
dará prévia publicidade, garantindo-se a realização de audiências públicas e em conformidade
com o planejamento e zoneamento ambientais.
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A Política Estadual do Meio Ambiente, instituída pela Lei Estadual 9.509/97 estabelece ainda
a necessidade de prévio licenciamento, no órgão competente, integrante do Sistema Estadual de
Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio
Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA, para a construção, instalação,
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob
qualquer forma, de causar degradação ambiental (artigo 19º).
O Decreto Estadual 47.400/02 regulamenta dispositivos da Lei Estadual 9.509/97, referentes
ao licenciamento ambiental, estabelece prazos de validade para cada modalidade de licenciamento
ambiental e condições para sua renovação, estabelece prazo de análise dos requerimentos e
licenciamento ambiental, institui procedimento obrigatório de notificação de suspensão ou
encerramento de atividade, e o recolhimento de valor referente ao preço de análise. O artigo 1°
define as modalidades de Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação
(LO); o artigo 2º define os prazos de validades das licenças, segundo a modalidade; enquanto o
Anexo 1 traz os parâmetros para definição dos níveis de complexidade de avaliação dos
empreendimentos e para o cálculo dos custos de análise da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente de São Paulo – SMA.
O Decreto 62.973/17 dá nova redação a dispositivos do Regulamento da Lei nº 997, de 31 de
maio de 1976, aprovado pelo Decreto n.º 8.468, de 8 de setembro de 1976, que dispõe sobre a
prevenção e o controle da poluição do meio ambiente, e a dispositivos do Decreto nº 47.400, de
4 de dezembro de 2002, que regulamenta disposições da Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997,
referentes ao licenciamento ambiental.
A Resolução SMA 49/14 dispõe sobre procedimentos para o licenciamento ambiental no
âmbito da CETESB. Esta resolução estabelece que:
“Artigo 5º - A solicitação de Licença Prévia - LP para atividades, obras ou empreendimentos
considerados como potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente deverá ser
instruída por Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA.
§ 1º - O processo de licenciamento de que trata o caput deve ser iniciado com a apresentação pelo
empreendedor, do Termo de Referência - TR.
§ 2º - Com base no Termo de Referência proposto pelo empreendedor, nas manifestações recebidas dos
órgãos intervenientes e outras informações do processo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CETESB consolidará o Termo de Referência - TR e será dada publicidade. [...]
Artigo 7º - Após a comprovação da viabilidade ambiental do empreendimento, a Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB emitirá a Licença Prévia - LP, a qual fixará seu prazo
de validade.
Parágrafo Único - O prazo de validade da Licença Prévia - LP deverá ser, no mínimo, aquele
estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou
atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos.”
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No presente empreendimento, dadas suas características de porte e localização, aplica-se, no
licenciamento ambiental o instrumento da avaliação ambiental através da apresentação, ao órgão
ambiental do estado de São Paulo, de um Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).
O EIA/RIMA deverá ser realizado por técnicos habilitados, sendo que o coordenador dos
trabalhos de cada equipe de especialistas deverá registrar o termo de Responsabilidade Técnica
(RT) no Conselho Regional de sua categoria profissional (Art. 19, §2°, Lei Estadual 9.509/97).
Para instruir o processo de licenciamento ambiental do presente empreendimento, conforme
preconizado pela Resolução SMA 49/14, foi apresentado à CETESB uma proposta de Termo de
Referência que, após análise por parte do corpo técnico, resultou na emissão de um Termo de
Referência consolidado (Parecer Técnico n° 106/15/IE) para elaboração do Estudo de Impacto
Ambiental – EIA e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, tendo em vista os
potenciais impactos ambientais significativos, previstos para a fase de implantação e de operação
do empreendimento, considerando as características de sua região de inserção.
Resulta, portanto, do cumprimento dos termos definidos pela CETESB a apresentação do
presente EIA e seu RIMA atendendo assim às orientações definidas pelo órgão ambiental
estadual.
5.1.2.1. Anuência Prévia da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
A Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba deverá anuir previamente o presente Estudo de
Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental, de duas maneiras,
conforme exposto a seguir.
Nos casos previstos no artigo 5º da Resolução CONAMA 237/97, em que o licenciamento
ambiental é de competência do órgão ambiental estadual, estes farão o licenciamento “após
considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Municípios em que se localizar a atividade ou
empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento” (parágrafo único).
Observa-se, também, o disposto no parágrafo primeiro do artigo 10 da Resolução CONAMA
237/97, que determina que no “procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a
certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em
conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para
supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes”.
Quanto à apresentação das certidões, exames técnicos ou declarações emitidas pela Prefeitura
Municipal para fins de licenciamento ambiental cumpre observar a Resolução SMA 22/09 que
estabelece:
“Artigo 1º - Nos procedimentos de licenciamento ambiental de competência dos órgãos técnicos desta
Secretaria do Meio Ambiente, a exigência ao empreendedor de apresentação de certidões de uso e ocupação
do solo, conforme previsto no §1º do artigo 10 da Resolução CONAMA nº 237-1997, será feita na fase
do licenciamento prévio.
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Parágrafo 1º - Somente serão aceitas certidões das Prefeituras Municipais, declarando que o local e o
tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação municipal aplicável ao uso e
ocupação do solo, que estejam dentro de seu prazo de validade.
Parágrafo 2º - Na hipótese de não constarem prazos de validade nas certidões apresentadas a
Administração aceitará como válidas as certidões expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente
anteriores à data do pedido da licença respectiva.
Artigo 5º - O exame e manifestação técnica pelos órgãos municipais, referido no parágrafo único do
artigo 5º da Resolução CONAMA nº 237-1997, relativo aos impactos ambientais do empreendimento ou
atividade, deverá obrigatoriamente anteceder os pareceres técnicos exarados pelo órgão licenciador na fase de
Licença Prévia - LP, e quando couber nas fases de Licença de Instalação - LI e de Licença de Operação LO.
§ 1º - O exame e manifestação técnica pelos órgãos municipais referido no caput deverão consignar data
de emissão, sendo aceitos pela administração até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data
do pedido da licença respectiva.
§ 2º - Quando a Prefeitura Municipal não possuir corpo técnico capacitado para elaborar o exame
previsto neste artigo, deverá emitir documento declarando tal impossibilidade, consignando a data de sua
emissão e vigência.
Artigo 6º - Não serão aceitas, pelo protocolo dos órgãos ou entidades responsáveis pelo licenciamento no
âmbito do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e
Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, certidões,
exames técnicos ou declarações que não contenham data de expedição, ou estejam com seu prazo de validade
vencido.”
No presente EIA, são apresentadas no Anexo 5.1.2.1-1 a manifestação técnica da Prefeitura
Municipal de Santana de Parnaíba com relação ao exame técnico do EIA/RIMA, no âmbito
municipal. Já a Certidão de Uso e Ocupação do Solo é apresentada no Anexo 5.1.2.1-2, e atesta a
conformidade do empreendimento pretendido com a postura do município em seu Plano Diretor
e demais leis municipais, atendendo assim, à determinação da Resolução CONAMA 237/97.
5.1.3. Sistema Municipal de Meio Ambiente e Código Ambiental de Santana
de Parnaíba
A Lei Municipal 2.821/07 instituiu o Sistema Municipal de Meio Ambiente e normalizou o
Departamento de Meio Ambiente com o objetivo de organizar coordenar e integrar os planos,
programas e projetos dos órgãos e entidades da administração pública da Prefeitura com ambição
à proteção, recuperação e desenvolvimento do meio ambiente e uso sustentável dos recursos
naturais.
O Sistema Municipal do Meio Ambiente é integrado por órgãos, segmentos e entidades da
administração pública do Município, responsáveis direta ou indiretamente pela administração de
recursos naturais, proteção e melhoria do meio ambiente.
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O Município de Santana de Parnaíba possui um Código Ambiental, instituído pela Lei
2.823/07. O código tem por objetivo planejar, controlar e gerir as ações do poder público a fim
de preservar, conservar, defender, recuperar e melhorar o meio ambiente do município.
Além do Código Ambiental, Santana de Parnaíba tem instituído o Conselho de Defesa do
Meio Ambiente Municipal Sustentável – CONDEMAS (Lei Municipal 2821/2007). Criado com
o intuito de apoio consultivo e deliberativo no que tange as questões referentes ao equilíbrio
ecológico e ao combate à poluição ambiental, bem como tem a função de discutir e propor
normas, planos, programas e ações relativos à proteção do meio ambiente e ao uso sustentável
dos recursos naturais, bem como deliberar sobre a aprovação de todo e qualquer projeto que
envolva decisão ambiental.
O CONDEMAS tem a finalidade de colaborar com os planos e programas de expansão e
desenvolvimento municipal mediante recomendações referentes à proteção do Meio Ambiente
do Município, além de estudar, definir e propor normas e procedimentos visando a proteção
ambiental do Município, entre outros.
O município também conta com o Fundo especial de preservação ambiental e fomento de
desenvolvimento – FUNESPA, criado a partir da Lei 2.822/07. O FUNESPA foi criado na
Secretaria Municipal de Planejamento e Receita, onde os recursos destinados ao FUNESPA são
contabilizados como receita orçamentária, e alocados através de dotações consignadas na Lei
orçamentária ou de créditos adicionais.
Seus recursos destinam-se ao desenvolvimento de planos, programas e projetos que visem o
uso racional e sustentável de recursos naturais; de manutenção, melhoria ou recuperação de
qualidade ambiental; de pesquisa e atividades ambientais, controle e fiscalização do meio
ambiente, entre outras atividades.
5.2. CONTROLE DA POLUIÇÃO AMBIENTAL
A Lei Estadual 997/76 dispõe sobre o controle de poluição do meio ambiente no estado de
São Paulo, definindo:
“Art. 2º - Considera-se poluição do meio ambiente a presença, o lançamento ou a liberação, nas águas, no ar
ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia, com intensidade, em quantidade, de concentração
ou com características em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência desta Lei, ou que tornem ou
possam tornar as águas, o ar ou solo:
I - impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;
II - inconvenientes ao bem estar público;
III - danosos aos materiais, à fauna e à flora:
IV - prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade.”
O artigo 5° da citada Lei Estadual determina que a “instalação, a construção ou a ampliação, bem
como a operação ou o funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no Regulamento desta lei, ficam
sujeitos a prévia autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio-ambiente, mediante expedição,
quando for o caso, de Licença Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de
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Licença Ambiental de Operação (LAO)” e, ainda, no parágrafo 1º que para “os fins do disposto neste artigo,
considera-se "fonte de poluição" qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause ou possa causar poluição ambiental através
da emissão de poluentes”.
A Lei 997/76 é regulamentada pelo Decreto Estadual 8.468/76, alterado pelos Decretos
47.397/02, 47.400/02, 48.523/04, 50.753/06, 52.469/07, 54.487/09, 54.645/09 e 62.973/17.
5.2.1. Resíduos Sólidos
No plano nacional, os resíduos sólidos são tratados pela Lei Federal 12.305/10, que instituiu a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e dispõe sobre seus princípios, objetivos e
instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de
resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e
aos instrumentos econômicos aplicáveis. Estão sujeitas à observância da PNRS as pessoas físicas
ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de
resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento
de resíduos sólidos.
A PNRS determina que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Com objetivo de orientar a gestão e gerenciamento, a referida lei traz, em seu art. 13, a
classificação dos resíduos sólidos, quanto à origem e quanto à periculosidade:
“I - quanto à origem:
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e
outros serviços de limpeza urbana;
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas atividades,
excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os
referidos na alínea “c”;
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou
em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS;
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de
construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os
relacionados a insumos utilizados nessas atividades;
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários,
rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;
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k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;
II - quanto à periculosidade:
a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam
significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma
técnica;
b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.
Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na alínea “d” do inciso I do
caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser
equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal.”
A classificação dos resíduos sólidos também é tratada na ABNT NBR 10.004/04, que dispõe
sobre a classificação destes quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública
para que possam ser gerenciados adequadamente. Esta NBR estabelece três classes para
enquadramento dos resíduos: Classe I – resíduos perigosos; Classe II A correspondente aos
resíduos não inertes e a Classe II B correspondente aos resíduos inertes. Apesar da PNRS
apresentar classificação própria, por se tratar de norma técnica, esta NBR ainda é adotada para
classificação dos resíduos. Cabe ressaltar que ambas as classificações citadas não concorrem entre
si, podendo ser utilizadas de forma complementar.
Há ainda a classificação dos resíduos da construção civil, estabelecida pela Resolução
CONAMA 307/02 (alterada pelas Resoluções 348/04, 431/11 e 448/12), que estabelece como
objetivo primário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a
reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos. Esta Resolução enquadra os resíduos em quatro classes: A, B, C e D, de acordo com a
possibilidade de reutilização ou reciclagem.
Os resíduos dos serviços de saúde gerados no canteiro de obras e no ambulatório possuem
tratamento e destinação final definidos pela Resolução CONAMA 358/05. Cabe aos geradores
de resíduos de serviço de saúde e ao responsável legal, o gerenciamento dos resíduos desde a
geração até a disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública e
saúde ocupacional, sem prejuízo de responsabilização solidária de todos aqueles, pessoas físicas e
jurídicas que, direta ou indiretamente, causem ou possam causar degradação ambiental, em
especial os transportadores e operadores das instalações de tratamento e disposição final, nos
termos da Lei Federal 6.938/81.
No âmbito estadual, o assunto é tratado na Lei 12.300/06 que institui a Política Estadual de
Resíduos Sólidos e define princípios, diretrizes, objetivos e instrumentos para a gestão integrada e
compartilhada de resíduos sólidos, com vistas à prevenção e ao controle da poluição, à proteção e
à recuperação da qualidade do meio ambiente, e à promoção da saúde pública, assegurando o uso
adequado dos recursos ambientais no estado de São Paulo.
Santana de Parnaíba também instituiu o Programa de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis
(Lei 2.855/07) que visa reduzir a quantidade de resíduos sólidos enviados para áreas de
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disposição final do município, além de disseminar conceitos de redução, reutilização e reciclagem
de lixo, através de programas de educação ambiental.
Sua aplicação, gestão e manutenção são de responsabilidade da Secretaria de Serviços
Municipais. Toda a estrutura técnica e financeira do programa é disponibilizada pela própria
Prefeitura através de verba orçamentária própria. As disposições da Lei encontram-se
contempladas dentro do Plano Diretor de Gerenciamento de Resíduos Sólidos previsto na Lei
Municipal 2.821/07.
5.2.2. Poluição do Solo
A poluição do solo e do subsolo é a forma de contaminação que implica na alteração negativa
de suas qualidades, por meio de deposição, disposição, descarga, infiltração, acumulação, injeção
ou enterramento de substâncias ou produtos poluentes, em estado sólido, líquido ou gasoso neste
meio.
A Lei Estadual 13.577/09 dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da
qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas. Como objeto, esta lei trata dos
seguintes aspectos: proteção da qualidade do solo contra alterações nocivas por contaminação;
definição de responsabilidades; identificação e cadastramento de áreas contaminadas; e da
remediação dessas áreas, de forma a tornar seguros os seus usos (atual e futuro). Esta lei visa
garantir o uso sustentável do solo, protegendo-o de contaminações e prevenindo alterações nas
suas características e funções.
Cabe referir que esta lei estadual consolidou o que era praticado institucionalmente pela
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) através de sua Decisão de Diretoria nº
103/2007/C/E, de 22 de junho de 2007, no que tange ao procedimento para gerenciamento de
áreas contaminadas.
A Resolução CONAMA 420/09 dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do
solo quanto à presença de substâncias químicas. Também estabelece diretrizes para o
gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de
atividades antrópicas.
5.2.3. Poluição Atmosférica
A qualidade do ar é controlada por padrões estabelecidos na legislação e baseados em estudos
científicos relativos aos seus efeitos. A legislação propõe valores para diferentes poluentes em
níveis que garantam uma margem de segurança adequada, especialmente no que diz respeito à
saúde humana.
A Resolução CONAMA 005/89 dispôs sobre o Programa Nacional de Controle da Qualidade
do Ar – PRONAR cujo objetivo era criar instrumentos de gestão ambiental que permitissem um
desenvolvimento econômico e social do país de forma ambientalmente segura e ao mesmo tempo
em que assegurassem proteção da saúde e bem-estar das populações. São instrumentos do
PRONAR: os limites máximos de emissão, os padrões de qualidade do ar, o Programa de
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Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE (Resolução CONAMA
018/86), o Programa Nacional e Controle da Poluição Industrial – PRONACOP, o Programa
Nacional de Inventário de Fontes Poluidoras do Ar e os Programas Estaduais de Controle da
Poluição do Ar.
Posteriormente, a Resolução CONAMA 003/90 estabeleceu os padrões nacionais de
qualidade do ar e os respectivos métodos de referência. Por esta Resolução, “são padrões de
qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança
e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em
geral”.
Pela Resolução CONAMA 003/90 ficam estabelecidos dois tipos de padrões de qualidade do
ar:
a) Padrões primários: são as concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a
saúde da população. Podem ser entendidos como níveis máximos toleráveis de
concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-se em metas de curto e médio prazo.
b) Padrões secundários: são as concentrações de poluentes atmosféricos abaixo das quais se
prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo
dano à fauna e à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Podem ser entendidos
como níveis desejados de concentração de poluentes, constituindo-se em meta de longo
prazo.
Entende-se como poluente atmosférico, toda e qualquer forma de matéria ou energia com
intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis
estabelecidos em legislação, e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à
saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à
segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade.
O objetivo do estabelecimento de padrões secundários foi de criar uma base para uma política
de prevenção da degradação da qualidade do ar, indicados para serem aplicados às áreas de
preservação (por exemplo: parques nacionais, áreas de proteção ambiental, estâncias turísticas,
etc.). Não se aplicam, pelo menos a curto prazo, às áreas de desenvolvimento, onde devem ser
válidos os padrões primários. Como prevê a Resolução CONAMA 003/90, a aplicação
diferenciada de padrões primários e secundários requer que o território nacional seja dividido em
Classes I, II e III conforme o uso pretendido. A mesma Resolução prevê ainda que enquanto não
for estabelecida a classificação das áreas os padrões aplicáveis serão os primários.
No âmbito do estado de São Paulo, o Decreto 8.468/76, que regulamenta a Lei 997/76,
dispõe sobre prevenção e controle da poluição do meio ambiente. Este Decreto sofreu algumas
alterações e complementações ao longo dos anos, destacando-se os Decretos 50.753/06 e
52.469/07 que dispõem especificamente sobre o controle da poluição do ar e o Decreto
59.113/13, que estabeleceu os novos padrões de qualidade do ar para o estado de São Paulo (art.
9º), bem como metas intermediárias e padrões finais.
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O Decreto Estadual 59.113/13 também determina que para o gerenciamento da qualidade do
ar, o território do estado de São Paulo fica dividido em regiões denominadas Regiões de Controle
de Qualidade do Ar – RCQA, que coincidirão com as 22 Unidades de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (UGRHI) do estado de São Paulo, definidas pela Lei Estadual 9.034/94.
A Deliberação Consema nº 18/2016 classifica os município do estado de São Paulo, quanto a
qualidade do ar observada nas estações de monitoramento da CETESB. O município de Santana
de Parnaíba está classificado conforme indicado na Tabela 5.2.3-1 abaixo.
Tabela 5.2.3-1. Grau de saturação da qualidade do ar
Município

MP

SO2

CO

NO2

O3

Santana de
>M1
Parnaíba
Onde: MP = material particulado; SO2 = dióxido de enxofre; CO
dióxido de nitrogênio; SAT-MOD = área saturada moderado; NS
severo

Municípios monitorados para O3

Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Jundiaí, São
Caetano do Sul e São Paulo
= monóxido de carbono; O 3 = ozônio; NO2 =
= área não saturada; SAT-SEV = área saturada

O empreendimento em licenciamento deverá emitir apenas materiais particulados na fase de
implantação, cujo controle será feito de acordo com o Programa de Controle Ambiental das
Obras, e CO2 por conta dos veículos que transitarão durante a fase de obra.
Na fase de operação serão emitidos poluentes pelos veículos que circularão pela nova estrada,
porém, em se tratando de fontes móveis, ainda não há legislação que as regulamente em termos
de padrões de emissões em relação às áreas de uso, a não ser os padrões de emissões veiculares.
5.2.4. Proteção das Águas
A qualidade da água está diretamente ligada às condições ambientais de um determinado
ambiente e tem reflexos diretos na saúde pública e na qualidade de vida. Essa qualidade, porém, é
constantemente ameaçada visto que são inúmeros os tipos de poluentes descartados no meio
ambiente aquático, tais como esgotos domésticos, efluentes industriais, agrotóxicos e pesticidas,
detergentes sintéticos, mineração e poluição térmica, entre outros, que comprometem assim a
qualidade dos corpos d’água.
A Lei Federal 9.433/97, que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o
Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, instituiu a outorga de direito de uso
de recursos hídricos. Foi de grande relevância, também, por normalizar e regular os aspectos
relacionados à poluição e superexploração dos aquíferos.
A Lei Federal 9.984/00 cria a Agência Nacional de Águas (ANA), a qual passa a ser a
autoridade outorgante e responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos. Juntamente com o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, dá
competência ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), nos termos da Lei Federal
9.433/97, para tratar do planejamento da utilização desses recursos. A integração das águas
subterrâneas e superficiais, no âmbito da Política Nacional de Recursos Hídricos, foi
implementada pela Câmara Técnica de Águas Subterrâneas (CTAS), por meio da Resolução
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CNRH 15/01, que estabelece diretrizes para a gestão integrada das águas e pela Resolução
CNRH 17/11, que estabelece as diretrizes complementares para a elaboração dos Planos de
Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas.
O Ministério da Saúde também é parte envolvida nesta rede, especialmente no que trata do
controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano, estabelecendo padrões de
potabilidade, através da Portaria 2.914/11.
A Resolução CONAMA 357/05, alterada pelas Resoluções CONAMA 410/09 e 430/11,
dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento,
bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras
providências. Em seu artigo 3º, classifica as águas em doces, salobras e salinas, segundo seus usos
preponderantes, em treze classes de qualidade.
Vale ressaltar que o enquadramento ou classificação de qualidade dos recursos hídricos em um
trecho de corpo d’água não significa, necessariamente, o nível de qualidade que este apresenta
num determinado momento, mas sim aquele que se busca alcançar ou manter por longo tempo.
Nesse sentido, cabe ao órgão estadual competente o enquadramento das águas sob sua gestão,
ouvidas outras entidades interessadas.
A Resolução CONAMA 396/08, dispõe sobre a classificação das águas subterrâneas e dá
diretrizes ambientais para seu enquadramento, condições e padrões de qualidade, cadastro de
poços, e prevenção e controle de poluição. Também deve ser considerada a Decisão de Diretoria
nº 045/2014/E/C/I, de 20 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre a aprovação dos Valores
Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo – 2014, em substituição
aos Valores Orientadores de 2005.
No caso específico da água subterrânea, a definição da qualidade ambiental está relacionada ao
risco à saúde humana e é estabelecida pela Resolução CONAMA 420/09. São listadas
concentrações químicas máximas permitidas para substâncias inorgânicas (metais e nitrato) e
orgânicas (hidrocarbonetos aromáticos e poliaromáticos, organoclorados, fenóis, ftalatos e
pesticidas).
No Estado de São Paulo, a Lei 6.134/88, regulamentada pelo Decreto 32.955/91, dispõe
sobre a preservação dos depósitos naturais de águas subterrâneas. A Constituição Estadual, em
seu artigo 205, estabelece que o Estado instituirá um sistema integrado de gerenciamento dos
recursos hídricos, e nos artigos 206 e 208, trata da conservação e proteção das águas subterrâneas
como reservas estratégicas para o desenvolvimento econômico-social e suprimento de água às
populações.
O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), aprovado pelo Decreto 32.954/91, apresenta
um diagnóstico do uso dos Recursos Hídricos quanto aos cenários de utilização e Programas de
Duração Continuada (PDC). A Lei 7.663/91 estabelece normas de orientação à Política Estadual
de Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento das Águas Superficiais
e Subterrâneas.
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A Lei 9.034/94 dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), divide o
estado de São Paulo em 22 Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (UGRHI),
propõe uma classificação das bacias hidrográficas nas categorias industrial, em industrialização,
agropecuária e de conservação e caracteriza os Programas de Duração Continuada (PDC) que
tratam da avaliação, gestão, desenvolvimento e proteção das águas subterrâneas. Também é
estabelecida a hierarquia dos usos prioritários da água e são feitas recomendações para a
elaboração dos Planos de Bacias Hidrográficas e para o processo de implantação da cobrança
pelo uso da água.
O Decreto 41.258/96 confere ao Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), órgão
vinculado à Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, a competência para
outorga de direito de uso das águas superficiais e subterrâneas, classificando-as como de
Autorização, Licença de Execução e Concessão. A pormenorização do procedimento é regulada
pela Portaria DAEE 1.630/17.
O Decreto 8.468/76 aborda aspectos da poluição das águas trazendo sua classificação, a
definição dos padrões de qualidade e dos padrões de emissão de efluentes. O Decreto 10.755/77
dispõe sobre o enquadramento dos corpos d’água receptores na classificação prevista no Decreto
8.468/76.
A proteção das águas subterrâneas é dada pela Lei Estadual 6.134/88 e pelo Decreto Estadual
32.955/91. Em seu art. 1°, a Lei Estadual 6.134/88 versa a definição de água subterrânea,
enquanto no art. 5° estabelece que os resíduos líquidos, sólidos e gasosos não poderão ser
lançados de forma a poluir as águas subterrâneas.
O Decreto Estadual 32.955/91 declina a competência da CETESB para prevenir e controlar a
poluição destas águas.
Em 2000, é instituída, pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), a Câmara Técnica
de Águas Subterrâneas, com o objetivo de preservar os depósitos naturais de águas subterrâneas
do Estado de São Paulo, conforme previsto nas Leis Estaduais 6.134/88 e 7.663/91. Passa a ser
de competência da câmara, propor diretrizes para a gestão integrada das águas subterrâneas, sua
exploração, outorgas, licenciamento ambiental e a proteção dos aquíferos.
A Lei Municipal 3.045/10, dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Preservação das
Nascentes e Mananciais no município de Santana de Parnaíba vinculado à Secretaria Municipal de
Planejamento, Receita e Meio Ambiente (art. 1º), atual Secretaria Municipal de Planejamento
Urbano e Meio Ambiente. Dispõe também que a própria Secretaria Municipal de Planejamento,
Urbano e Meio Ambiente, incumbida do levantamento dos mananciais existentes no território
municipal, pode utilizar-se de geoprocessamento ou tecnologias apropriadas, para facilitar a
identificação dos locais em que eles existem.
5.2.5. Poluição Sonora
No Brasil, a legislação pertinente aos níveis de ruído é a Resolução CONAMA 001/90, que
determina que sejam atendidos os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas
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Técnicas - ABNT, em sua norma técnica NBR 10.151 (revisão de 2000) – “Avaliação do Ruído
em Áreas Habitadas, Visando o Conforto da Comunidade”, para ruídos emitidos em decorrência
de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas.
Os níveis máximos de ruído externo que esta norma técnica, NBR 10.151, considera
recomendável para conforto acústico são apresentados na Tabela 5.2.5-1 a seguir.
Tabela 5.2.5-1: Limites de Ruído conforme NBR 10.151, em dB(A)
Tipos de áreas

Diurno

Noturno

Áreas de sítios e fazendas
40
35
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas
50
45
Área mista, predominantemente residencial
55
50
Área mista, com vocação comercial e administrativa
60
55
Área mista, com vocação recreacional
65
55
Área predominantemente industrial
70
60
Obs.: Caso o nível de ruído preexistente no local seja superior aos relacionados nesta tabela, então este será o limite.

Os limites de horário para o período diurno e noturno podem ser definidos pelas autoridades
de acordo com os hábitos da população. Porém, conforme estabelecido na Norma NBR 10.151,
o período noturno não pode começar depois das 22 horas e não deve terminar antes das 7 horas
do dia seguinte. Se o dia for domingo ou feriado, o término do período noturno não deve ser
antes das 9 horas.
A reação pública a uma fonte de ruído normalmente só ocorre se for ultrapassado o limite
normalizado, e é tanto mais intenso quanto maior o valor desta ultrapassagem. Segundo a NBR
10.151, “diferenças de 5 dB(A) são insignificantes; queixas devem ser certamente esperadas se a diferença
ultrapassar 10 dB(A).” Embora este critério não possua efeito legal, é útil para a qualificação da
magnitude de eventuais impactos negativos de ruído, e servir de base para a priorização da
implantação de medidas corretivas.
Cabe destacar que as principais fontes de emissão de ruído para esse tipo de empreendimento
costumam ser aqueles associados à movimentação de veículos. Na fase de obras, deverá ser
priorizado o período diurno, evitando assim incômodos para a população residente nas
imediações da área de implantação do empreendimento.
Com relação ao Decisão de Diretoria nº 389/2010/P, que dispõe sobre a aprovação da
Regulamentação de níveis de ruído em sistemas lineares de transportes localizados no Estado de
São Paulo, a área do empreendimento ainda é pouco urbanizada, mas durante a operação, caso
seja observada ocupações regulares ao longo da via, será avalizado o impacto dela sobre os
receptores.
Já na esfera municipal, foi criada a Lei Municipal n° 2640 de 30/08/2005, regulamentada pelo
Decreto nº 3821 de 03/02/2016, que estabelece padrões de emissões de ruídos e vibrações, bem
como outras condicionantes ambientais, e dá outras providências. Nesta lei são estabelicdas
regras e limites de emissões sonoras a distâncias definidas de locais específicos, como hospitais,
igrejas, entre outros. Após o limite de 300 m, esta lei adota o mesmo regramento da NBR 10.151,
já apresentada anteriormente.
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5.3. A PROTEÇÃO À VEGETAÇÃO
Neste item, são abordadas as restrições à ocupação do solo na área do empreendimento
decorrentes da incidência de áreas de preservação permanente, vegetação de Mata Atlântica e
unidades de conservação.
Destaca-se a Resolução SMA 40/07, que institui o Projeto Estratégico Desmatamento Zero,
suspendendo temporariamente a concessão de autorização para a supressão de vegetação nativa
no Estado de São Paulo nas seguintes condições:


Quando a área abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, em
território nacional ou estadual, assim declaradas pela União ou pelo Estado, e a
intervenção ou a atividade colocarem em risco a sobrevivência dessas espécies;



Quando se tratar de fragmentos de cerrado, cerradão e florestas nativas do Bioma Mata
Atlântica, em estágios médio e avançado de regeneração; ou



Quando existir passivo ambiental no imóvel, consistindo de auto de infração ambiental
não regularizado ou ocupação irregular de Área de Preservação Permanente - APP.

Ressalta-se que a área do empreendimento não está inserida em área de proteção de
mananciais, não incidindo sobre ela as restrições da legislação específica.
5.3.1. Áreas de Preservação Permanente – APPs
A Lei 12.651/12 (alterada pela Lei 12.727/12) define área de preservação permanente - APP
(artigo 3º, II) como “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. Para a implantação do empreendimento
em análise, deve-se observar o que estabelece o artigo 4º, conforme abaixo:
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta
Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde
a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de
largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de
largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros
de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
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a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície,
cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de
cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento;
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação
topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na
linha de maior declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a
100 (cem) metros em projeções horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação
média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da
altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por
planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da
elevação;
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação;
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros,
a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.”
O artigo 8º estabelece ainda que a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em APP
somente poderá ocorrer em casos de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto.
Define ainda como utilidade pública, entre outras, “as obras de infraestrutura destinadas às concessões e
aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos do solo aprovados
pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à
realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste
último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho” (art. 30, inciso VII, alínea b).
O empreendimento ora em análise trata-se de uma obra de utilidade pública, sendo possível a
intervenção em APPs, conforme prevê a legislação.
5.3.2. Preservação da Mata Atlântica
A área destinada à implementação do empreendimento está localizada em área florestal do
bioma Mata Atlântica, que foi considerado pela Constituição Federal como patrimônio nacional,
devendo a sua utilização ser feita na forma da lei, dentro de condições que assegurem a
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais (artigo 225, §4º). A
Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428/06), retificada no diário oficial no dia 09/01/2007, dispõe
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e o Decreto Federal
6.660/08 regulamenta seus dispositivos.
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A Resolução CONAMA 388/07 dispõe sobre a convalidação das Resoluções que definem
vegetação primária e secundária nos estágios sucessionais de regeneração da Mata Atlântica para
fins do disposto na Lei.
A Lei da Mata Atlântica dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma
Mata Atlântica e determina no art. 14 que:
“A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração somente poderá ser
autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração
poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente
caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e
locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1º e 2º do art.
31 desta Lei.”
Além dos já citados diplomas, outros ainda merecem atenção no que concerne à preservação e
utilização das florestas e outras formas de vegetação tais como:


Resolução CONAMA 10/93, que estabelece parâmetros básicos para análise dos estágios
de sucessão da Mata Atlântica;



Resolução CONAMA 01/94, que define vegetação primária e secundária a fim de orientar
os procedimentos de licenciamento de exploração da vegetação nativa no Estado de São
Paulo; e



Portaria MMA 443/2014, que dispõe sobre a Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora
Ameaçadas de Extinção.

Em âmbito estadual, a Constituição Paulista prevê a criação de “um sistema de administração da
qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais,
para organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta,
assegurada a participação da coletividade” com fins, entre outros, de proteger a flora e a fauna. Para
tanto foi criado o Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção,
Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais SEAQUA no Estado de São Paulo, por meio da Resolução SMA 90/2012.
Merecem destaque também os seguintes diplomas legais relacionados à flora:


Resolução SMA 57/16, que apresenta a lista oficial das espécies da flora do Estado de São
Paulo ameaçadas de extinção;



Lei Estadual 10.780/01 e Resolução SMA 07/17, dispõem sobre a reposição florestal no
Estado de São Paulo; Ressalta-se que está em vigor a Resolução SMA n° 7, de 18 de janeiro
de 2017 que “Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação ambiental de áreas
objeto de pedido de autorização para supressão de vegetação nativa, corte de árvores
isoladas e para intervenções em Áreas de Preservação Permanente no Estado de São Paulo”
alterada pela Resolução SMA 20, de 8 de março de 2017.
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Decreto 52.762/08, que regulamenta a Lei 10.780/01, e dispõe sobre a reposição florestal
no Estado de São Paulo;



Resolução SMA 32/14, que estabelece as orientações, diretrizes e critérios sobre
restauração ecológica no Estado de São Paulo, e dá providências correlatas.

5.3.3. Unidades de Conservação e Bens Tombados
Desde logo, cumpre ressaltar que a área destinada à implantação do empreendimento em
análise encontra-se fora dos limites de qualquer Unidade de Conservação.
A Lei Federal 9.985/00, regulamentada pelos Decretos 3.831/01 e 4.340/02, que instituiu o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, estabelece que as unidades
de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental (APA) e Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN), devem possuir uma zona de amortecimento1 e, quando conveniente, corredores
ecológicos2.
Sobre a zona de amortecimento no entorno das unidades de conservação, o artigo 25 da
Lei 9.985/00 e a Resolução CONAMA 428/10 estabelecem que os limites da zona de
amortecimento e as normas específicas regulando os usos nela admitidos serão estabelecidos no
ato da criação da unidade ou posteriormente. A Resolução CONAMA reconhece que o
licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental, localizados numa faixa de
3 mil metros a partir do limite da UC, cuja Zona de Amortecimento (ZA) não esteja estabelecida,
só poderá ser concedido após autorização do órgão responsável pela administração da UC ou, no
caso das Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN), pelo órgão responsável pela sua
criação.
Encontram-se próximas ao empreendimento a APA Cajamar e a Reserva Biológica do
Tamboré.
5.3.3.1. APA Cajamar
A Área de Proteção Ambiental – APA Cajamar foi criada pelo Decreto Estadual 4.055/84,
abrangendo todo o território do município de Cajamar, totalizando 13.082 ha.
A APA Cajamar foi criada com os mesmos objetivos e atributos de conservação/preservação
das outras APAs com as quais se interliga: APAs Jundiaí e Cabreúva. A APA Cajamar abrange
parte da Serra do Japi e da Serra dos Cristais, que se estendem pelas regiões norte e noroeste do
município, apresentando uma paisagem de morros cobertos com densa vegetação. O maciço do

1

2

O artigo 2º, XVIII, da Lei 9.985/00, define como zona de amortecimento “o entorno de uma unidade de
conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os
impactos negativos sobre a unidade”.
Nos termos do artigo 2º, XIX, da Lei 9.985/00, os corredores ecológicos são as “porções de ecossistemas naturais
ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota,
facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que
demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais”.
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Japi compreende 354 km2 de área, cujo ponto culminante atinge 1.250 metros de altitude, e foi
tombado pelo CONDEPHAAT, através da Resolução 11/83.
Na APA Cajamar encontram-se ainda os mananciais para abastecimento público
representados pelos rios Juqueri-mirim, Juqueri e Ribeirão das Lavras, e são abundantes os
recursos hídricos e áreas de cabeceiras de diversos cursos d’água.
5.3.3.2. Reserva Biológica do Tamboré
A Lei Municipal 2.689/05 instituiu a Reserva Biológica Tamboré, nos termos da Lei Federal
9.985/00. A área da Reserva corresponde a parte da antiga Fazenda Tamboré, seus limites
encontram-se a 1,5 km da ADA do empreendimento, porém fora da Zona de Amortecimento
estabelecida no Plano de Manejo da Reserva Biológica Tamboré.
A reserva tem por objetivo a preservação integral da biota e dos demais atributos naturais
existentes em seus limites. No domínio da Reserva Biológica Tamboré, é proibida a interferência
humana ou qualquer modificação ambiental, excetuando-se as medidas de recuperação de seus
ecossistemas alterados e ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio
natural, a diversidade biológica do local.
5.4. A PROTEÇÃO À FAUNA
A Constituição Federal de 1988 incluiu, em seu artigo 225, caput e §1º, VII, a proteção à fauna,
juntamente com a flora, como meio de assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente
equilibrado, ficando vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade.
A Lei Federal 5.197/67, regulamentada pelo Decreto Federal 97.633/89, dispõe sobre a
proteção à fauna e no seu artigo 1° reforça a proteção das espécies da fauna silvestre, bem como
seus ninhos, abrigos e criadouros naturais pela proibição da sua perseguição, destruição e caça.
A Lei Federal 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), capítulo V, Seção I concede proteção ao
meio ambiente na medida em que dispõe sobre os crimes contra a fauna e define penalidades
para os mesmos.
O Decreto Federal 3.607/00 faz ressalvas sobre o comércio internacional da fauna e flora
selvagens em perigo de extinção – CITES, no art. 7° define que as espécies incluídas no Anexo I
da CITES são consideradas ameaçadas de extinção e que são ou podem ser afetadas pelo
comércio, e no art. 8° define que as espécies incluídas no Anexo II são aquelas que poderão se
tornar ameaçadas de extinção, a menos que o comércio de tais espécies seja rigorosamente
regulamentado.
A Portaria MMA 444/14 define a “Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de
Extinção”, abrangendo mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados terrestres; e a Portaria
MMA 445/14 define a “Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção
– Peixes e Invertebrados Aquáticos”.
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A Instrução Normativa IBAMA 146/07, estabelece os critérios para procedimentos relativos
ao manejo de fauna silvestre (levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação)
em áreas de influência de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente
causadoras de impactos à fauna, como definido pela Lei 6.938/81 e pelas Resoluções CONAMA
001/86 e 237/97. O artigo 3°, Capítulo I, afirma que serão concedidas autorizações de captura,
coleta e transporte de fauna silvestre especificadas para cada uma das etapas de manejo:
levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação de fauna.
No estado de São Paulo essas autorizações são obtidas no Departamento de Fauna Silvestre
(DeFau) da Coordenadoria de Biodiversidade e de Proteção de Recursos Naturais (CBRN) da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, por meio da apresentação de um plano de
trabalho para o manejo da fauna silvestre, com foco na necessidade de coleta de dados primários
para o diagnóstico ambiental da fauna silvestre para compor o EIA e permitir a avaliação dos
impactos ambientais que poderão incidir sobre a biota aquática e terrestre da área de interesse e
entorno imediato.
A Lei Estadual 11.977/05 instituiu o Código Estadual de Proteção aos Animais, estabelecendo
normas para a proteção, defesa e preservação dos animais no Estado de São Paulo. Esta Lei
define o que são animais silvestres, exóticos, domesticados, de criadouros e sinantrópicos e
estabelece quais as condutas que não podem ser praticadas em face desses animais, dentre elas
“ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo de experiência, prática ou atividade capaz
de causar-lhes sofrimento ou dano, bem como as que provoquem condições inaceitáveis de existência” (artigo 2º, I).
Nos termos do artigo 43 da referida Lei, “toda ação ou omissão que importe na inobservância de
preceitos estabelecidos ou na desobediência às determinações de caráter normativo dos órgãos das autoridades
administrativas competentes”, sujeitando os infratores às penalidades de advertência, multa ou perda
da guarda, posse ou propriedade do animal (artigo 45), aplicadas de acordo com a gravidade da
infração, os danos que dela provierem, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os
antecedentes do infrator (artigo 50).
O Decreto 60.133/14 declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção, as quase
ameaçadas, e com dados insuficientes para avaliação no estado de São Paulo.
Para fins de licenciamento ambiental no estado de São Paulo, a Decisão de Diretoria
n° 167/2015/C estabelece procedimentos relativos à elaboração dos laudos de fauna silvestre.
5.5. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL INSTITUÍDA POR LEI FEDERAL
A Lei Federal 9.985/00 institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
– SNUC, composto por unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Em seu artigo
27, estabelece que as unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo,
compreendendo não apenas o território da Unidade de Conservação, como também sua Zona de
Amortecimento (área adjacente à unidade de conservação) e corredores ecológicos.
Em seu artigo 36, estabelece que “nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de
significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de
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impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no
regulamento desta Lei.
§ 1° O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior
a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado
pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.
§ 2° Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem beneficiadas,
considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser
contemplada a criação de novas unidades de conservação.
§ 3° Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o
licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão
responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção
Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo.”
O Decreto Estadual 60.070/14, regulamenta os procedimentos relativos à compensação
ambiental de que trata o artigo 36 da Lei Federal nº 9.985/00, no âmbito do licenciamento
ambiental de competência do Estado de São Paulo, bem como dispõe sobre a Câmara de
Compensação Ambiental – CCA.
O referido decreto estabelece que cabe à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(CETESB) fixar, para a emissão da Licença de Instalação (LI), o valor da compensação ambiental
de acordo com o grau de impacto ambiental do empreendimento, bem como indicar as unidades
de conservação da natureza diretamente afetadas pelo potencial impacto gerado pela implantação
do empreendimento a serem necessariamente beneficiadas. Não ocorrendo essa indicação, os
recursos da compensação ambiental deverão beneficiar exclusivamente aquelas do Grupo de
Proteção Integral existentes ou em processo de criação dentro do território do Estado.
Neste sentido, no presente EIA, em seu Capítulo de Programas Ambientais, é apresentado um
Programa de Compensação Ambiental voltado ao atendimento ao estabelecido na citada Lei
Federal e Decreto Estadual.
5.6. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUEOLÓGICO
A Constituição de 1988 trouxe para o nosso ordenamento jurídico os conceitos internacionais
de patrimônio cultural. O seu artigo 216 constituiu a espinha dorsal do sistema de identificação e
de preservação dos valores culturais brasileiros:
“Art. 216- Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

48

Página: 77

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticoculturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação.
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei.
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos
quilombos.”
O artigo 20, inciso X da Constituição Federal determinou que são bens da União “as cavidades
naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos”. Mesmo os sítios arqueológicos sendo de
propriedade da União, o constituinte atribuiu, por meio dos seus artigos 23, III e IV e 24, VII e
VIII, aos diversos entes estatais competências para atuar no campo da preservação do patrimônio
cultural, tanto na proteção (competência comum) quanto na elaboração de normas.
Com a finalidade de promover, em todo o país e de modo permanente, o tombamento, a
conservação, o enriquecimento e o conhecimento do patrimônio histórico e artístico nacional, foi
promulgada a Lei Federal 378/37 e editado o Decreto-Lei 25/37, que veio a organizar a proteção
desses bens. A Lei Federal 3.924/61, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e préhistóricos, considera esses como sendo:
a. As jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem testemunhos de cultura dos
paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos,
aterrados, estearias e quaisquer outras não especificadas aqui, mas de significado idêntico a juízo da
autoridade competente.
b. Os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos paleoameríndios tais como grutas,
lapas e abrigos sob rocha;
c. Os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de aldeamento,
‘estações’ e ‘cerâmicos’, nos quais se encontram vestígios humanos de interesse arqueológico ou
paleoetnográfico;
d. As inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e outros vestígios de atividade
de paleoameríndios.
Note-se que a Lei 3.924/61 proíbe, em todo o território nacional, o aproveitamento
econômico, a destruição ou mutilação, para qualquer fim, das jazidas arqueológicas ou préhistóricas conhecidas como sambaquis, casqueiros, concheiros, birbigueiras ou sernambis, e bem
assim dos sítios, inscrições e objetos enumerados nas alíneas b, c e d do artigo 2º do referido
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diploma legal, antes de serem devidamente pesquisados, respeitadas as concessões anteriores e
não caducas.
Em caso de descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueológico ou préhistórico, histórico, artístico ou numismático, deverá ser imediatamente comunicada ao Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN ou aos órgãos oficiais autorizados, pelo
autor do achado ou pelo proprietário do local onde tiver ocorrido (art. 18).
Visando a compatibilizar as fases de obtenção de licenças ambientais, com os
empreendimentos potencialmente capazes de afetar o patrimônio arqueológico, o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional editou a Instrução Normativa 01/15, a qual estabelece
procedimentos administrativos a serem observados pelo IPHAN e pelos órgãos ambientais
licenciadores nos processos de licenciamento ambiental dos quais aquele Instituto participa.
Conforme disposto no art. 3º da referida Instrução Normativa, o IPHAN se manifestará nos
processos de licenciamento ambiental a partir da solicitação formal do órgão ambiental
licenciador. Tal manifestação terá como base a Ficha de Caracterização da Atividade.
Instado pelo órgão ambiental competente a se manifestar, o IPHAN determinará a abertura de
processo administrativo, ocasião em que será definido o enquadramento do empreendimento
quanto ao componente arqueológico, conforme previstos no art. 11 e a definição do Termo de
Referência Específico – TRE aplicável ao empreendimento (artigo 9, incisos II e IV).
Sob a óptica dos bens acautelados em âmbito federal, a manifestação conclusiva do IPHAN
poderá: recomendar o prosseguimento do processo de licenciamento; e apontar a existência de
eventuais óbices ao prosseguimento do processo de licenciamento, indicando, quando viável, as
medidas ou condicionantes consideradas necessárias para superá-los.
As medidas mitigadoras, compensatórias, programas ou condicionantes previstas na
manifestação conclusiva deverão integrar o Plano Básico Ambiental – PBA ou documento
equivalente e ser observadas na próxima etapa do licenciamento ambiental (Licença de
Instalação).
O efetivo cumprimento das condicionantes, planos, programas, projetos e medidas de
controle previstas no Plano Básico Ambiental ou documento equivalente serão analisados pelo
IPHAN, a fim de emitir sua manifestação acerca da emissão de Licença de Operação.
Cabe ressaltar que, em São Paulo, o Patrimônio Histórico Cultural foi definido na
Constituição Estadual de 5/10/1989, conforme o artigo 2603. O Decreto Estadual 10.247/68,
criou o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico –
CONDEPHAAT e instituiu, de forma análoga à legislação federal, o tombamento como
instrumento de proteção do patrimônio estadual. Embora substituído pelo Decreto Estadual
20.955/83, parte dos dispositivos do citado decreto permaneceu em vigor, em especial o artigo
3

Constituição do Estado de São Paulo, de 5/10/1989
Artigo 260: Constituem patrimônio cultural estadual os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
III - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
IV - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
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134 que determina que “os bens tombados não poderão ser destruídos, demolidos, mutilados ou alterados, nem
sem prévia autorização do Conselho, reparados, pintados ou restaurados, sob pena de multa a ser imposta pelo
mesmo Conselho, de até 20% (vinte por cento) do respectivo valor, neste incluído o do terreno, se for o caso, e, sem
prejuízo das demais sanções aplicáveis ao infrator.”
Além disso, esta proteção, de acordo com o artigo 137, se estendia para a vizinhança do bem
tombado, compreendendo um raio de até 300 metros. Esta norma persistiu até o ano de 2003,
quando foi substituída pelo Decreto Estadual 48.137/03, que, por sua vez, estabelece que a área
de vizinhança seja determinada caso a caso.
O Patrimônio Ambiental, Arquitetônico, Cultural e Histórico do Município de Santana de
Parnaíba é guardado pela Lei Complementar 26/02. Nela o conjunto de bens móveis e imóveis
existentes em seu território e que, por sua vinculação a fatos memoráveis, ou por seu valor
cultural ou ambiental, além de imposição legal, é protegido contra a ação destruidora decorrente
de atividades humanas ou do passar do tempo. O Decreto 3.385/12 institui o regimento interno
do conselho de Preservação do Patrimônio Ambiental, Arquitetônico, cultural e Histórico da
Cidade de Santana de Parnaíba (COMPAACH).
5.7. MOBILIDADE URBANA
A Lei 12.587/2012 instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU como
instrumento da política de desenvolvimento urbano, objetivando a integração entre os diferentes
modos de transporte e a melhoria da acessibilidade das pessoas e cargas. A PNMU tem por
objetivos (art. 7º):
“I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;
II - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;
III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à
mobilidade;
IV - promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos
deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e
V - consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento
da mobilidade urbana.”
Determina, em seu artigo 24, que municípios com mais de 20 mil habitantes devem elaborar
seus Planos de Mobilidade Urbana, integrado e compatível com os respectivos planos diretores.
Os municípios têm prazo até 2022 para elaborarem seus Planos de Mobilidade Urbana.4
Em 2013, a Prefeitura de Santana de Parnaíba promulgou a Lei 3.291/13 que cria a Comissão
Permanente de Transporte e Mobilidade Urbana – CPTMU, com a atribuição de elaborar
diretrizes viárias, definindo assim hierarquização de vias, organizando as demandas de polos
geradores de tráfego, atuando na fiscalização e controle da mobilidade de pessoas e cargas, no
suprimento de suas necessidades de deslocamento e locomoção, em associação com o
planejamento do uso e ocupação do solo. O Decreto 3.853/16 nomeou os membros da CPTMU.
4

Conforme Medida Provisória 818, de 11 de janeiro de 2018.
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Encontra-se em elaboração o Plano Municipal de Mobilidade, Circulação Viária e Transporte
de Santana de Parnaíba - PlanMob, tendo sido realizadas audiências públicas em abril, junho,
agosto e outubro/2017. O PlanMob estabelece quais as políticas públicas que serão adotadas pela
Prefeitura para melhorar os serviços de transporte coletivo e uso do espaço público,
infraestrutura urbana, acessibilidade, transporte de carga, estacionamento e sinalização de trânsito.
O novo Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São
Pedro integra o conjunto de melhorias propostas para a cidade de Santana de Parnaíba,
conforme já apresentado no capítulo de justificativas.
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CAPÍTULO 6
ESTUDO DE ALTERNATIVAS
O presente capítulo apresenta as alternativas locacionais estudas para o empreendimento em
análise, assim como as alternativas tecnológicas aplicáveis à implantação do novo Acesso.
Finalmente, conforme prevê a legislação, é analisada a alternativa de não implantação do
empreendimento e suas consequências para o meio ambiente.
6.1. ALTERNATIVAS LOCACIONAIS
O processo de seleção da área para a construção deste Acesso iniciou-se com a procura de
áreas e alternativas possíveis para a construção de uma ligação viária entre os bairros da região
que resultasse em uma melhoria nas condições de tráfego e diminuição nos tempos de
deslocamento da população.
Algumas premissas foram consideradas nesta seleção, das quais podem ser citadas:


Utilização de áreas que não necessitem de construção de túneis e grandes obras de arte;



Preferência para interligação de áreas já com vias existentes e rotatórias, para facilitar a
utilização da nova via;



Possibilidade de duplicação de vias existentes, para melhorar a fluidez;



Prioridade para áreas de domínio da Prefeitura ou com possibilidade de desapropriação ou
doação, sem gerar custos adicionais para o Município.
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A partir dessas premissas foram analisadas três alternativas para a implantação de melhorias no
sistema viário da região visando desafogar o tráfego e diminuir os tempos de deslocamento.


Alternativa 1 – Interligação entre rotatória na Estrada do Paiol Velho e o Conjunto
Habitacional São Benedito.



Alternativa 2 – Interligação entre rotatória na Av. Pérola Byington e o Conjunto
Habitacional São Benedito.



Alternativa 3 – Ampliação das avenidas existentes entre os bairros Colinas da Anhanguera
e Cidade São Pedro

A Figura 6.1-1 apresenta o traçado destas 3 alternativas.
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Figura 6.1-1: Traçados das alternativas analisadas

A Alternativa 3 foi considerada uma vez que é a interligação viária hoje existente entre os
bairros. O alargamento das vias resultaria em uma melhoria da fluidez na região, no entanto
envolveria a administração do município de Cajamar, já que todo o traçado ao norte do bairro
Colinas da Anhanguera, a partir da Av. Cândido Portinari, se dá pela Av. Tenente Marquês,
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principal via articuladora do distrito de Polvilho, adentrando novamente o município de Santana
de Parnaíba na altura do bairro Fazendinha, pela Estrada Tenente Marquês.
Além disto, por se tratar de área já densamente urbanizada haveria a necessidade de um grande
número desapropriações e relocação de população, e apesar de melhorar as condições no tráfego,
o tempo de deslocamento não sofreria uma diminuição significativa.
Portanto, a Alternativa 3 não foi considerada viável.
Assim, foi realizado um estudo comparativo entre as alternativas 1 e 2, com o intuito de
escolher aquela com condições ambientais e econômicas mais favoráveis. Os critérios de
comparação foram:


Áreas de vegetação a ser suprimida



Área de Preservação Permanente – APP impactada



Quantidade de cursos d’água a ser transpostos



Via de acesso existente

Na Tabela 6.1-1 a seguir estão as informações comparativas dos critérios apresentados para
cada uma das alternativas estudadas.
Tabela 6.1-1: Análise comparativa das alternativas 1 e 2
Critério

Áreas de vegetação a ser suprimida

Alternativa 1

Alternativa 2

Será necessária a supressão de 2,2 ha Será necessário a supressão de 1,33
de vegetação
ha de vegetação

Área de Preservação Permanente –
Serão impactados 0,32 ha em APP
APP impactada
Quantidade de cursos d’água a serem 3 cursos d’água (Córregos
transpostos
Furnas, Itaim e Paiol Velho)
Via de Acesso existente

Não há

Serão impactados 0,16 ha em APP

das 2 cursos d’água (Córregos das Furnas
e Paiol Velho)
Existe uma via de circulação interna
a Fazenda Itahyê

Olhando o aspecto econômico, as duas alternativas são semelhantes, portanto, analisando os
aspectos levantados na Tabela 6.1-1, a melhor alternativa é a 2 pois implica em menor área de
supressão de vegetação e interferência em APP, menos transposições de cursos d’água, além de
aproveitar parcialmente uma via de acesso existente.
6.2. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS MODAIS
Por se tratar de um empreendimento de pequeno porte e para interligar bairros próximos, o
modal rodoviário é o mais indicado para esta demanda, não havendo necessidade de se estudar
outros modais enquanto alternativa a este projeto.
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No que tange às alternativas tecnológicas, serão utilizadas as melhores práticas disponíveis e
que vêm sendo implementadas pela Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba em suas obras
viárias. Algumas dessas tecnologias são apresentadas a seguir.
6.3.1. Pavimentação Asfáltica
No que diz respeito ao tipo de pavimentação asfáltica e de concreto utilizado, esta via seguirá
os mesmos padrões utilizados nas vias de grande circulação do município, visando manter o
mesmo nível de qualidade e, assim, oferecer segurança e conforto aos motoristas que vierem a se
utilizar deste trecho. Desta forma, serão utilizados métodos e modelos atuais para seu
dimensionamento, de forma a ter a alternativa tecnológica mais recente como referência. A
Prefeitura definirá as especificações técnicas para a pavimentação no processo de licitação das
obras.
6.3.2. Obras de Arte
Para as obras de arte, utilizaram-se como critérios para seu dimensionamento as normas técnicas
brasileiras (NBRs) pertinentes, tais como:


NBR 7188/1984 “Carga Móvel em Ponte Rodoviária e Passarela de Pedestre.
Procedimento”.



NBR 6118/2003 “Projeto de Estruturas de Concreto. Procedimento”.



NBR 7187/2003 “Projeto e Execução de Pontes de Concreto Armado e Protendido.
Procedimento”.



NBR 8681/2003 “Ações e segurança nas estruturas. Procedimento”.



NBR 6122/1986 “Projeto e Execução de Fundações. Procedimento”.

As alternativas tecnológicas consideradas para dimensionamento da obra de arte prevista se
concentram nas alternativas de projeto de engenharia no que se refere a transposição de dutos,
com o objetivo de atender às demandas de tráfego, torná-lo seguro, bem como diminuir os
impactos ambientais associados às escavações e utilização de materiais.
É importante ressaltar que serão atendidas todas as recomendações e exigências da Transpetro
para a construção da obra de arte sobre o oleoduto, o que conferirá a obra maior confiabilidade e
menores riscos de impactos a esta dutovia.
6.3.3. Drenagem Definitiva
Para a concepção da drenagem definitiva levou-se em consideração os estudos hidrológicos
realizados de acordo com a instrução do DER: IP-DE-H00/001. Utilizaram-se as cartas
topográficas da EMPLASA para delimitar as bacias, dados hidrometeorológicos do Banco de
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Dados Pluviométricos de São Paulo do DAEE e informações climatológicas de acordo com
Köppen.
Para determinar as alternativas tecnológicas de projeto levou-se em consideração a experiência
da Prefeitura com a operação das demais vias do município, bem como a sensibilidade,
declividade e intensidade das chuvas na região.
No que diz respeito às estruturas para mitigação dos impactos ambientais, tais como
diminuição da energia das águas, encaixamento das estruturas de drenagem em áreas de
concentração do escoamento superficial, serão utilizados canais trapezoidais revestidos de pedra
argamassada, estruturas de transição com enrocamento utilizando pedra marroada, bem como
escadas hidráulicas.
6.3. ALTERNATIVA ZERO
Neste tópico apresenta-se uma análise considerando o cenário de não realização da obra. Do
ponto de vista do meio socioeconômico, contextualizando-o com o cenário de piora na qualidade
do trânsito dessa região, relacionado às projeções de aumento das demandas de viagens na RMSP
para os próximos anos, de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento de Transportes do
Estado de São Paulo (PDDT Vivo 2000 – 2020: +19% em 2010 e +70% de viagens em 2020, em
relação a 2005), é possível afirmar que haverá uma piora nas vias que permitem os munícipes de
Santana do Parnaíba para o seu deslocamento entre os bairros da região do empreendimento,
mais notadamente entre Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro, bem como áreas comerciais
e industriais de Alphaville e Tamboré.
Seguindo esta linha de raciocínio é possível vislumbrar que a demanda das avenidas hoje
utilizadas para acesso entre os bairros citados, principalmente as Avenidas Tenente Marques e
Cândido Portinari, uma vez que se tratam dos principais acessos existentes entre esses bairros.
Um aumento na demanda de tráfego que pode ser gerada pelo surgimento de novas áreas
urbanizadas também pode contribuir para a piora no tráfego da região.
No que diz respeito à segurança viária, por se tratar de uma área adensada, este aumento de
tráfego no perímetro urbano incorre em aumento de risco de atropelamento, acidentes, roubos
de carga, dentre outros.
A não construção do Acesso resultaria em aumento da demanda das vias urbanas (de acordo
com o supracitado PDDT Vivo) com consequentes aumentos na magnitude de impactos
socioambientais, tais como o aumento no nível de ruídos e da concentração das emissões
atmosféricas nesta região. Sabe-se que estes impactos estão associados a problemas de saúde
pública e piora na qualidade de vida da população.
Desta forma, a alternativa de não construir esta via de acesso implica em manter a utilização
da estrutura viária urbana existente, mais notadamente nos bairros próximos ao empreendimento.
Esta situação converge com o prognóstico de diminuição da velocidade média dessas vias, além
de problemas de segurança viária e ambientais relacionados à sobrecarga de vias urbanas.
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CAPÍTULO 7
CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Este capítulo apresenta a caracterização do empreendimento denominado Acesso Rodoviário
entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro.
A descrição do empreendimento aqui apresentada compreende sua localização no município, a
apresentação do projeto a ser implantado, informações referentes a etapa de implantação do
empreendimento e, por último, os detalhes da operação do empreendimento.
7.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS
7.1.1. Localização
O empreendimento encontra-se integralmente inserido em território do município de Santana
de Parnaíba. A área selecionada para o estudo da implantação do Acesso localiza-se na porção
nordeste do município de Santana de Parnaíba, interligando os bairros de Cidade São Pedro,
Conjunto Habitacional São Benedito e Colinas da Anhanguera, percorrendo área originalmente
pertencente à Fazenda Itahyê, já desapropriada pela Prefeitura Municipal. A Figura 7.1.1-1
apreseta a localização do empreendimento.
Como os limites da área desapropriada para o projeto já foram definidos, o traçado da estrada
deverá ficar inserido integralmente nesta área.
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Figura 7.1.1-1: Localização do empreendimento

7.1.2. Acessos
O acesso à área de implantação do empreendimento pode ser feito por modal rodoviário, em
dois pontos, sendo um pela Avenida Pérola Byington/Estrada do Paiol Velho, a partir do bairro
Colinas da Anhanguera, no extremo leste do empreendimento; e outro a partir da Rua Alto da
Boa Vista e Avenida Jaguari, no bairro Cidade São Pedro, no extremo oeste do empreendimento.
As Figuras 7.1.2-1 e 2 mostram com detalhes as duas interligações da nova via com as existentes.
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Figura 7.1.2–1: Local de interligação da via a ser implantada com a Avenida Pérola Byington, no bairro
Colinas da Anhanguera
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Figura 7.1.2–2: Local de interligação da via a ser implantada com a Av. Jaguari, no Bairro Cidade São Pedro

7.2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O empreendimento consiste em um Acesso entre a Rua Alto da Boa Vista, no Conjunto
Habitacional São Benedito e a Avenida Pérola Byington/Estrada do Paiol Velho, possuindo duas
faixas de rolamento em cada sentido, classificada como uma avenida municipal. Sua extensão
total será de 1.980,00m. No Anexo 7.2-1 é apresentado o projeto da estrada.
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A faixa de domínio da estrada será a própria área de desapropriação que também pode ser
visualizada no projeto contido no Anexo supracitado. A Tabela a seguir apresenta as
características principais da estrada.
Tabela 7.2-1: Características principais do Acesso
Indicador

Projeto

Classificação

Unidade

Avenida

Extensão Total

1,98 km

Extensão em túnel

- m

Extensão em ponte ou viaduto

- m

Praças de pedágio

- no de praças

Largura da faixa de domínio

15 m

Velocidade diretriz média

50 km/h

Pistas

1 com 2 faixas de rolamento por sentido no de pistas

Largura das faixas de rolamento

3,30 m

Largura dos acostamentos

não possui acostamento

Largura do canteiro central

1,00 (extensão de 580,00m) m

Obras de arte

1 no de obras de arte

Dispositivos de acessos

2 no de dispositivos

7.3. CARACTERIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Neste item serão apresentadas as informações referentes a implantação do Acesso.
7.3.1. Levantamento Topográfico
Para o desenvolvimento do projeto, foi realizado o levantamento topográfico de toda a área
de influência, indicando as curvas de níveis desta área. O Levantamento Topográfico pode ser
visualizado no mesmo desenho do projeto (Anexo 7.2-1).
7.3.2. Liberação da Faixa de Domínio
Para a implantação do empreendimento foi realizado a desapropriação de uma área total de
6,42 ha, conforme decretos de utilidade pública emitidos pela Prefeitura Municipal de Santana de
Parnaíba. Toda a área desapropriada pertencia ao Grupo Itahyê, sendo que este acabou doando a
área para a Prefeitura. A faixa desapropriada acompanha o traçado de uma estrada rural interna à
antiga Fazenda, não havendo qualquer tipo de ocupação às suas margens.
É importante ressaltar que para a implantação do projeto não haverá a necessidade de
remoção de população ou qualquer atividade econômica.
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7.3.3. Canteiro de Obras e Áreas de Apoio
A implantação do canteiro de obras e sua operação serão de responsabilidade da empreiteira
contratada pela Prefeitura para a realização das obras e sua localização será definida apenas após
esta contratação.
O canteiro deverá conter instalações administrativas, sanitários, vestiários, refeitórios, áreas
administrativas do projeto, almoxarifado, estacionamentos e guaritas, além de áreas de lazer. Não
haverá alojamento de mão de obra dentro dos canteiros, devendo ser a mão de obra contratada
preferencialmente na região. Todas as instalações atenderão às exigências preconizadas pela
Norma Regulamentadora NR 18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção, do Ministério do Trabalho e Emprego.
Adjacente à área do canteiro de obras, deverá haver uma área para estacionamento e
manutenção de veículos e maquinários. Esta área, assim como em todas as outras no canteiro de
obras onde existe a possibilidade de geração de efluente oleoso, contará com sistema de
contenção de óleo, como por exemplo, caixas separadoras de água e óleo (SAO), que serão
limpas periodicamente e os resíduos destinados adequadamente.
7.3.4. Supressão Vegetal
Com o intuito de se caracterizar a vegetação e áreas de APP do empreendimento, foram
realizadas vistorias na área objeto deste empreendimento. A caracterização do estágio de
regeneração de vegetação nativa foi baseada nas Resoluções CONAMA 10/93, 01/94, 07/96 e
SMA 07/17. O Laudo de Caracterização de Vegetação completo é apresentado no diagnóstico do
meio biótico, item 9.2.1 deste EIA, sendo apresentadas com mais detalhes todas as informações
relacionadas à vegetação existente nas glebas e a ser suprimidas, para a implantação do
empreendimento.
A implantação do empreendimento irá requerer a supressão de 5,97 ha de Floresta Ombrófila
Densa em estágio avançado de regeneração natural; 0,11ha de Estágio Pioneiro em Área Alagada;
e 1,37 ha de Campo Antrópico com Árvores Isoladas.
7.3.5. Terraplenagem
Para a implantação do empreendimento foi elaborado o projeto de terraplenagem, onde
podem ser visualizadas as áreas passíveis de corte e aqueles que precisam ser aterradas. O projeto
de terraplenagem, com os perfis e seções transversais, é apresentado no Anexo 7.3.5-1.
Em relação ao volume de corte e aterro, conforme pode ser visualizado na Tabela 7.3.5-1,
haverá um balanço de massa no próprio projeto, não sendo necessário a utilização de material de
empréstimo e nem o envio para áreas de bota-fora. Serão utilizadas áreas de bota-espera dentro
da própria ADA do empreendimento, portanto, também não serão necessárias áreas de depósito
temporário fora da área de intervenção.
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Tabela 7.3.5–1: Volumes de Corte e Aterro

Volume de Aterro
Volume de Corte
Balanço

13.196,84 m3
13.175,38 m3
21,46 m3

O volume excedente de material apresentado na tabela é pouco significativo e será espalhado
em áreas dentro da ADA do empreendimento.
7.3.6. Pavimentação
Para a implantação da pavimentação serão adotadas as normas técnicas da Prefeitura
Municipal de São Paulo, dada a complexidade e magnitude da obra objetivando a boa execução
dos pavimentos, bem como a norma DNER-ES 385/99.
O projeto detalhado da pavimentação será elaborado pela empresa que vencer concorrência
pública para a implantação da via. Para as obras de pavimentação serão realizadas as seguintes
atividades:


Serviços Topográficos



Capina e destocamento



Preparo do terreno de fundação de guias e sarjetas



Terraplenagem



Compactação



Regularização e acabamento



Assentamento de guias



Execução de sarjetas de concreto



Preparo do subleito conforme esp-01/92 da Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP



Reforço do subleito de solo selecionado conforme esp-02/92 da PMSP



Sub-bases e bases de brita graduada conforme esp-06/92 da PMSP



Imprimação betuminosa conforme esp-09/92 da PMSP



Camada de concreto betuminoso usinado a quente conforme esp-11/92 da PMSP

Nas Figuras 7.3.6-1 a 3 estão apresentados alguns detalhes da pavimentação a ser implantada
no projeto.
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Figura 7.3.6-1: Detalhe da seção tipo do pavimento a ser utilizado no projeto

Figura 7.3.6-2: Detalhe de guias e sarjetas a serem utilizadas no projeto

Figura 7.3.6-3: Detalhe de seção tipo da via a ser utilizadas no projeto

7.3.7. Obras de Arte Especiais (OEA)
A única obra de arte a ser implantada no projeto é para a travessia da dutovia existente, de
propriedade da Transpetro (OPASA). Essa obra de arte atenderá todos os requisitos exigidos pela
Transpetro, visando evitar quaisquer danos a esta tubulação.
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O projeto desta obra de arte será elaborado pela empresa vencedora da concorrência pública
para a implantação da via, sendo implantada apenas após aprovação da Transpetro. O local onde
será implantado esta obra de arte pode ser visualizado na Figura 7.3.7-1.
Figura 7.3.7-1: Local onde será implantado a obra de arte sobre o oleoduto da Petrobras (círculo amarelo)

7.3.8. Sinalização
Serão implantadas todas as sinalizações necessárias para a correta segurança e trafegabilidade
da nova estrada, tanto as sinalizações verticais como horizontais, visando a prevenção de
acidentes e segurança de trânsito no local. Todas as sinalizações atenderão as normas específicas
dos órgãos de trânsito e da Prefeitura Municipal.
As principais sinalizações são:


Verticais: limite de velocidade; placas de sinalização de trânsito (PARE, proibido
estacionar, etc.), sinalização de travessia de fauna;



Horizontais: faixas de pedestres, quando necessário; faixas de divisa de faixas e de sentido.

7.3.9. Plantio de Grama
Logo após a realização da terraplenagem será plantada grama em todos os taludes que serão
construídos e nas áreas que ficarão expostas, com o intuito de não gerar processos erosivos e
escorregamentos, evitando prejuízos à obra e danos ao meio ambiente.
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7.3.10. Aspectos Ambientais da Implantação
7.3.10.1. Resíduos
Os resíduos sólidos dos serviços para implantação do Acesso serão provenientes de quatro
fontes:


Resíduos sólidos urbanos, nas áreas de refeitório e escritório do canteiro de obras;



Resíduos de Construção Civil (RCC);



Material lenhoso, ramos e folhas originados pela supressão de vegetação.

Os resíduos sólidos urbanos serão armazenados em lixeiras com tampas, acondicionados
diariamente, em contêineres próprios, retirados dos canteiros por empresas especializadas e
enviados para locais devidamente licenciados para o tipo de resíduo que irá receber. A frequência
de coleta deverá ser de 3 vezes por semana, em dias alternados, podendo este número variar em
função da geração ao decorrer do projeto.
Os resíduos sólidos de construção civil que deverão ser gerados durante a fase de implantação
do empreendimento serão encaminhados para aterros ou empresa especializada na reutilização
desses resíduos, licenciadas para tais atividades. Estes resíduos são classificados conforme o
artigo 3º da Resolução CONAMA 307/2002, considerando as alterações dadas pelas Resoluções
348/2004, 431/2011 e 448/2012, e identificados a seguir:


Classe A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como agregados, a exemplo dos resíduos de
componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e
concreto, incluindo o solo proveniente de terraplenagem;



Classe B: resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel, papelão,
metais, vidros, madeiras e gesso;



Classe D: resíduos perigosos tais como tintas, solventes, materiais contaminados por óleos
e graxas, lâmpadas, etc.

A geração de resíduos poderá variar de acordo com a gestão interna, o controle, o
reaproveitamento de materiais e os programas de educação voltados aos trabalhadores a fim de
sensibilizá-los a evitar o desperdício.
As ações para evitar o desperdício de materiais e a geração de resíduos deverá contemplar:


Orientação aos trabalhadores, durante a integração, sobre a importância de aproveitamento
total dos materiais, bem como o prejuízo ao meio ambiente associado ao desperdício;



Orientação aos trabalhadores, durante a integração, sobre a gestão interna de resíduos de
construção civil, indicando os pontos de apoio e acondicionamento de cada tipo de
resíduo;
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Ações de educação e conscientização ambiental dos trabalhadores a fim de reforçar a
importância da sustentabilidade em obras, bem como com os cuidados com flora e fauna
da região;



Controle de geração de resíduos a partir de relatórios semanais, de forma a identificar as
principais fontes e subsidiar ações de orientação;



Favorecimento do reaproveitamento de materiais, sempre que técnica e economicamente
viável.

Os resíduos Classe B gerados na obra serão triados na fonte geradora, de forma a favorecer a
reciclagem. Assim, a geração dos resíduos recicláveis previstos, conforme fonte geradora é
apresentada na tabela a seguir:
Tabela 7.3.10.1-1: Tipos de resíduos classe B a serem gerados durante as obras
Resíduo
Reciclável

Papel
Papelão
Plásticos
PVC
Metais
Madeira

Fonte Geradora

Produtos de escritórios; embalagens.
Produtos de escritórios e almoxarifado; embalagens.
Produtos de escritórios e almoxarifado; embalagens.
Sobras de tubulações de água e esgoto; instalações internas e forros
Sobras de estruturas metálicas, armações, treliças, descarte de tambores, carriolas e andaimes; latas
de tintas.
Sobras de formas, cavaletes, escoras e mourões.

Após a gestão interna, os resíduos serão transportados por empresas especializadas conforme
a especificidade do material, podendo ser reutilizados, reciclados, tratados ou dispostos em áreas
licenciadas, conforme descrito a seguir:


Resíduos Classe A: serão armazenados em caçambas distribuídas na obra ou dispostos em
área de bota-espera, delimitada pelo empreendedor, para posterior envio à reciclagem ou
destinação final.



Resíduos Classe B: serão separados dos resíduos classe A em sacos plásticos, sempre que
necessário, e dispostos em caçambas, contêineres ou baias identificadas para posterior
envio à reciclagem ou destinação final ambientalmente adequada.



Resíduos Classe D: serão armazenados separadamente, em área identificada e protegida,
para encaminhamento à reciclagem ou destinação final.

Além dos já mencionados, é prevista ainda a geração dos seguintes resíduos:


Solo orgânico proveniente dos serviços de limpeza e remoção da camada orgânica do solo:
parte será distribuída nas áreas verdes e o restante deverá ser encaminhado à prefeitura do
município.
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Resíduos da supressão de vegetação: serão armazenados em pilhas, em área de bota-espera
no interior da obra, e encaminhados, posteriormente, para um ponto de apoio ou destinado
adequadamente.

7.3.10.2. Efluentes Domésticos
Durante a realização das obras serão utilizados apenas banheiros químicos, onde haverá
preocupação com a geração e destinação dos efluentes produzidos, a fim de evitar contaminação
do solo e dos colaboradores envolvidos diretamente nas obras. Os efluentes gerados por estes
banheiros serão transportados e destinados por empresas devidamente capacitadas e licenciadas
para tal atividade.
7.3.10.3. Abastecimento de Água e Energia Elétrica
Durante as obras, o fornecimento de água e energia elétrica será de responsabilidade da
construtora. Para o fornecimento de água terão duas opções: caminhão-pipa para a água de
serviço e galões para uso potável. Para os dois casos, a construtora irá obter todas as autorizações
necessárias para a sua utilização. Com relação ao fornecimento de energia elétrica, a construtora
poderá utilizar geradores.
7.3.11. Movimentação de Veículos
Durante a fase de implantação serão utilizados veículos e máquinas relacionadas às atividades
de terraplenagem, transporte de insumos de construção, resíduos de construção, máquinas e
equipamentos diversos.
As máquinas e veículos necessários para a implantação do empreendimento serão da empresa
contratada para prestação de serviços de infraestrutura, ficando a cargo da contratante das
atividades a avaliação sobre possíveis complementações quanto ao maquinário e veículos
previstos no decorrer das atividades de obra. Segue abaixo estimativa de maquinário a ser
utilizado na implantação do empreendimento:
▪

Limpeza do terreno: 1 motoniveladora e 2 caminhões basculantes

▪

Terraplenagem: 1 retroescavadeira; 1 motoniveladora; e 2 caminhões basculantes;

▪

Preparo da base e subleito: 1 retroescavadeira; 1 motoniveladora; 1 caminhão pipa; e 6
caminhões basculantes;

▪

Pavimentação: 1 vibroacabadora; 1 rolo de pé-de-carneiro; 1 rolo de pneu; 1 caminhão
pipa; 1 caminhão espargidor; e 6 caminhões basculantes.

O acesso para as obras será feito por duas frentes, pelos bairros de Cidade de São Pedro e
Colinas da Anhanguera, sendo que no primeiro o acesso é feito pela Avenida Jaguari e no
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segundo pela Avenida Pérola Byington. Serão utilizadas as vias principais destes bairros, evitando,
sempre que possível, o fluxo de caminhões em áreas residenciais.
7.3.12. Mão de Obra
Segundo estimativas da Prefeitura de Santana de Parnaíba é esperada a utilização de cerca de
20 trabalhadores da empresa contratada no pico da obra, para realizar a implantação do
empreendimento. A seguir segue estimativa de mão de obra por etapa da obra:


Limpeza do terreno – 5 funcionários



Terraplenagem – 5 funcionários



Preparo da base e subleito – 12 funcionários



Pavimentação – 17 funcionários

7.3.13. Estimativa do Custo da Obra
Segundo estimativa da Prefeitura de Santana de Parnaíba, o custo total de implantação do
empreendimento é de R$ 2.947.972,30 (dois milhões, novecentos e quarenta e sete mil,
novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos).
7.3.14. Cronograma
A duração estimada para a implantação do empreendimento é de 12 meses. Na Tabela 7.3.141 é apresentado o cronograma das obras de implantação do empreendimento.
Tabela 7.3.14–1: Cronograma de implantação do projeto
Meses
Atividades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Serviços preliminares
Movimento de terra
Pavimento asfáltico
Drenagem
Plantio de grama

7.3.15. Tabela Resumo das Características da Implantação
A seguir é apresentada uma tabela síntese com as principais características da implantação do
empreendimento.
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Tabela 7.3.15-1: Principais características da implantação do empreendimento
Características da Implantação
Indicador

Estimativa de corte
Estimativa de aterro
Estimativa de empréstimo
Estimativa de material excedente
Movimentação de solo
Movimentação de rocha
Supressão de vegetação nativa
Supressão de vegetação em APP
Supressão de árvores isoladas
Intervenções em corpos d' água
Propriedades afetadas *
Famílias afetadas
Desapropriação/ reassentamento
Áreas contaminadas
Áreas potenciais de empréstimos
Áreas potenciais de DME
Criação de novos acessos
Tráfego gerado pela obra
Mobilização de mão de obra
Duração da obra
Investimento total da obra

Valor

13.175,38
13.196,84
21,46
13.196,84
6,086
0,814
2
1
1,98
máximo 11
20 (pico de obra)
12
2.947.972,30

Unidade

m³
m³
m³
m³
m³
m³
ha
ha
nº de indivíduos
nº de intervenções em corpos d' água
nº de propriedades
nº de famílias
ha
nº de áreas
nº de áreas
nº de áreas
km
viagens/dias
nº de trabalhadores
meses
R$

* toda a extensão do Acesso será implantada em área da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba

7.4. CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DO EMPREENDIEMNTO
A operação do empreendimento trará grande fluidez e economia de tempo entre a ligação dos
bairros Cidade São Pedro e Fazendinha e os bairros de Tamboré e Alphaville, bem como servirá
como uma via de ligação entre essas áreas e os centros comerciais, industriais e de regiões de
grande densidade demográfica, trazendo benefícios para a fluidez do trânsito da região.
7.4.1. Movimentação de Veículos
Não foi realizado um estudo para estimar a movimentação de veículos nesta via de acesso ao
empreendimento, mas é esperado que a via seja utilizada, principalmente, pelos moradores dos
bairros Cidade São Pedro e Colinas da Anhanguera, encurtando o caminho e desafogando as vias
que hoje são utilizadas, como as Avenidas Cândido Portinari e Tenente Marquês e a Estrada do
Jaguari.
É importante ressaltar que este empreendimento não é um gerador de tráfego, mas sim
ajudará na fluidez do trânsito local, favorecendo uma significativa melhoria na mobilidade urbana.
Portanto, é esperado que a movimentação de veículos nesta via seja benéfica para a mobilidade
urbana.
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7.4.2. Empregos Diretos
Serão gerados cerca de 10 empregos diretos relacionados a manutenção da via. Esses
empregos poderão ser ofertados diretamente pela Prefeitura ou por empresa contratada para
realizar a manutenção.
7.4.3. Procedimentos Operacionais
Os procedimentos operacionais a serem executados nesta via durante a sua operação serão os
mesmos já utilizados nas demais vias do município, portanto, não serão atividades novas para a
administração pública, sendo mais simples a sua implementação. Os procedimentos a serem
implementados na via são:


Limpeza urbana;



Manutenções periódicas da via e da sinalização;



Inspeções ambientais para verificar invasões, cortes de árvores, atropelamento de animais,
entre outros;



Monitoramento de acidentes e das condições da via.
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CAPÍTULO 8
ÁREAS DE INFLUÊNCIA
As áreas de influência de um empreendimento correspondem aos espaços físico, biótico e de
relações sociais, políticas e econômicas passíveis de sofrer os potenciais efeitos das atividades
decorrentes de sua implantação nas três fases consideradas: planejamento, implantação e
operação.
Para definição e delimitação das áreas de influência foram consideradas de um lado as
características, abrangência do empreendimento e as tipologias de intervenções que serão
realizadas e de outro a diversidade e especificidade dos ambientes afetados, definindo-se assim as
áreas, sujeitas aos efeitos indiretos, diretos e imediatos das obras e da ocupação futura.
Além dos pressupostos acima descritos, para a definição das Áreas de Influência foram
consideradas as indicações apresentadas no Termo de Referência emitido pela CETESB,
conforme Parecer Técnico nº 38/16/IE, referente ao Processo nº 13/2016.
Assim, para a elaboração do Diagnóstico Ambiental e das análises de impacto ambiental foram
consideradas três escalas de abrangência: Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência
Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA). As áreas de influência foram delimitadas
segundo cada uma das disciplinas analisadas e delimitadas como segue:
8.1. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)
A área diretamente afetada corresponde à área a ser ocupada pelo empreendimento
propriamente dito. Para tal, foi considerada como ADA a área desapropriada pela Prefeitura
Municipal de Santana de Parnaíba, que corresponde a faixa de domínio onde será implantado o
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Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro,
totalizando 6,42 ha.
8.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)
Área de abrangência local, correspondente à área afetada pelos efeitos diretos do
empreendimento durante as fases de implantação e operação.
Meios Físico e Biótico
A partir do entendimento dos temas componentes do meios físico e biótico identificados na
área de estudo, tendo-se em vista a estreita relação entre os processos do meio físico que poderão
gerar impactos diretos e indiretos sobre a fauna e a flora existentes e, considerando-se ainda a
tipologia do empreendimento, adotou-se uma área de influência indireta compartilhada entre os
dois meios.
A AID definida para os Meios Físico e Biótico apresenta configuração particular e
corresponde à uma faixa de abrangência de 500 m igualmente distribuída em ambos os lados do
eixo da via, ao longo de todo o traçado da obra, com vistas, sobretudo, a compreensão da
fragilidade ambiental local com relação aos processos de dinâmica superficial. A esta faixa foram
acrescidas ainda, parte das microbacias de drenagem dos córregos das Furnas e do Paiol Velho,
nas quais o empreendimento se insere e os fragmentos florestais próximos ao empreendimento e
que possam sofrer impactos diretos da implantação e operação do futuro acesso.
Meio Socioeconômico
A área de influência direta do meio socioeconômico foi delimitada pelas áreas que sofrerão os
impactos diretos da implantação e operação do empreendimento, quais sejam, as áreas
urbanizadas e não urbanizadas, localizadas no entorno imediato ao acesso rodoviário,
representadas pelos Setores Censitários das Regiões1 Colinas da Anhanguera (ao leste) e Cidade
São Pedro (ao oeste), localizadas no município de Santana de Parnaíba.
8.3. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII)
Área de abrangência regional, correspondente à área afetada pelos efeitos indiretos da
implantação e operação do empreendimento.
Meio Físico e Biótico
Assim como indicado para a AID, tendo-se em vista a estreita relação entre os processos do
Meio Físico que poderão gerar impactos diretos e indiretos sobre a fauna e a flora existentes e,

Em Santana de Parnaíba a divisão em unidades territoriais menores, normalmente denominadas “bairros”, recebe o
nome de “regiões”. Atualmente o Município compreende 32 regiões. No presente estudo serão utilizados os dois
termos sem distinção.
1
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considerando-se ainda a tipologia do empreendimento, adotou-se uma área de influência indireta
compartilhada entre os dois meios.
A AII delimitada para o meio físico e biótico localiza-se na porção noroeste da Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê (UGRHI 06 - sub-região Juqueri/Cantareira), à margem esquerda do
rio Juqueri, após a confluência deste com o Córrego do Itaim. Seus limites compreendem as áreas
de drenagem do entorno imediato à ADA, quais sejam, ao norte, leste e sul, as microbacias
hidrográficas contribuintes do Córrego do Paiol Velho, até sua confluência com o Córrego do
Itaim; e ao noroeste e oeste, as microbacias hidrográficas contribuintes do Córrego das Furnas,
até a chegada à área de adensamento urbano. As Áreas de Influência direta e indireta dos Meios
Físico e Biótico são apresentadas na Figura 8.3-1.
Meio Socioeconômico
A implementação do projeto viário possibilitará o acesso mais rápido ao Polo Industrial do
Tamboré/Alphaville, e faz parte de uma iniciativa da Prefeitura de Santana de Parnaíba para o
desenvolvimento do sistema de mobilidade urbana municipal. Desse modo, considerou-se no
presente estudo, como Área de Influência Indireta (AII) do Meio Socioeconômico, os limites
administrativos do próprio Município.
As Áreas de Influência, direta e indireta, do Meio Socioeconômico são apresentadas na
Figura 8.3-2.
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CAPÍTULO 9
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
9.1. MEIO FÍSICO
O presente diagnóstico do meio físico está estruturado conforme previsto no Termo de
Referência para a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA), emitido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(CETESB), e apresenta os principais aspectos de clima, geologia, geomorfologia, pedologia,
geotecnia e recursos hídricos, com foco na avaliação das eventuais influências da implantação e
operação do Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São
Pedro, no município de Santana de Parnaíba.
Os temas supracitados são avaliados, de modo geral, em três diferentes escalas: regional, para a
caracterização da área de interesse dentro de um contexto mais abrangente dos aspectos
avaliados; semirregional, para levantamento compatível com a abrangência da AII; e local, para a
caracterização em escala de detalhe compatível com a extensão da ADA e da AID. Assim, são
apresentadas informações pertinentes às áreas de influência previamente identificadas, conforme
a existência e disponibilidade desses dados em estudos anteriormente realizados e em fontes de
pesquisa oficiais.
9.1.1.

Clima

A região onde se insere o empreendimento está localizada sobre o Trópico de Capricórnio e
localiza-se entre dois domínios climáticos zonais: um que é controlado por massas equatoriais e
tropicais e outro por massas tropicais e polares.
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Segundo o sistema de classificação climática de Köppen, o estado de São Paulo abrange sete
tipos climáticos distintos, com predomínio de clima úmido. A classificação climática da área de
estudo, apresentada na Figura 9.1.1-1, é do tipo Subtropical (Cwa), caracterizando clima tropical
de altitude, com chuvas no verão e seca no inverno, com a temperatura média do mês mais
quente superior a 22°C.
Em específico na região, a massa predominante é a Tropical Atlântica (mTa), formada pelo ar
marítimo úmido e quente que atua na América do Sul. O alto índice pluviométrico é marcante no
município, variando durante o ano, sendo maior durante o verão (dezembro a março) e menor no
inverno (abril a agosto).
Segundo dados extraídos no sistema QUALAR da Cetesb1, os ventos predominantes na região
de Santana de Parnaíba são da direção Leste e Sudeste. Os ventos mais conhecidos na região são
o Sudeste, o Leste e o Sul (úmido e frio, responsáveis pelas frentes frias) e o vento quente e
úmido do Leste no verão.
Figura 9.1.1-1: Classificação climática de Köppen para o estado de São Paulo, com destaque para o
município de Santana de Parnaíba

Fonte: elaborado a partir de dados disponíveis em <http://orion.cpa.unicamp.br/outras-informacoes/clima-dosmunicipios-paulistas.html>, acesso em 18 de julho de 2017.

1

Dados disponíveis em <http://qualar.cetesb.sp.gov.br/qualar/home.do>, acesso em 13 de julho de
2017.
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9.1.1.1. Procedimentos Metodológicos
A caracterização do clima deve considerar um subconjunto dos possíveis estados atmosféricos
e, para tal, requer a análise de uma longa série de dados meteorológicos e ambientais, sendo sua
principal ferramenta de investigação a estatística. Por longa série de dados entende-se um período
de dezenas de anos, sendo recomendada pela Organização Mundial de Meteorologia (WMO na
sigla em inglês), a utilização de série de, no mínimo, 30 anos para a análise climática.
Entretanto, essa recomendação é muito difícil de ser alcançada, em especial quando se procura
dados específicos para a região de estudo. Nota-se que, nas amostras da série temporal, ao longo
das dezenas de anos, podem ocorrer variações do valor médio, indicando variabilidade climática.
Parte dessas variações pode ser atribuída a causas antropogênicas. Por exemplo, os primeiros
anos do século XXI têm sido mais quentes que os anteriores, da segunda metade do século XX,
devido à intensificação das atividades industriais que ocorreram neste período.
No caso da elaboração de um EIA, séries temporais menores podem ser utilizadas, desde que
tenham, no mínimo, cinco anos, e sejam, preferencialmente, de períodos mais recentes. Assim,
para a análise climática da região em estudo, foram utilizados dados dos últimos sete anos (20102016) de temperatura do ar, umidade relativa do ar, precipitação, direção e velocidade dos ventos;
e, quando possível, estatísticas históricas (1961-1990) destes elementos para comparação.
Para a avaliação da direção e velocidade dos ventos foram utilizados dados horários da estação
meteorológica de Osasco, integrante do sistema QUALAR da Cetesb, localizada a cerca de 10 km
do empreendimento. Para a análise dos demais fatores foram utilizadas estatísticas da estação
meteorológica Mirante de Santana, mantida pelo INMET2 no município de São Paulo, a
aproximadamente 22 km do empreendimento. Para a comparação com os registros de longo
período, utilizaram-se os dados da mesma estação, publicados nas normais climatológicas de
1961-1990 (INMET, 1992).
As informações básicas destas estações estão apresentadas na Tabela 9.1.1.1-1.
Tabela 9.1.1.1-1: Dados da Estação Meteorológica Mirante de Santana
Estação

Localização

Altitude

Parâmetros

Período

Mirante Santana –
Código 83781

23°29'46"S
46°37'11"O

792m

Temperatura, Precipitação e
Umidade do Ar

2010-2016
1961-1990

Estação de Osasco –
Código 120

23°31'36"S
46°47'32"O

727m

Direção e Velocidade dos Ventos

2010-2016

2

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento
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9.1.1.2. Variáveis Analisadas e Resultados
A seguir, são apresentadas as análises das variáveis climáticas representativas para a região de
Santana de Parnaíba.
A. Temperatura
A temperatura é caracterizada como o grau de aquecimento do ar num dado momento, e está
intimamente relacionada com a radiação solar que alcança a superfície terrestre.
Na região de estudo, as maiores temperaturas acontecem no verão, nos meses de dezembro a
fevereiro, e as menores temperaturas ocorrem de maio até agosto. Como é possível observar na
Figura 9.1.1.2-1, a temperatura média anual, no período de 2010 a 2016, foi de 20,7°C, sendo
fevereiro o mês mais quente, com média máxima de 30,3°C e temperatura média de 24,4°C. Já as
menores temperaturas ocorreram entre julho e agosto, com média anual de 16,6°C, sendo julho o
mês de menor média mínima, 13,3°C. Em relação à série de 1961-1990, observa-se a elevação de
1,5°C na temperatura média anual, cujo registro histórico é de 19,2°C.
Figura 9.1.1.2-1: Valores das temperaturas médias mensais obtidas na estação meteorológica Mirante de
Santana (2010 - 2016)

Fonte:
Elaborado
a
partir
de
dados
disponíveis
<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep>, acesso em 12 de julho de 2017.

em

B. Umidade Relativa do Ar
A umidade relativa do ar corresponde à relação entre a quantidade de vapor de água existente
na atmosfera, a uma determinada temperatura, e a quantidade para a qual o ar fica saturado a essa
mesma temperatura. Exprime-se em porcentagem (%). No caso de ar absolutamente seco tem-se
0%, e no caso de ar saturado, 100%.
De acordo com os dados apresentados na Figura 9.1.1.2-2, pode-se observar que, para os
últimos sete anos (2010-2016), a umidade relativa média mensal oscilou entre 65,5% (agosto) e
77% (março), com média anual de 72,9%. Em comparação aos registros de longo termo, nota-se
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uma redução da umidade relativa média anual na ordem de 7%, com defasagem ligeiramente
maior no período de estiagem, onde a redução chegou a 7,23%.
Figura 9.1.1.2-2: Umidade relativa do ar média mensal, obtida na estação meteorológica Mirante de
Santana entre os anos 2010 e 2016
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Fonte:
Elaborado
a
partir
de
dados
disponíveis
<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep>, acesso em 12 de julho de 2017.

em

C. Precipitação
De acordo com as normais climatológicas (INMET, 1992), o volume médio anual de
precipitação no município de Santana de Parnaíba, no período de 1961 a 1990, foi de 1.441 mm,
enquanto que no período de 2010 a 2016 observou-se um aumento de aproximadamente 15,5%
neste volume, totalizando 1.663 mm.
Com relação à distribuição pluviométrica anual, apresentada na Figura 9.1.1.2-3, a região
possui duas estações bem definidas: uma seca e uma chuvosa. A estação chuvosa vai de
dezembro a março e corresponde a mais de 60% da precipitação total anual. Durante o período
seco, que vai de abril a setembro, os episódios de precipitação são bastante esporádicos e estão
também associados à passagem de frentes frias. No inverno são frequentes as ocorrências de
longos períodos de estiagem que, juntamente com os fenômenos de inversão térmica, podem
gerar acúmulo de poluição atmosférica.
Os meses mais secos foram agosto (28,3 mm), julho (50,9 mm) e maio (62,9 mm), e os meses
mais chuvosos foram dezembro (235,9 mm), fevereiro (261 mm) e janeiro (292,3 mm).
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Figura 9.1.1.2-3: Precipitação média mensal obtida na estação meteorológica Mirante de Santana entre os
anos 2010 e 2016
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Fonte:
Elaborado
a
partir
de
dados
disponíveis
<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep>, acesso em 12 de julho de 2017.

em

D. Vento
A direção e velocidade do vento estão associadas às condições dinâmicas da atmosfera, fruto
da interação entre diversas escalas de circulação, e apresentam significativa variabilidade espacial e
temporal.
Os dados de direção e velocidade dos ventos foram analisados a partir da estação de Osasco,
no período compreendido entre janeiro de 2010 e dezembro de 2016. Os resultados indicaram o
predomínio de ventos com baixa intensidade, a maior frequência de velocidade média do vento
foi entre 0,5 e 2,1 m/s (em 46,2% dos eventos) e entre 2,1 e 3,6 m/s (em 31,6%) dos eventos,
como se observa na Figura 9.1.1.2-4.
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Figura 9.1.1.2-4: Precipitação média mensal obtida na estação meteorológica Mirante de Santana entre os
anos 2010 e 2016

Fonte:
elaborado
a
partir
de
dados
disponíveis
<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep>, acesso em 12 de julho de 2017.

em

As observações do vento são fornecidas em termos de velocidade média e direção
predominante para cada período determinado.
Na análise da velocidade dos ventos feita anteriormente, os resultados descrevem as
frequências de cada classe de velocidade independentemente das diferentes direções do vento.
Entretanto, como o vento é uma grandeza vetorial e como as direções das quais o vento sopra
variam muito, deve ser feita a média vetorial para fornecer a direção média do vento (direção do
vento resultante). “A média vetorial é realizada apenas sobre os valores medidos de velocidade que forem
diferentes de zero. Assim, diferente do vento predominante, que indica qual direção este soprou a maior parte do
tempo, o vento resultante caracteriza a sobreposição de ventos de direção que podem ser distintas entre si, mas que
caracteriza um deslocamento horizontal efetivo das massas de ar” (CETESB, 2003).
A Figura 9.1.1.2-5 apresenta a Rosa dos Ventos no período de 2010 a 2016, para a estação de
Osasco da Cetesb. Os círculos pontilhados representam as frequências de cada direção observada
e as cores representam as diferentes classes de velocidade do vento. Considerando-se os ventos
com maior velocidade, predominam os ventos que sopram a partir do quadrante das direções
Leste e Sudeste.
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Figura 9.1.1.2-5: Rosa dos ventos para os dados da estação de Osasco (CETESB) entre os anos 2010 e 2016

Fonte: Elaborado a partir de dados disponíveis em <http://qualar.cetesb.sp.gov.br/qualar/home.do>, acesso em 13
de julho de 2017. Gráfico obtido através do software WRPLOT View (versão 8.0) da empresa Lakes Environmental.

9.1.1.3. Condições Meteorológicas e Poluentes Atmosféricos
Conforme definição dada pela Cetesb3, considera-se poluente qualquer substância presente no
ar que, ultrapassados os limites legalmente aceitáveis de concentração, possa torná-lo impróprio,
nocivo ou ofensivo à saúde humana, causando inconvenientes ao bem-estar público, danos
materiais, à fauna e à flora. Os poluentes são divididos em primários (emitidos diretamente pelas
fontes de emissão, como veículos automotores, processos industriais, queima de biomassa, entre
outros) e secundários (formados a partir da reação química entre poluentes primários e
componentes naturais presentes na atmosfera).
As condições meteorológicas influenciam no comportamento dos poluentes na atmosfera.
Observando-se a precipitação pluviométrica de um determinado período, por exemplo, é possível
verificar qualitativamente se a atmosfera estava mais ou menos estável, favorecendo ou não a
dispersão desses poluentes. A maior ventilação, que acompanha a formação e ocorrência de
chuva, pode resultar numa melhora da qualidade do ar.
O vento é o parâmetro meteorológico mais importante na dispersão de poluentes
atmosféricos. Através dele, as propriedades do ar são transportadas de uma região para outra. A
turbulência mecânica, gerada pelos ventos, faz a mistura do ar próximo à superfície com as
3

Disponível em < http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/Ar/ar_saude.asp>, acesso em 21 de julho de
2017.
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camadas de ar acima. Através desta mistura, a concentração de poluentes emitida na baixa
atmosfera diminui, melhorando a qualidade do ar próximo a fonte emissora. Entretanto, em
condições de vento fraco, as concentrações dos poluentes próximas as fontes tendem a aumentar.
A chuva também desempenha um importante papel na remoção dos poluentes do ar: as
partículas podem tanto ser removidas no processo de formação de gotas de chuva, quanto
arrastadas por estas gotas ao cair.
No município de Santana de Parnaíba, como na maioria das regiões, as condições
meteorológicas são mais desfavoráveis à dispersão e à diluição dos poluentes na atmosfera
durante o inverno, devido a diminuição da umidade relativa, quando o ar seco e o vento calmo
favorecem a formação de brumas poluentes do ar.
9.1.1.4. Síntese das Variáveis Climáticas e Meteorológicas
Apresenta-se a seguir a síntese das variáveis climáticas e meteorológicas, considerando-se,
quando pertinente, os dados do período 2010 a 2016.
De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região de Santana de Parnaíba é do tipo
Cwa, sendo C – Clima subtropical, w – chuvas de verão, e a – verão quente.
 Temperatura (média anual): 20,7ºC;
 Umidade relativa do ar (média anual): 72,9%;
 Precipitação total (média anual): 1.663 mm;






9.1.2.

Período seco: abril a setembro, 24,3% da precipitação total anual;
Mês mais seco: agosto (28,3 mm);
Período chuvoso: dezembro a março, 61,1% da precipitação total anual;
Mês mais chuvoso: dezembro (235,9 mm);
Ventos predominantes, com maiores velocidades e frequências: provenientes do Leste
e Sudeste.
Qualidade do Ar

9.1.2.1. Aspectos Metodológicos
A determinação sistemática da qualidade do ar é feita, por questões de ordem prática,
considerando um restrito número de poluentes, definidos em função de sua importância e dos
recursos materiais e humanos disponíveis. De uma forma geral, a escolha recai sempre sobre um
grupo de poluentes que servem como indicadores de qualidade do ar, consagrados
universalmente: Material Particulado (MP), Dióxido de Enxofre (SO2), Monóxido de Carbono
(CO), Ozônio (O3) e Dióxido de Nitrogênio (NO2). Ainda, para a caracterização de material
particulado, são realizadas avaliações de Fumaça (FMC), Partículas Totais em Suspensão (PTS) e
Partículas Inaláveis, com tamanho aerodinâmico menor que 10 m (MP10) e mais recentemente
as Partículas Inaláveis Finas de 2,5 m (MP2,5).
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A razão da escolha destes parâmetros como indicadores de qualidade do ar está ligada à sua
maior frequência de ocorrência e aos efeitos adversos dos poluentes (CETESB, 2017). A
avaliação referente a outros poluentes em geral é feita em campanhas de medições com objetivos
específicos.
Para o presente diagnóstico, foram utilizados dados secundários, extraídos do Relatório de
Qualidade do Ar no Estado de São Paulo – 2016 (CETESB, 2017). Consideraram-se os dados
referentes à Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), onde se insere o município de Santana
de Parnaíba, enfatizando-se, quando pertinente, aqueles obtidos nas estações de monitoramento
da Cetesb mais próximas à área do empreendimento, quais sejam, as estações nos municípios de
Carapicuíba, Osasco e São Paulo (Pico do Jaraguá e Marginal Tietê - Ponte dos Remédios).
9.1.2.2. Padrão de Qualidade do Ar (PQAr)
Um padrão de qualidade do ar define legalmente o limite máximo para a concentração de um
componente atmosférico para a proteção da saúde, do bem-estar das pessoas e do meio
ambiente. Os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos científicos dos efeitos
produzidos por poluentes específicos e são fixados em níveis que possam propiciar margem de
segurança adequada (QUINTANILHA, 2009).
No âmbito federal, a Resolução CONAMA 003/90 estabeleceu os Padrões de Qualidade do
Ar para a proteção da saúde pública, bem-estar e meio ambiente. Foram estabelecidos dois tipos
de padrões, primários e secundários, conforme mostrado na Tabela 9.1.2.2-1.
Os padrões primários de qualidade do ar representam as concentrações de poluentes que,
ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. Podem ser entendidos como níveis máximos
toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-se em metas de curto e médio
prazo. São padrões secundários de qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos
abaixo das quais não se prevê efeito adverso sobre o bem-estar da população e mínimo impacto à
fauna e à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral e podem ser entendidos como níveis
desejados de concentração de poluentes, constituindo-se em meta de longo prazo (CONAMA,
1990).
O objetivo do estabelecimento de padrões secundários foi de criar uma base para uma política
de prevenção da degradação da qualidade do ar, indicados para serem aplicados às áreas de
preservação (por exemplo: parques nacionais, áreas de proteção ambiental, estâncias turísticas
etc.). Não se aplicam, pelo menos no curto prazo, às áreas de desenvolvimento, onde devem ser
válidos os padrões primários. Como prevê a Resolução CONAMA 003/90, a aplicação
diferenciada de padrões primários e secundários requer que o território nacional seja dividido em
Classes I, II e III conforme o uso pretendido.
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Tabela 9.1.3.2-1: Padrões nacionais de qualidade do ar definidos na Resolução CONAMA 003/90
Poluente

Partículas totais em suspensão (PTS)
Partículas inaláveis (PI)
Fumaça (FMC)
Dióxido de enxofre (SO2)
Dióxido de nitrogênio (NO2)

Tempo de
amostragem

24 horas1
MGA2
24 horas1
MAA3
24 horas1
MAA3
24 horas1
MAA3
1 hora
MAA3
1 hora1

Monóxido de carbono (CO)

8 horas1

Ozônio (O3)
1 hora1
(1) Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano.
(2) MGA - Média geométrica anual.
(3) MAA - Média aritmética anual.

Padrão primário
(g/m3)

Padrão secundário
(g/m3)

240
80
150
50
150
60
365
80
320
100
40.000
(35 ppm)
10.000
(9 ppm)
160

150
60
150
50
100
40
100
40
190
100
40.000
(35 ppm)
10.000
(9 ppm)
160

A mesma Resolução estabelece ainda os critérios para episódios agudos de poluição do ar,
apresentados na Tabela 9.1.2.2-2. A decretação dos estados de Atenção, Alerta e Emergência
durante a ocorrência de episódios agudos de poluição do ar requer, além dos níveis de
concentração atingidos, a previsão de condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos
poluentes.
A legislação do estado de São Paulo – Decreto 8.468/76 que aprovou o regulamento da Lei
Estadual 997/76 – também estabeleceu padrões de qualidade do ar e critérios para episódios
agudos de poluição do ar, abrangendo um número menor de parâmetros. Os parâmetros fumaça,
partículas inaláveis e dióxido de nitrogênio não têm padrões e critérios estabelecidos na legislação
estadual. Os parâmetros comuns às legislações federal e estadual têm os mesmos padrões e
critérios, com exceção dos critérios de episódio para ozônio. Neste caso a legislação estadual é
mais rigorosa para o nível de Atenção (200 g/m3) e menos rigorosa para o nível de Emergência
(1.200 g/m3). O nível de Alerta é o mesmo (800 g/m3). O nível de Atenção é declarado pela
Cetesb com base na legislação estadual que é mais restritiva (200 g/m3). As providências
previstas para serem tomadas a partir do estado de Atenção e Alerta têm por objetivo evitar
atingir o estado de Emergência.
A ultrapassagem da concentração de um nível crítico (Atenção, Alerta e Emergência) não
implica necessariamente na decretação do Estado de Atenção, Alerta ou Emergência, medida esta
que, para ser adotada, deve levar em consideração também outros fatores, como a previsão das
condições de dispersão dos poluentes na atmosfera para as próximas 24 horas.

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

88

Página: 119

Tabela 9.1.3.2-2: Critérios para episódios agudos de poluição do ar, segundo Resolução CONAMA 003/90
Parâmetro

Atenção (µg/m3)

Nível
Alerta (µg/m3)

Partículas totais em suspensão (PTS) – 24 horas
Partículas inaláveis (PI) – 24 horas
Fumaça – 24 horas
Dióxido de enxofre (SO2) – 24 horas
SO2 x PTS – 24 horas

375
625
250
420
250
420
800
1.600
65.000
261.000
(µg/m3 x µg/m3)
(µg/m3 x µg/m3)
Dióxido de nitrogênio (NO2) – 1 hora
1.130
2.260
Monóxido de carbono (CO) – 8 horas
15 ppm
30 ppm
Ozônio (O3) – 1 hora
400
800
(200)*
(*) Pela legislação do Estado de São Paulo (Decreto Estadual n° 8.468/76).

Emergência (µg/m3)

875
500
500
2.100
393.000
(µg/m3 x µg/m3)
3.000
40 ppm
1000
(1200)*

Ainda com relação aos padrões de qualidade do ar, é importante mencionar que no processo
de gestão da qualidade do ar é usual a utilização de um índice de qualidade do ar para facilitar o
processo de divulgação e informação à comunidade. Segundo metodologia adotada pela
CETESB a condição da qualidade do ar é classificada como Boa (índices de 0 a 50), Regular
(índices de 51 a 100), Inadequada (índices de 101 a 200), quando ocorre a ultrapassagem do
padrão de qualidade do ar primário, qualidade Má (índices de 201 a 300) indica faixa do nível de
Atenção; Péssima – faixa do nível de Alerta - (índices de 301 a 400) e Crítica (índices de 401 a
500) região do nível de Emergência.
9.1.2.3. Saturação da Qualidade do Ar
O Decreto Estadual 50.753/06 alterou a redação e incluiu dispositivos ao Regulamento da Lei
997/76 (Decreto 8.468/76). Foram definidos critérios para o estabelecimento do grau de
saturação da qualidade do ar de uma subrregião, possibilitando ao órgão ambiental fazer
exigências especiais relativas à prevenção e ao controle de poluição do ar para as áreas
consideradas saturadas ou em vias de saturação. Em especial, o estabelecimento de critérios é
embasamento para avaliações dos processos de licenciamento de ampliação ou instalação de
novos empreendimentos, bem como quando da renovação das Licenças de Operação das
empresas existentes.
O enquadramento na classificação do grau de saturação de uma subrregião para um poluente
específico é realizado cotejando-se os resultados obtidos pela estação de amostragem da rede de
monitoramento operada pela Cetesb com os Padrões de Qualidade do Ar vigentes, observandose ainda:
▪

Para o poluente Ozônio, a abrangência da sub-região é o território compreendido
pelos municípios que, no todo ou em parte, estejam situados a uma distância de até 30
km da estação medidora;

▪

Para demais poluentes a abrangência é o próprio território onde está sendo realizado o
monitoramento, podendo a Cetesb ainda, em função da conurbação e mediante
justificativa técnica, estender a abrangência para municípios vizinhos.
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O Decreto 50.753/06 foi alterado pelo Decreto 52.469/07, acrescentando para as sub-regiões
consideradas Saturadas para um dado poluente específico uma classificação segundo a sua
severidade, em: Moderado, Sério e Severo, de acordo os valores dos resultados obtidos nas
amostragens de longo e curto prazo pelas estações das redes de monitoramento de qualidade do
ar.
O Decreto 59.113/13 definiu etapas progressivas de redução da poluição atmosférica visando
atingir níveis recomendados pelos valores-guias da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005).
As alterações nos padrões resultaram também na revisão da Política de Gerenciamento da
Qualidade do Ar.
Este decreto estabeleceu, ainda, Metas Intermediárias (MI) e Padrões Finais (PF) de
concentrações de poluentes, visando proteger a saúde da população (Tabela 9.1.2.3-1). De acordo
com o parágrafo 1º do Artigo 8º do decreto supracitado, os valores das Metas Intermediárias
(MI) devem ser obedecidos em três etapas, sendo que os valores da Etapa 1 (MI1) encontram-se
em vigência a partir de sua publicação (24/04/2013) e as vigências e durações da Etapa 2 (MI2) e
da Etapa 3 (MI3) ocorrerão a partir das avaliações da etapa anterior, através de estudos técnicos
da Cetesb, convalidados pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA). O parágrafo
2º deste mesmo artigo define que, para os parâmetros Monóxido de Carbono (CO), Partículas
Totais em Suspensão (PTS) e Chumbo (Pb), que não apresentam valores para metas
intermediárias, os valores definidos como Padrões Finais (PF) já se encontram em vigor.
Tabela 9.1.2.3-1: Padrões de Qualidade do Ar (PQAr) definidos no Decreto Estadual 59.113/13 (CETESB,
2013)
Poluente

Partículas inaláveis (MP10)
Partículas inaláveis finas
(MP2,5)
Dióxido de enxofre (SO2)
Dióxido de nitrogênio
(NO2)
Ozônio (O3)
Monóxido de carbono
(CO)

Tempo de
amostragem

Metas Intermediárias (MI)
Etapa 1 (MI1)
Etapa 2 (MI2)
Etapa 3 (MI3)
(µg/m3)
(µg/m3)
(µg/m3)

Padrão Final
(PF)
(µg/m3)

24 horas
MAA1
24 horas
MAA1
24 horas
MAA1
1 hora
MAA1
8 horas

120
40
60
20
60
40
260
60
140

100
35
50
17
40
30
240
50
130

75
30
37
15
30
20
220
45
120

50
20
25
10
20
200
40
100

8 horas

-

-

-

9 ppm

24 horas
120
100
75
50
MAA1
40
35
30
20
Partículas
totais
em 24 horas
240
suspensão (PTS)3
MGA2
80
4
1
Chumbo (Pb)
MAA
0,5
1 MAA – Média aritmética anual.
2 MGA – Média geométrica anual.
3 Fumaça e Partículas totais em suspensão – parâmetros auxiliares a serem utilizados apenas em situações específicas,
a critério da CETESB.
4 Chumbo – a ser monitorado apenas em áreas específicas, a critério da CETESB.
Fumaça (FMC)3
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O Decreto 59.113/13 instituiu também, no seu artigo 17, o Plano de Emergência para
episódios agudos de poluição do ar, definindo ainda, os critérios técnicos para os três níveis do
plano: Atenção, Alerta e Emergência, os quais são apresentados na Tabela 9.1.2.3-2.
Tabela 9.1.2.3-2: Critérios para episódios agudos de poluição do ar, segundo Decreto Estadual 59.113/13
(CETESB, 2013)
Nível
Parâmetro

Atenção
(µg/m3)

Partículas inaláveis finas (MP2,5) – 24 h
Partículas inaláveis (MP10) - 24 h
Dióxido de Enxofre (SO2) - 24 h
Dióxido de Nitrogênio (NO2) - 1 h
Monóxido de Carbono (CO) - 8 h
Ozônio (O3) - 8 h

125
250
800
1.130
15 ppm
200

Alerta
(µg/m3)

210
420
1.600
2.260
30 ppm
400

Emergência
(µg/m3)

250
500
2.100
3.000
40 ppm
600

Ainda de acordo com o Decreto 59.113/13 (art. 6, § 9°), a cada três anos a Cetesb deverá
propor, com aprovação do CONSEMA, a classificação geral dos municípios de acordo com os
padrões regulamentados. “Nas subrregiões classificadas em M3, M2, M1 e Maior que M1, a CETESB
estabelecerá, conforme a vigência de cada padrão de qualidade do ar, por sub-região, um Plano de Controle de
Emissões Atmosféricas, composto de um Plano de Redução de Emissão de Fontes Estacionárias – PREFE, em
conjunto com o Plano de Controle de Poluição Veicular – PCPV, para as fontes de poluição que se encontrem em
operação”.
De acordo com a Classificação de Municípios do Estado de São Paulo (efetiva de 26/08/16 a
2019), que considerou as concentrações medidas nas estações da Cetesb no período 2013-2015, o
município de Santana de Parnaíba (subrregião UGRHI-6, RMSP) apresentou a seguinte condição
(Tabela 9.1.2.3-3):
Tabela 9.1.2.3-3: Classificação do município de Santana de Parnaíba (Decreto n° 59.113/13)
Município

Santana de Parnaíba

MP

---

SO2

---

NO2

---

O3

>M1

Munícipios Monitorados para O3*

Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Jundiaí, São Caetano do
Sul, São Paulo

Categorias: >M1, M1, M2, M3 e MF.
* Município em negrito: local da estação responsável pela classificação do ozônio.
Fonte: Disponível em: <http://ar.cetesb.sp.gov.br/wpcontent/uploads/sites/37/2013/12/Classifica%C3%A7%C3%A3o-de-Munic%C3%ADpios-2016-1.pdf>, acesso
em 20 de julho de 2017.

9.1.2.4. Qualidade do Ar na Região do Empreendimento
Santana de Parnaíba está localizada na porção Oeste da RMSP, a 40 km da Capital. O principal
acesso rodoviário ao município se dá pela Rodovia SP-312, neste trecho denominada Estrada dos
Romeiros, situada entre as Rodovias Castelo Branco (SP-280) e Anhanguera (SP-330), nas
proximidades do Rodoanel Mário Covas (SP-021).
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Segundo dados da CETESB (2016, 2017), na RMSP os problemas relacionados à qualidade do
ar estão, principalmente, associados aos poluentes provenientes dos veículos automotores. A
frota circulante na RMSP representava em 2006 cerca de 5 milhões de veículos, ultrapassando em
2015 os 7 milhões, um incremento significativo superior a 40 %. O município de São Paulo
abrigou em 2015, 62,7 % desta frota. Para o município de Santana de Parnaíba foram calculados
53.143 veículos, divididos em automóveis (64,5 %), comerciais leves (20,2 %), caminhões (2,5 %),
ônibus (0,5 %) e motos (12,3 %).
Embora tenham sido tomadas medidas de controle de emissões nas últimas décadas, com
vistas à adoção de tecnologias mais avançadas e que permitam limites de emissão mais
conservadores por parte dos fabricantes de veículos, como o Programa de Controle de Poluição
do Ar por Veículos (PROCONVE) em 1986, e o Programa de Controle da Poluição do Ar por
Motociclos e Veículos Similares (PROMOT) em 2003, em virtude do expressivo aumento da
frota, do uso intensivo dos veículos para o transporte individual e do aumento da demanda por
transporte de passageiros e cargas, não se observam, nas análises estatísticas dos últimos
períodos, novas reduções expressivas das cargas de poluentes.
Uma vez que a redução da emissão de poluente por veículo tende a ser compensada pelo
período de uso e aumento da frota, segundo conclusões apontadas pela CETESB (2017), faz-se
necessária a adoção de ações integradas, que contemplem, além da adoção de padrões
conservadores de emissões e o acompanhamento das concentrações dos poluentes no ar,
medidas associadas à redução do número de viagens motorizadas e dos congestionamentos, a
partir da gestão do sistema viário, da redução das distâncias a serem percorridas, diminuindo-se
assim o impacto da mobilidade e da logística na qualidade do ar em uma dada região.
9.1.2.5. Redes de Monitoramento da Qualidade do Ar
A Cetesb mantém uma rede de monitoramento na RMSP composta de vinte e nove estações
fixas integrantes da rede automática, além de dez estações da rede manual, cujos resultados são
apresentados anualmente por meio de relatórios emitidos pela companhia. Os dados do último
relatório referem-se ao ano de 2016 (CETESB, 2017) e são analisados a seguir. Não há estações
em Santana de Parnaíba, sendo as mais próximas as de Osasco e Carapicuíba.
Nas Tabelas 9.1.2.5-1 e 9.1.2.5-2 são apresentadas as características das estações,
especificando-se os poluentes monitorados e os parâmetros meteorológicos medidos.

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

92

Página: 123

Tabela 9.1.2.5-1: Configuração da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar da CETESB na
RMSP
Localização das Estações

Capão Redondo
Carapicuíba
Cerqueira César
Cid. Universitária - USP Ipen
Congonhas
Diadema
Grajaú-Parelheiros
Guarulhos - Paço Municipal
Guarulhos - Pimentas
Ibirapuera
Interlagos
Itaim Paulista
Itaquera
Marg. Tietê - Pte Remédios
Mauá
Moóca
Nossa Senhora do Ó
Osasco
Parque D. Pedro II
Pico do Jaraguá *
Pinheiros
Santana
Santo Amaro
Santo André - Capuava
Santo
André
Paço
Municipal
S.Bernardo Campo - Centro
S.Bernardo
Campo
Paulicéia
São Caetano do Sul
Taboão da Serra

Parâmetros
MP2,5 MP10 SO2 NO NO2 NOx CO O3 BEN TOL ERT UR TEMP VV DV

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X X
X X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X X
X
X
X
X
X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X
X
X X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X X
X
X X
X
X X
X

X

X X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

RAD

X
X

X

X

P

X
X

X X
X

X
X

X
X

X

X

X

* Monitoramento a partir de 20/07/2016.
MP2,5
MP10
SO2
NO
NO2
NOX

Partículas inaláveis finas
Partículas inaláveis
Dióxido de enxofre
Monóxido de nitrogênio
Dióxido de nitrogênio
Óxidos de nitrogênio

CO
O3
BEN
TOL
ERT

Monóxido de carbono
Ozônio
Benzeno
Tolueno
Enxofre reduzido total

UR
TEM
P
VV
DV
P
RAD

Umidade relativa do ar
Temperatura
Velocidade do vento
Direção do vento
Pressão atmosférica
Radiação Total e UVA
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Tabela 9.1.2.5-2: Configuração da Rede Manual de Monitoramento de Qualidade do Ar da CETESB na RMSP
Localização das Estações

Campos Elíseos
Cerqueira César
Ibirapuera
Osasco
Pinheiros
Santo Amaro
Santo André - Capuava
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
Tatuapé
MP10
FMC

Partículas inaláveis
Fumaça

MP2,5

FMC

SO2

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

Parâmetros
MP10

PTS

ACETAL

FORMAL

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
Acetal Acetaldeído
Formal Formaldeído

SO2
PTS
MP2,5

Dióxido de enxofre
Partículas totais em suspensão
Partículas inaláveis finas

9.1.2.6. Resultados Obtidos
Neste item são apresentados os resultados da qualidade do ar medidos nas estações de
monitoramento da CETESB em 2016 para os diferentes poluentes.
A. Material Particulado (MP)
A denominação Material Particulado (MP) reúne um conjunto de poluentes constituídos de
todo o tipo de material sólido e líquido que se mantém em suspensão na atmosfera em razão de
seu pequeno tamanho. Alguns episódios de material particulado também estão associados a
períodos de déficit pluviométrico, pelo aumento da ocorrência de queimadas e maiores
dificuldades para a dispersão de poluentes de fontes móveis e fixas.
Tais poluentes podem ser primários ou secundários e classificam-se da seguinte maneira:
Partículas Totais em Suspensão (PTS)
As Partículas Totais em Suspensão (PTS) são assim classificadas por apresentarem diâmetro
aerodinâmico inferior a 50 m, podendo interferir nas condições estéticas do ambiente e até ser
inaladas.
Segundo dados da CETESB (2017), em 2016 o programa de medição de Partículas Totais em
Suspensão (PTS) na RMSP foi mantido em sete estações, sendo quatro no município de São
Paulo.
A Tabela 9.1.2.6-1 apresenta as concentrações máximas de 24 h e a concentração média anual,
obtidas nas estações de monitoramento da rede manual da CETESB.Pode-se verificar que os
padrões diários federal (Resolução CONAMA 003/90) e estadual (Decreto Estadual 59.113/13),
de 240 g/m3, não foram ultrapassados em nenhuma das estações consideradas.
A estação de Osasco foi a única que apresentou concentração média anual (86 g/m3)
superior aos padrões federal e estadual vigentes (80 g/m3). Destaca-se, no entanto que, no
período de 2013 a 2015, a citada estação apresentou valores muito superiores ao estabelecidos
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pela legislação, tanto para as medições diárias quanto para as médias anuais, ao longo do tempo
estes valores têm apresentado considerável diminuição, indicando tendência a alcançar
futuramente os padrões recomendados.
Tabela 9.1.2.6-1: Resultados das concentrações máximas de 24h e médias anuais de Partículas Totais em
Suspensão (PTS) nas estações manuais na RMSP no ano de 2016 (CETESB, 2017)

Local de Amostragem

Repres.

N

Média
Geom.
(µg/m³)

Máximas 24h (µg/m³)
1ª

2ª

3ª

Nº de Ultrapassagens
4ª

PQAr
Est.

PQAr
Nac.

AT
Nac.

AL
Nac.

Cerqueira César1
S
49
48
132
121
121
114
0
0
0
0
Ibirapuera
S
48
34
157
111
97
85
0
0
0
0
Pinheiros
Santo Amaro
S
45
39
128
112
106
84
0
0
0
0
Osasco
S
44
86
190
182
169
165
0
0
0
0
Santo André - Capuava2
S
48
46
103
101
99
89
0
0
0
0
São Bernardo do Campo
S
46
51
120
120
109
102
0
0
0
0
Repres. = Atende ao critério de representatividade anual - S (sim) e N (não) N = Número de dias válidos
PQAr Est. = Padrão Estadual de Qualidade do Ar = 240µg/m³ - 24h PQAr Nac. = Padrão Nacional de Qualidade
do Ar = 240µg/m³ - 24h AT = Atenção (declarados e não declarados) AL = Alerta (declarados e não declarados)
Obs.: O nº de ultrapassagens do nível de atenção e de alerta também foi considerado no nº de ultrapassagens do
PQAr Obs.: O nº de ultrapassagens do nível de alerta também foi considerado no nº de ultrapassagens do nível de
atenção
1 - Não houve monitoramento em 2013 e 2014
2 - Início de monitoramento em 15/01/2015

Partículas Inaláveis
As Partículas Inaláveis são assim denominadas por apresentarem diâmetro aerodinâmico de
até 10 m podendo ser aspiradas e causar danos à saúde. Podem ser classificadas como partículas
inaláveis finas – MP2,5 (<2,5µm) e partículas inaláveis grossas – MP10 (2,5 a 10µm).
Conforme medições realizadas pela Cetesb desde 1987, as partículas inaláveis finas (MP2,5), na
RMSP, correspondem a 60% do material particulado inalável (MP10). Tais partículas têm origem
principalmente veicular, tanto pela emissão direta quanto pela geração de material particulado
secundário, não sendo significativo o aporte de aerossóis resultantes da ressuspensão da poeira de
rua.
Segundo dados da CETESB (2017), em 2016 o programa de medição de Partículas Inaláveis
Finas (MP2,5) na RMSP foi mantido em treze estações, sendo dez no município de São Paulo. De
acordo com as estatísticas, neste período houve apenas uma ultrapassagem do padrão diário (60
g/m3), ocorrida na estação Grajaú-Parelheiros (65 g/m3). A estação Marginal Tietê – Ponte
dos Remédios (primeira e segunda máximas de 56 g/m3) apresentou concentrações inferiores ao
PQAr diário (Figura 9.1.2.6-1).
No que se refere às concentrações médias anuais observadas em 2016, não houve
ultrapassagem do padrão anual (20 g/m3) em nenhuma das estações que atendem ao critério de
representatividade dos dados.
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Figura 9.1.2.6-1: MP2,5 – Classificação das concentrações máximas diárias na RMSP, Baixada Santista e
Interior

Período de monitoramento: Pico do Jaraguá – início em 20/07/16; Guarulhos-Pimentas – a partir de 14/04/16;
Itaim Paulista – de 26/01 a 07/03 e 23/03 a 29/08/16; Parque D. Pedro II - de 05/07 a 11/08 e 15/12 a 31/12/16.
Fonte: CETESB, 2017.

Em 2016 (CETESB, 2017) o programa de medição de Partículas Inaláveis Finas (MP10) na
RMSP foi mantido em vinte e quatro estações, das quais doze localizam-se no município de São
Paulo.
Na Figura 9.1.2.6-2 são apresentadas as concentrações máximas (primeira e segunda máximas)
de 24h comparadas com o limite diário de 120 g/m3, fixado a nível estadual para a Meta
Intermediária - Etapa 1 (MI1). Os maiores valores (136 g/m3 e 123 g/m3) foram registrados na
estação Grajaú-Parelheiros; as demais estações, incluindo Osasco (111 g/m3 e 104 g/m3),
Marginal Tietê – Ponte dos Remédios (100 g/m3 e 96 g/m3) e Carapicuíba (84 g/m3 e 83
g/m3), apresentaram valores abaixo do PQAr diário. Pode-se observar ainda que todos os
valores ficaram abaixo também do padrão federal de 150 g/m3.
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Figura 9.1.2.6-2: Classificação das concentrações máximas de 24 h de Partículas Inaláveis (MP10) na RMSP
em 2016

Guarulhos-Pimentas a partir de 12/04/2016 e Guarulhos-Paço Municipal – 15/01 a 31/03 e 01 a 31/12/2016.
Fonte: CETESB, 2017.

Na Figura 9.1.2.6-3 são mostradas as concentrações médias anuais de MP10 apuradas em 2016.
A estação de Osasco apresentou média anual igual ao PQAr anual 40 g/m3. Para as estações,
incluindo Marginal Tietê – Ponte dos Remédios (32 g/m3) e Carapicuíba (30 g/m3), os valores
ficaram abaixo dos 40 g/m3 fixados pela legislação estadual.
Pode-se observar ainda que todos os valores ficaram abaixo também do padrão federal de
50 g/m3.
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Figura 9.1.2.6-3: Classificação das concentrações médias anuais de Partículas Inaláveis (MP10) na RMSP em
2016

Guarulhos-Pimentas a partir de 12/04/2016 e Guarulhos-Paço Municipal – 15/01 a 31/03 e 01 a 31/12/2016.
Fonte: CETESB, 2017.

Na Figura 9.1.2.6-4 apresenta-se a distribuição percentual do índice de qualidade do ar
registrada para MP10 no período de 2013 a 2016, envolvendo todas as estações da rede de
monitoramento automático da RMSP com representatividade anual. Verifica-se expressiva
melhora nos dois últimos anos (2015 e 2016), com aumento da qualidade BOA e a redução das
qualidades MODERADA e RUIM, associadas às melhores condições meteorológicas de
dispersão observadas nesses anos.
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Figura 9.1.2.6-4: Evolução da distribuição dos Índices de Qualidade do Ar por Partículas Inaláveis (MP 10) na
RMSP no período de 2013 a 2016.

Fonte: CETESB, 2017.

A Figura 9.1.2.6-5 mostra a evolução das concentrações médias anuais para partículas inaláveis
(MP10) no período de 2000 a 2016. Pode-se verificar, a partir de 2005, médias menores de
concentração de partículas inaláveis, o que pode ser consequência das ações e de programas de
controle de emissões desenvolvidos ao longo dos anos, destacando-se o PROCONVE e a
fiscalização de fumaça preta emitida por veículos pesados com motorização a diesel. Por outro
lado, a manutenção das médias no mesmo período também pode indicar que, mesmo com a
aplicação de limites de emissões veiculares cada vez mais restritivos, tais ações não são suficientes
para compensar o aumento de frota de veículos e o comprometimento das condições do tráfego
na região.
Figura 9.1.2.6-5: Evolução das concentrações médias anuais de Partículas Inaláveis (MP10) na RMSP no
período de 2000 a 2016.

Fonte: CETESB, 2017.
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B. Fumaça (FMC)
A medição do parâmetro Fumaça (FMC) está diretamente relacionada ao teor de fuligem na
atmosfera. Segundo dados da CETESB (2017), em 2016 o programa de monitoramento de
Fumaça (FMC) na RMSP foi mantido em cinco estações, todas no município de São Paulo, onde
se registraram as maiores concentrações deste poluente.
Em 2016 os valores observados na RMSP ultrapassaram o padrão de curto prazo (120 µg/m3)
estabelecido pelo Decreto 59.113/13, nas estações Campos Elíseos (122 µg/m3) e Pinheiros
(127 µg/m3). A média anual (40 µg/m3), por sua vez, não foi ultrapassada, como pode ser
observado na Tabela 9.1.2.6-2.

1ª

2ª

3ª

Nº de Ultrapassagens
4ª

PQAr
Nac.

Máximas 24h (µg/m³)

PQAr Est.

N

Média Aritm.
(µg/m³)

Local de
Amostragem

Repres.

Tabela 9.1.2.6-2: Resultados das concentrações máximas de 24h e médias anuais de Fumaça (FMC) nas
estações manuais na RMSP no ano de 2016 (CETESB, 2017)

Campos Elíseos
S
53
27
122
93
63
53
1
0
Cerqueira César
S
51
25
89
61
58
49
0
0
Ibirapuera
S
51
15
68
46
38
36
0
0
Pinheiros
S
45
21
127
62
51
46
1
0
Tatuapé
S
49
23
96
61
57
52
0
0
Repres. = Atende ao critério de representatividade anual - S (sim) e N (não)
N = Número de dias válidos
PQAr Est. = Padrão Estadual de Qualidade do Ar = 120μg/m³ - 24h
PQAr Nac. = Padrão Nacional de Qualidade do Ar = 150μg/m³ - 24h
AT = Atenção (declarados e não declarados)
Obs.: O nº de ultrapassagens do nível de atenção também foi considerado no nº de ultrapassagens do PQAr

AT Nac.

0
0
0
0
0

A Figura 9.1.2.6-6 mostra a evolução dos índices de qualidade do ar registrados para Fumaça
(FMC) no período de 2001 a 2010 (CETESB, 2011), onde se verifica a ocorrência de elevados
valores percentuais de qualidade boa, com tendência de melhoria ao longo da década, apesar das
condições desfavoráveis de dispersão verificadas no período de inverno, principalmente nos anos
de 2008 e 2010.
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Figura 9.1.2.6-6: Evolução da distribuição dos Índices de Qualidade do Ar por Fumaça (FMC) na RMSP no
período de 2001 a 2010

Fonte: CETESB, 2017

Esta tendência de melhora também pode ser examinada na Figura 9.1.2.6-7, onde é
apresentada a evolução das concentrações médias anuais na RMSP no período de 2000 a 2016.
As médias dos últimos anos são menores do que as do início do período, com menor valor
registrado para 2016 (22 µg/m3). A diminuição dos valores pode ser atribuída aos ganhos
ambientais decorrentes principalmente do controle de emissões veiculares. Comparadas com o
padrão anual estadual fixado em 40 µg/m3 verifica-se que, de modo geral, as médias anuais
ficaram abaixo deste limite.
Figura 9.1.2.6-7: Evolução das concentrações médias anuais - RMSP

Base RMSP: Campos Elíseos, Cerqueira César, Ibirapuera, Pinheiros e Tatuapé.
Fonte: CETESB, 2017.
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C. Ozônio – O3
O Ozônio (O3) presente na troposfera é um poluente secundário formado a partir de reações
químicas complexas que envolvem outros poluentes atmosféricos (dióxido de nitrogênio e
compostos orgânicos voláteis) na presença de radiação solar. Tais poluentes, chamados
precursores, são emitidos principalmente a partir da queima de combustíveis fósseis. Segundo
dados da CETESB (2017), a RMSP apresenta alto potencial para a formação de ozônio, devido à
emissão de poluentes, principalmente de origem veicular e oriunda de processos industriais.
Atualmente, na RMSP as medições ocorrem em vinte e duas estações, das quais catorze estão
localizadas no município de São Paulo.
Com pequenas variações no tamanho da frota veicular e, portanto, no volume de emissões de
poluentes precursores, pode-se afirmar que as diferenças observadas nas concentrações anuais de
Ozônio (O3), estão provavelmente relacionadas às variações das condições meteorológicas
(nebulosidade, quantidade de radiação solar incidente, altas temperaturas, transporte atmosférico
de precursores, entre outros), tais características, portanto, dificultam a identificação de
tendências para este poluente. Observa-se, no entanto, a partir dos dados relacionados na Figura
9.1.2.6-8 abaixo que, de maneira geral, os dias de ultrapassagem do padrão estadual (140 g/m3 –
8 h) ocorrem nos meses de setembro a março (primavera e verão), em dias com pouca
nebulosidade, ausência de chuvas e altas temperaturas.
Figura 9.1.2.6-8: Número de dias com ultrapassagem do padrão estadual de ozônio na RMSP

Base: Todas as estações fixas.
Fonte: CETESB, 2017.

A Figura 9.1.2.6-9 a seguir apresenta a distribuição percentual da qualidade do ar para o
Ozônio (O3) para os últimos quatro anos. Pode-se observar, para 2016, o aumento da qualidade
BOA e a diminuição dos demais percentuais em relação ao ano anterior.
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Figura 9.1.2.6-9: O3 - Distribuição Percentual da Qualidade do Ar

Base: Todas as estações fixas com representatividade anual.
Fonte: CETESB, 2017.

Apesar da melhora da qualidade do ar observada nos últimos quatro anos, segundo relatório
da CETESB (2017), a maior parte das estações localizadas na RMSP apresentaram, para o
período 2013-2015, classificação >M1 para o parâmetro O3. As concentrações4 encontradas para
as estações de Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Jundiaí, São Caetano do Sul e São Paulo, a até
30 km de Santana de Parnaíba, foram consideradas acima do padrão de curto prazo e, portanto, o
município também está classificado como >M1.
D. Dióxido de Nitrogênio – NO2
O Dióxido de Nitrogênio (NO2) é um dos poluentes precursores das reações fotoquímicas
que ocorrem na atmosfera para o qual foi fixado padrão de qualidade do ar. Atualmente, na
RMSP as medições deste poluente ocorrem em vinte estações, das quais onze estão localizadas
no município de São Paulo.
Segundo resultados apontados pela CETESB (2017), em 2016 não houve ultrapassagem do
padrão estadual horário (260 g/m3) e do padrão estadual anual (60 g/m3) em nenhuma das
estações localizadas na RMSP, tendência observada ao longo dos últimos anos, tanto para as
estações mais próximas às vias de tráfego, quanto para as estações mais distantes.
A Figura 9.1.2.6-10 a seguir apresenta a evolução da distribuição percentual da qualidade do ar
nas estações da RMSP. Verifica-se para todo o período (2013-2016) o predomínio da qualidade
BOA.

4

M4MVD = Média aritmética do 4° maior valor diário de cada um dos últimos 3 anos.
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Figura 9.1.2.6-10: NO2 - Distribuição Percentual da Qualidade do Ar

Base: Todas as estações fixas com representatividade anual.
Fonte: CETESB, 2017.

E. Monóxido de Carbono (CO)
O Monóxido de Carbono (CO) é poluente primário que tem como origem principal a queima
incompleta de combustíveis em veículos automotores. Atualmente, na RMSP as medições deste
poluente ocorrem em dezesseis estações, das quais oito estão localizadas no município de São
Paulo.
De acordo com dados da CETESB (2017), as medições do Monóxido de Carbono (CO) não
apresentam, desde 2008, ultrapassagens do padrão de qualidade do ar de 9 ppm para 8 horas em
nenhuma estação meteorológica da RMSP. Em 2016 a qualidade do ar foi classificada como
BOA e o maiores valores encontrados foram medidos nas estações Congonhas (6,7 ppm) e São
Caetano do Sul (6,5 ppm).
A avaliação da evolução das médias anuais (Figura 9.1.2.6-11) demonstra que, apesar do
aumento da frota de veículos, as concentrações atuais são menores do que as observadas entre
2007 e 2010, incluindo as medições realizadas nas estações Marginal Tietê – Ponte dos Remédios,
Osasco e Carapicuíba. Associado a isto, provavelmente estão as reduções obtidas em virtude da
adoção de limites de emissões mais rígidos instituídos por programas como o PROCONVE e o
PROMOT.
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Figura 9.1.2.6-11: Evolução das Médias Anuais das Concentrações Máximas Diárias (8 h)

Fonte: CETESB, 2017.

F. Dióxido de Enxofre – SO2
O Dióxido de Enxofre é um poluente primário gerado principalmente nos processos de
combustão em fontes fixas e veículos automotores, com a oxidação do enxofre contido no
combustível. Atualmente, na RMSP as medições deste poluente ocorrem em doze estações, das
quais sete estão localizadas no município de São Paulo.
Este poluente não se constitui atualmente em problema na RMSP, não tendo ocorrido
ultrapassagem do PQAr diário (60 g/m3) e do anual (40 g/m3) em nenhuma das estações da
região. As estações Congonhas e Santo André-Capuava apresentaram a máxima concentração
diária (14 g/m3) e a estação São Caetano do Sul registrou a maior média anual (4 g/m3),
juntamente com a estação manual de Pinheiros (4 g/m3).
Segundo dados da CETESB (2017) os níveis de dióxido de enxofre têm apresentado queda ao
longo dos anos na RMSP (Figura 9.1.3.4.1-12), em virtude, principalmente, do controle sobre as
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emissões das fontes fixas e da redução do teor de enxofre nos combustíveis, como diesel e a
gasolina. Tais medidas têm contribuído para bons níveis de qualidade do ar, como mostra a
Figura 9.1.2.6-13.
Figura 9.1.2.6-12: SO2 - Evolução das Concentrações Médias Anuais na RMSP

BASE RMSP: Estações automáticas e amostradores passivos com monitoramento anual representativo.
Fonte: CETESB, 2017.

Figura 9.1.2.6-13: SO2 – Distribuição percentual da qualidade do ar na RMSP

BASE RMSP: Todas as estações fixas com representatividade anual.
Fonte: CETESB, 2017.

9.1.3.

Geologia

A caracterização da geologia foi desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica e trabalho de
reconhecimento de campo, realizado na AID, visando à identificação e caracterização das
unidades geológicas presentes nas áreas de influência.
Como referencial bibliográfico foram consultados a Carta Geológica da Região Metropolitana
da Grande São Paulo, escala 1:100.000, EMPLASA, 1980 e o Mapa Geológico do Estado de São
Paulo, escala 1:500.000, IPT, 1981.
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Os estudos desenvolvidos pela EMPLASA (1980) e pelo IPT (1981) são muito semelhantes,
desse modo, a carta da EMPLASA foi adotada como base quando necessário maior nível de
detalhe, permitindo a individualização de diferentes unidades dentro do Grupo São Roque. Como
esta carta não denomina as unidades geológicas, mas apenas as descreve, adotou-se neste caso a
terminologia do mapa geológico do IPT.
9.1.3.1. Contexto Regional
No contexto geológico regional, o estado de São Paulo abrange terrenos cristalinos e
depósitos sedimentares. Na porção oriental do estado ocorrem rochas cristalinas de idades mais
antigas (embasamento cristalino), que constituem o substrato das rochas sedimentares e
vulcânicas presentes no setor ocidental (Bacia Sedimentar do Paraná).
Segundo o CORHI (2000)5, as rochas do embasamento cristalino formaram-se a partir de
diversos processos ocorridos durante o período que se estendeu do Pré-Cambriano ao início do
Paleozóico. O acúmulo do pacote sedimentar da Bacia do Paraná, por sua vez, ocorreu desde o
Devoniano até o período Jurássico. Posteriormente, novos processos tectônicos resultaram, na
região exposta do embasamento, na formação de depósitos em áreas restritas e, na bacia
sedimentar, na deposição de sedimentos e rochas vulcânicas basálticas, além da presença de
intrusões diversas nos dois compartimentos.
No que se refere aos terrenos do embasamento cristalino, há três estruturas principais no
Brasil, denominadas escudos ou maciços antigos, a saber, Escudo das Guianas, Escudo do Brasil
Central e Escudo Atlântico. Conforme o CPRM (2003), o Escudo Atlântico, que corresponde à
extensa área de terrenos pré-cambrianos da região oriental da Plataforma Sul-Americana,
compreende ainda as chamadas províncias estruturais (Figura 9.1.3.1-1).

5

Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Relatório de Situação dos Recursos
Hídricos do Estado de São Paulo. Disponível em
<http://www.sigrh.sp.gov.br/arquivos/perh/r0estadual/capitulo01.htm>, acesso em 24 de julho de
2017.
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Figura 9.1.3.1-1: Províncias estruturais do Escudo Atlântico

Fonte: Disponível em
<http://www.cprm.gov.br/publique/media/recursos_minerais/livro_geo_tec_rm/cap_V_a.pdf>, acesso em 25 de
julho de 2017. (Modificado de Almeida et. al, 1977, 1981) sobre o modelo digital do terreno (Smith e Sandwell,
1997).

A RMSP localiza-se sobre a província Mantiqueira (Sistema Orogênico Mantiqueira). Esta
província está dividida regionalmente em três segmentos (de norte para sul): Cinturão Araçuaí,
Cinturão Ribeira e Cinturão Dom Feliciano.
O embasamento da Bacia de São Paulo situa-se mais precisamente no Cinturão Ribeira e
apresenta três grandes compartimentos, quais sejam, em ordem estratigráfica: embasamento précambriano, sedimentos terciários da Bacia de São Paulo e coberturas quaternárias, formadas por
depósitos aluviais e coluviais (Figura 9.1.3.1-2).
Figura 9.1.3.1-2: Seção Geológica-Geomorfológica esquemática SE-NW da RMSP

Fonte: Disponível em
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/meio_ambiente/arquivos/EIA_Capitulo_II_MeioFisi
co_parte2.pdf>, acesso em 24 de julho de 2017.
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Nesta unidade tectônica ocorrem principalmente duas unidades geológicas separadas pelas
falhas Taxaquara e Caucaia-rio Jaguari, condicionadas pelo Sistema Transcorrente Paraíba do Sul
(NNE-SSW), e também por rochas granitóides intrusivas. A falha Taxaquara ocorre nas
proximidades do rio Tietê e ao norte estão as rochas dos grupos São Roque e Serra do Itaberaba.
Ao sul da falha Caucaia ocorrem os terrenos associados ao Complexo Embu e mais abaixo, ao
Complexo Costeiro.
Assim pode-se afirmar que, de modo geral, na RMSP predominam rochas do embasamento
cristalino (granitos, granodioritos, monzogranitos e granitóides indiferenciados), servindo como
sustentação para estruturas mais elevadas. Ocorrem ainda metassedimentos de natureza
diversificada e rochas metavulcânicas básicas dos grupos São Roque e Itaberaba, além de
migmatitos, gnaisses, xistos e quartzitos do Complexo Embu. No que se refere aos sedimentos de
origem terciária, estes ocorrem em locais associados às antigas planícies aluviais, com destaque
para as planícies dos rios Tietê e Pinheiros, sendo as rochas mais representativas, os diamictitos e
conglomerados com seixos e lamitos, predominantemente arenosos gradando para arenitos, além
de sedimentos síltico-argilosos.
9.1.3.2. Contexto Local
A geologia da AII é representada por rochas do Grupo São Roque, com intercalações de
rochas das Fácies Cantareira, ambos de idade Pré-Cambriana, e rochas sedimentares quaternárias
dispostas ao longo dos vales e planícies aluviais (IPT, 1981).
O Mapa Geológico Regional (Desenho 26341611GLA3) apresenta as unidades geológicas
conforme a Carta Geológica da Região Metropolitana da Grande São Paulo (EMPLASA, 1980).
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As Suítes Graníticas Sintectônicas da Fácies Cantareira correspondem aos granitos e
granodioritos (pЄAgg). As rochas de composição granítica a granodiorítica ocupam a porção
central da AII, onde formam um corpo de dimensões batolíticas alongado seguindo a direção SN. Há a ocorrência dessas rochas também em pequena porção ao oeste da AII.
O Grupo São Roque (pЄAqu, pЄAfm, pЄAma, pЄAmc, pЄAmx, pЄAea, pЄAam, pЄAcm) é
constituído principalmente por rochas metamórficas (metassedimentares e metavulcânicas) que
predominam na AII. Na porção leste da AII ocorre um corpo alongado de metaconglomerados
de baixo grau de metamorfismo, encaixado em metarenitos de baixo grau metamórfico. Inseridos
entre os conjuntos de metaconglomerados e metarenitos ocorrem depósitos aluviais quaternários
associados às drenagens do vale do Córrego do Itaim.
As rochas sedimentares cenozóicas, caracterizadas por sedimentos aluvionares (Qa) do
período Quaternário, ocupam as calhas ou terraços dos cursos d’água, com destaque para os vales
e planícies aluviais do rio Juqueri e dos córregos Jaguari, de Furnas e Paiol Velho. Ocorrem ainda
argilas, areias e cascalhos da Formação São Paulo (TQa).
A geologia da AID é representada por rochas metavulcânicas e metassedimentares do Grupo
São Roque, com domínio de filitos e/ou metassiltitos com intercalações de quartzitos, nos leitos
dos acessos, e anfibolito / metabasito ao sudoeste, além de rochas sedimentares e sedimentos
aluvionares quaternários (Qa) e tércio-quaternários da Formação São Paulo (TQa) dispostos ao
longo dos vales e planícies aluviais, com destaque para o Córrego Paiol Velho. Os sedimentos
quaternários podem ser reconhecidos como depósitos associados a terraços aluviais mais antigos,
observados em cotas relativamente mais elevadas, e depósitos aluviais recentes relacionados ao
assoreamento dos leitos atuais das drenagens e suas planícies fluviais, a partir do
transbordamento dos canais nos períodos mais chuvosos.
Apresentam-se a seguir as unidades geológicas ocorrentes, bem como os processos geológicos
mais importantes.
A. Rochas Graníticas e Granodioríticas
No Mapa Geológico do Estado de São Paulo (IPT, 1981), esses corpos graníticos foram
englobados nas Suítes Graníticas Sintectônicas da Fácies Cantareira, constituídas por corpos
para-autóctones e alóctones de composição granodiorítica a granítica, de granulação fina a média,
com textura porfirítica frequente, foliados, com contatos transicionais. Na Carta Geológica da
Região Metropolitana da Grande São Paulo (EMPLASA, 1980), essas suítes são incluídas na
unidade pЄAgg, constituída por granitos e granodioritos, em parte gnáissicos, equigranulares ou
porfiróides. As rochas graníticas são mais homogêneas e isotrópicas, sendo pouco orientadas e
foliadas, e apresentam coloração cinza-clara a média, localmente rósea ou esbranquiçada,
granulação fina a média e, ocasionalmente, textura porfiróide. A variedade mais comum é o
granito-gnáissico, que é constituído por quartzo, plagioclásio, biotita e microclíneo, com epídoto,
titanita, sericita e minerais opacos como acessórios.
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Na AII observa-se a ocorrência de corpo alongado granítico, pertencente às Fácies Cantareira,
ocorrendo rochas graníticas ou granodioríticas, em parte gnáissicos, equigranulares ou
porfiróides, que sustentam morros de altitudes de até 910 m.
B. Sequências metavulcânicas e metassedimentares
As rochas metavulcânicas e metassedimentares predominam na AII, AID e ADA. No Mapa
Geológico do Estado de São Paulo (IPT, 1981) essas rochas são agrupadas no Grupo São Roque.
Este é formado por rochas de baixo e médio grau de metamorfismo, de idade proterozóica
superior, depositadas em ambiente marinho com atividade vulcânica submarina, constituídas por
xistos (PSsX), filitos (PSsF), quartzitos (PSsQ), calcários dolomíticos (PSsC), metaconglomerados
(PSsR) e anfibolitos (PSsB).
Na Carta Geológica da Região Metropolitana da Grande São Paulo (EMPLASA, 1980), as
Rochas do Grupo São Roque são incluídas nas unidades pЄAqu, pЄAfm, pЄAma, pЄAmc,
pЄAmx, pЄAea, pЄAam, pЄAcm. A unidade pЄAqu é formada por quartzitos, a pЄAfm é
constituída por filitos ou metassiltitos, e também inclui filonitos em zonas de movimentação
tectônica intensificada. A unidade pЄAma é representada pelos metarenitos (metarcósios e
metagrauvadas) de baixo grau metamórfico e a unidade pЄAmc apresenta metaconglomerados de
baixo grau metamórfico. A unidade pЄAmx é formada por micaxistos ou metarenitos de médio
grau metamórfico, inclui também xistos miloníticos em zonas de movimentação tectônica. A
pЄAea é constituída por epídoto-anfibolitos bandados de xistos verdes (metamargas ou
metatufitos). A unidade pЄAam apresenta anfibolitos e metabasitos (metadiabásico e metagabro),
e a unidade pЄAcm é representada pelos calcoxistos, metacalcários e metadolomitos.
C. Sedimentos da Formação São Paulo e Sedimentos Quaternários
De acordo com o IPT (1981), os sedimentos aluvionares (Qa) são formados por areias
inconsolidadas de granulação variável, argilas e cascalheiras fluviais. A EMPLASA (1980)
considera os sedimentos quaternários como aluviões fluviais formados por argila, areia e
cascalho. As rochas sedimentares terciário-quartenárias da Formação São Paulo (TQa) são
formadas por argilas, areias e cascalho, incluindo depósitos elúvio-coluviais correlatados. Quando
alterados, seus solos residuais apresentam composição argilo-arenosa e argilo-siltosa, são ricos em
grânulos angulosos de quartzo e atingem espessuras de até 3 m, ocorrendo associados aos relevos
de morrotes.
Nas áreas de interesse os sedimentos aluvionares fluviais apresentam extensão areal expressiva,
dispondo-se nas várzeas dos cursos d’água, com destaque para os sedimentos nas calhas dos
córregos Jaguari, de Furnas e Paiol Velho na AII, e do Paiol Velho na AID e ADA.
9.1.3.3. Espeleologia
A ocorrência de cavidades naturais está associada à presença de ambientes cársticos em
diferentes litologias.
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Segundo o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV)6 as áreas de
influência do empreendimento englobam terrenos de Médio e Muito Alto potencial à ocorrência
de cavernas. No entanto, conforme dados do Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas
(CANIE)7, não há registros de cavidades nestas áreas.
As ocorrências mais próximas são a Gruta Villa Velha, situada a oeste da ADA, distando 5
km. A Caverna do Morcego e a Gruta da Perereca estão lado a lado, ao norte da ADA, situandose a cerca de 8,5 km.
O Desenho 26341617LOCA3 a seguir identifica os graus de potencialidade e registros de
cavidades naturais no entorno do empreendimento.

6

7

Disponível em < http://www.icmbio.gov.br/cecav/projetos-e-atividades/potencialidade-de-ocorrenciade-cavernas.html>, acesso em 25 de julho de 2017.
Integrante do Sistema Nacional de Informação do Meio Ambiente (SINIMA), desenvolvido pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Suporte técnico e gestão do
Cadastro sob responsabilidade do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV).
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9.1.3.4. Recursos Minerais
Com base nos dados disponibilizados pelo Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM, 2017) e nas informações descritas no Mapeamento Geológico do Estado de São Paulo
(IPT, 1981), os principais recursos minerais presentes no contexto regional da área de estudo são:
granitos, quartzo, areia, argila, quartzito, calcário e gnaisse.
Segundo dados da Câmara do Setor Ambiental de Mineração da CETESB, a UGRHI-06 (Alto
Tietê), na qual se insere a ADA, está classificada como a primeira em relação aos pólos
produtores regionais do estado de São Paulo, com destaque para as reservas minerais de brita,
areia e caulim, recursos muito utilizados na indústria da construção civil (Figura 9.1.3.4-1).
Figura 9.1.3.4-1. Distribuição das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) no Estado de
São Paulo, com destaque para a classificação daquelas com as maiores produção e consumo mineral

Fonte: CETESB/Câmara Ambiental do Setor de Mineração
Disponível em <http://camarasambientais.cetesb.sp.gov.br/cas-em-atividade/camara-ambiental-do-setor-demineracao/>, acesso em 26 de julho de 2017.

Segundo informações do Sistema de Informação Geográfica da Mineração (SigMine) do
DNPM, não há ocorrência de áreas de processos minerários na ADA do empreendimento.
9.1.4.

Pedologia

O levantamento e a caracterização da pedologia na região de interesse objetivaram, além do
reconhecimento e da classificação, o entendimento dos aspectos ambientais e geotécnicos que
podem influenciar ou serem influenciados na implantação e operação do empreendimento,
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visando, a partir deste diagnóstico, minimizar ou eliminar os impactos ao meio ambiente e aos
recursos naturais nas áreas de influência.
Os estudos pedológicos basearam-se em levantamentos de dados secundários. Foram
utilizados os seguintes recursos, Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (Oliveira et al., 1999),
na escala 1:500.000; descrição das classes de solos proposta por Oliveira (1999) e Prado (2008) e
pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da EMBRAPA (2006), além de outros estudos
desenvolvidos na região.
9.1.4.1. Contexto Regional
Conforme mapeamento do IAC/EMBRAPA8, elaborado a partir de (Oliveira et al., 1999), o
estado de São Paulo apresenta pelo menos oito ordens de solo, representadas por classes de
caráter mais genérico, a saber: Argissolos, Cambissolos, Espodossolos, Gleissolos, Latossolos,
Neossolos, Nitossolos e Organossolos.
No que se refere a RMSP, segundo Ross & Moroz (1997), a Bacia Sedimentar de São Paulo,
apresenta litologia composta principalmente por argilas, areias e conglomerados, com solos do
tipo Latossolo Amarelo e Latossolo Vermelho. Para as áreas do embasamento cristalino,
predominam Argissolos Vermelho-Amarelos e Cambissolos.
O Plano de Manejo da APA da Várzea do Tietê9 reuniu informações a respeito do
levantamento de solos na RMSP e apresentou quatro grupamentos de materiais superficiais
naturais à região identificados por Nogami (1992), a saber: argila porosa vermelha, solos
saprolíticos, sedimentos da Formação São Paulo (solos variegados), aluviões e associados.
Oliveira et al (1999) por sua vez apresentou quatro ocorrências pedológicas principais, quais
sejam: Latossolos Vermelho-Amarelos (LVA), Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA),
Cambissolos Háplicos (CX) e Organossolos Mésicos ou Háplicos (OY). O autor identificou no
município de Santana de Parnaíba, Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA) Distróficos de textura
argilosa associados a Cambissolos Háplicos Distróficos de textura argilosa (PVA42).
9.1.4.2. Contexto Local
De acordo com o Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (Oliveira et al., 1999), nas áreas de
influência do presente estudo ocorrem solos do tipo Argissolos (PV), mais especificamente, da
subordem Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA).
Os Argissolos compreendem solos constituídos por material mineral, que têm como
características diferenciais a argila de atividade baixa, ou alta, conjugada com saturação por bases
baixa ou caráter alítico. O horizonte B textural (Bt) encontra-se imediatamente abaixo de
qualquer tipo de horizonte superficial, exceto o hístico, sem apresentar, contudo, os requisitos

8
9

Disponível em < http://www.iac.sp.gov.br/solossp/>, acesso em 26 de julho de 2017.
Fundação Florestal. Disponível em < http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/download-planos-demanejo/>, acesso em 26 de julho de 2017.
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estabelecidos para serem enquadrados nas classes dos Luvissolos, Planossolos, Plintossolos ou
Gleissolos.
Grande parte dos solos desta classe apresenta um evidente incremento no teor de argila do
horizonte superficial para o horizonte B, com ou sem decréscimo nos horizontes subjacentes. A
transição entre os horizontes A e Bt é usualmente clara, abrupta ou gradual.
São solos de profundidade variável, desde forte a imperfeitamente drenadas, de cores
avermelhadas ou amareladas, e mais raramente, brunadas ou acinzentadas. A textura varia de
arenosa a argilosa no horizonte A, e de média a muito argilosa no horizonte Bt, sempre havendo
aumento de argila daquele para este. São forte a moderadamente ácidos, com saturação por bases
alta, ou baixa, predominantemente cauliníticos e com relação molecular Ki, em geral variando de
1,0 a 3,3.
Suas limitações estão mais relacionadas a baixa fertilidade, acidez, teores elevados de alumínio
e a média a elevada suscetibilidade aos processos erosivos. Os Argissolos tendem a ser mais
suscetíveis aos processos erosivos devido à relação textural presente nestes solos, que implica em
diferenças de infiltração dos horizontes superficiais e subsuperficiais. No entanto, os de texturas
mais leves ou textura média e de menor relação textural são mais porosos, possuindo boa
permeabilidade, sendo, portanto, menos suscetíveis à erosão.
Para agricultura estes solos devem ser racionalmente aproveitados. Seus fatores limitantes
podem ser facilmente atenuados com a utilização de corretivos, práticas de adubação e adoção de
medidas para controle da erosão.
Para a subordem de solo Argissolos Vermelho-Amarelos são reconhecidas na AII duas
unidades de mapeamento, PVA18 e PVA42, sendo que a AID e a ADA estão inteiramente
situadas nesta última. As principais características das unidades apresentam-se a seguir:


PVA18 - Distróficos, com horizonte A moderado, textura média/argilosa e argilosa, de
relevo forte ondulado;



PVA42 - Distróficos de textura argilosa e relevo forte e ondulado, associados a
cambissolos háplicos distróficos de textura argilosa e relevo montanhoso e escarpado,
ambos com horizonte A moderado.

A Figura 9.1.4.2-1 a seguir apresenta as unidades pedológicas conforme mapeamento
elaborado pela EMPLASA de 1980.
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Figura 9.1.4.2-1: Mapa Pedológico

9.1.5.

Aspectos Geotécnicos da Geologia e da Pedologia Local

A descrição dos aspectos geotécnicos das áreas de influência do empreendimento, a seguir
apresentada, baseia-se na Carta Geotécnica do Estado de São Paulo, folha São Paulo, escala
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1:500.000, elaborada pelo DCET/IPT (NAKAZAWA et al., 1994). O referido mapeamento
delimita terrenos com comportamento homogêneo frente aos seus usos, denominando-os
unidades geotécnicas. O reconhecimento desses terrenos baseou-se na predominância ou no grau
de suscetibilidade aos processos do meio físico analisados, tais como, erosão, assoreamento,
escorregamentos e movimentos de massa, inundações, entre outros.
Assim, em termos geotécnicos, foram identificadas quatro unidades na AII, quais sejam:


Unidade Geotécnica 3/6a - terrenos de alta suscetibilidade à erosão no horizonte C e de
média suscetibilidade a processos secundários de movimentos de massa (exclusivamente
induzidos) em regiões com relevo de morros e morrotes e substrato constituído por rochas
do embasamento cristalino;



Unidade Geotécnica 5a/3 – terrenos de alta suscetibilidade a movimentos de massa
(naturais e induzidos) com ocorrência secundária de erosão por ravinas e boçorocas;



Unidade Geotécnica 7 – terrenos com alta suscetibilidade a afundamentos cársticos;



Unidade Geotécnica 15 – terrenos com alta suscetibilidade a inundações, recalques,
assoreamento e erosão fluvial.

Os terrenos abrangidos pela AID e pela ADA estão inteiramente compreendidos na unidade
geotécnica 5a/3.
Apresentam-se a seguir as descrições mais detalhadas de cada unidade e o Mapa Geotécnico
Regional (Desenho 26341614GEOA3) apresenta sua espacialização em relação às áreas de
influência.
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Unidade Geotécnica 3/6a
A unidade 3/6a constitui terrenos onde predominam os processos de erosão, com processos
de movimento de massa subordinados. Apresentam alta suscetibilidade à erosão nos solos
subsuperficiais induzida por movimentos de terra, além de média suscetibilidade a
escorregamentos (exclusivamente induzidos) sobre as rochas cristalinas do embasamento,
conforme demonstra o mapa de suscetibilidade à erosão, elaborado a partir do Mapa de Erosão
do Estado de São Paulo (IPT, DAEE, 1997) e apresentado no mapa de Susceptibilidade a Erosão
(Desenho 26341615LOCA3).
De acordo com o quadro-legenda da Carta Geotécnica do Estado de São Paulo, os problemas
predominantes existentes ou potenciais abrangem: erosão acelerada por sulcos e ravinas
desenvolvidas a partir da concentração do escoamento superficial das águas pluviais,
exclusivamente sobre os solos de alteração in situ e nos aterros; exposição de solos de alteração
associada aos movimentos de terra em loteamentos habitacionais e industriais e obras civis
diversas; erosão pouco significativa sobre solos superficiais, assoreamento generalizado nas
drenagens e reservatórios de abastecimento, como consequência da erosão das áreas de expansão
urbana e do lançamento de resíduos/entulhos diversos no sistema de drenagem.
Ainda de acordo com a Carta Geotécnica do Estado de São Paulo, os problemas associados
aos processos secundários – média suscetibilidade a escorregamentos – existentes ou potenciais
são os rastejos e escorregamentos de solos planares e circulares associados aos setores de encosta
acima de 20º, rastejos e escorregamentos associados a depósitos detríticos (tálus/coluviões). Os
processos de instabilização ocorrem principalmente induzidos por movimentos de terra,
mudanças na dinâmica de escoamento das águas pluviais nas encostas decorrentes da ocupação
urbana, obras lineares e explotação mineral.
Os aspectos físicos de interesse – geológicos, geomorfológicos, pedológicos e geotécnicos –
do processo predominante observado na unidade 3/6a correlacionam: as rochas do
embasamento cristalino (granitóides, xistos, filitos, migmatitos, etc.); o relevo de morros e
morrotes predominante; encostas com declividades predominantes entre 20% e 70%; cobertura
generalizada de solo superficial argiloso vermelho, laterizado, com 1 m de espessura muito
resistente à erosão; solos de alteração subjacentes predominantemente siltosos, às vezes micáceos,
com cor variegada, mantendo as estruturas da rocha matriz; baixa coesão, sendo francamente
erodíveis; espessura dos solos de alteração muito variável e dependente da litologia e do relevo,
passando de poucos metros nos relevos enérgicos a dezenas de metros nos relevos mais suaves;
nível d’água muito profundo, porém, podem-se registrar surgências d’água nos cortes.
Os aspectos físicos de interesse – geológicos, geomorfológicos, pedológicos e geotécnicos –
do processo secundário associado na unidade 3/6a correlacionam: o relevo de morros e morrotes
no domínio das rochas do embasamento cristalino; encostas com perfil predominantemente
convexo, com declividades mais frequentes entre 15° e 30°; solos superficiais argilosos com
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espessuras médias em torno de 1 m; e solos de alteração siltosos, eventualmente micáceos, com
espessuras da ordem de dezenas de metros.
Quanto aos aspectos de uso do solo, o assentamento urbano em geral é carente de
infraestrutura, como pavimentação e drenagem. A ocupação frequentemente é realizada sem
critérios ou, no máximo, com critérios inadequados, estabelecidos para as áreas mais favoráveis
de urbanização mais antiga.
Unidade Geotécnica 5a/3
A unidade geotécnica 5a/3 abrange a maior parte da AII, além de toda a ADA, e inclui
terrenos com relevo de morros com serras restritas, serras alongadas e montanhas constituídas
por rochas do embasamento cristalino predominantemente no Planalto Atlântico.
Constitui terrenos onde predominam os processos de movimento de massa, com processos de
erosão subordinados. Apresentam alta suscetibilidade a escorregamentos naturais ou induzidos,
bem como alta suscetibilidade a erosão nos solos subsuperficiais, induzida por movimentos de
terra conforme demonstra o mapa de suscetibilidade à erosão, apresentado no mapa de
Susceptibilidade a Erosão (Desenho 26341615LOCA3).
De acordo com a Carta Geotécnica do Estado de São Paulo, os problemas existentes ou
potenciais abrangem escorregamentos de solo com geometria predominantemente planar, rastejo
frequente nas encostas, rastejos e escorregamentos associados a depósitos detríticos
(tálus/coluviões), escorregamentos frequentes planares em solo, potencialidade para a geração de
corridas de massa restrita a alguns anfiteatros, queda e rolamentos de blocos em afloramentos
restritos de rochas graníticas, escorregamentos e desplacamentos rochosos condicionados por
estruturas planares em afloramentos restritos de rochas xistosas, foliadas e bandadas.
Os processos potenciais descritos acima podem ocorrer naturalmente, deflagrados por eventos
pluviométricos muito intensos e induzidos por intervenções relativas ao uso do solo,
particularmente na execução de terraplanagem e mudança na dinâmica das águas.
Os problemas existentes ou potenciais relativos aos processos secundários – erosão – dizem
respeito: à erosão acelerada por sulcos e ravinas, desenvolvidas a partir da concentração do
escoamento superficial, exclusivamente sobre o horizonte C, in situ e nos aterros; à exposição dos
solos de alteração associada aos movimentos de terra em loteamentos habitacionais e industriais e
obras civis diversas; à erosão sobre os solos superficiais (horizontes A e B) pouco significativa; e
ao assoreamento generalizado nas drenagens e reservatórios de abastecimento, como
consequência da erosão das áreas de expansão urbana e do lançamento de resíduos/entulhos
diversos no sistema de drenagem.
Os aspectos físicos de interesse – geológicos, geomorfológicos, pedológicos e geotécnicos –
do processo predominante observado na unidade 5a/3 correspondem à ocorrência de relevo de
morros com serras restritas, serras alongadas e montanhas no domínio das rochas cristalinas;
encostas com perfil predominantemente retilíneo e declividades superiores a 20%; solos
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superficiais argilosos com espessura em torno de 1 m, solos de alteração siltosos e de cor
variegada com espessuras da ordem de 5-15m, depósitos detríticos (coluviões e tálus) apenas a
jusante dos setores mais íngremes e de maior amplitude da encosta, afloramentos rochosos pouco
frequentes.
Os aspectos físicos de interesse – geológicos, geomorfológicos, pedológicos e geotécnicos –
do processo secundário associado na unidade 5a/3 correspondem à ocorrência de relevo de
morros e morrotes predominante no domínio de rochas do embasamento cristalino; encostas
com declividades predominantes entre 20% e 70%; cobertura generalizada por solo superficial
argiloso, vermelho, laterizado, com 1m de espessura, muito resistente à erosão; solos de alteração
subjacentes predominantemente siltosos, às vezes micáceos, de cor variegada e com estruturas da
rocha matriz mantidas, de baixa coesão, facilmente erodíveis; solos de alteração com espessuras
de poucos metros nos relevos enérgicos a dezenas de metros nos relevos mais suaves,
dependendo da litologia e do relevo; e nível d’água muito profundo, embora com ocorrência de
surgências d’água nos cortes.
Quanto aos aspectos de uso do solo, os terrenos da Unidade Geotécnica 5a/3 podem ser
ocupados por chácaras e sítios de lazer. Por outro lado, destaca-se o crescimento acelerado sobre
terrenos cada vez mais íngremes, induzindo os movimentos de massa e potencializando seus
efeitos. Observa-se, também, assentamento urbano carente de infraestrutura e ocupação urbana
frequentemente realizada sem critérios ou com critérios estabelecidos para as áreas mais
favoráveis, de urbanização mais antiga. De modo geral, as cidades localizadas na unidade 5a/3
tendem a apresentar problemas associados aos movimentos de massa cada vez mais frequentes e
intensos, decorrentes do esgotamento dos melhores terrenos e a consequente expansão sobre
terrenos cada vez mais declivosos e instáveis.
Unidade Geotécnica 7
Segundo Nakazawa et al. (1994), a unidade geotécnica 7 inclui terrenos com substrato formado
por calcários, mármores e carbonatitos, bem como as planícies aluviais adjacentes.
Na unidade 7 predominam os processos de afundamentos cársticos, com alta suscetibilidade a
subsidências (afundamentos lentos) e colapsos (afundamentos bruscos), naturais ou induzidos e
potencializados por rebaixamentos acentuados dos níveis potenciométricos dos aquíferos,
oscilações frequentes destes níveis, infiltração concentrada de água no solo, cargas elevadas sobre
o solo, vibrações, etc.
Os aspectos físicos de interesse – geológicos, geomorfológicos, pedológicos e geotécnicos –
incluem substrato constituído por calcários, mármores ou carbonatitos parcialmente
solubilizados, com ou sem cobertura de material inconsolidado e presença de relevo cárstico.
Quanto aos aspectos de uso do solo, são terrenos com baixa taxa de ocupação. Usos como a
mineração e a formação/operação de reservatórios são os principais indutores dos processos de
afundamentos.
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As recomendações para o uso adequado desse tipo de terreno incluem o mapeamento
detalhado das feições indicativas de carste e dos usos que impliquem potencialização dos
processos de afundamento, elaboração de mapas de risco de áreas urbanas situadas nesses
terrenos, diagnóstico das condições do solo previamente à implantação de empreendimentos que
envolvam alterações nos fatores condicionantes desses processos, elaboração de prognósticos das
alterações passíveis em decorrência da construção dos empreendimentos previstos, e adoção de
medidas de controle e monitoramento.
Unidade Geotécnica 15
A unidade geotécnica 15 tem seus terrenos correlacionados aos depósitos quaternários de
várzeas identificados junto às margens e nos próprios cursos de córregos, riachos, ribeirões e rios.
Esta unidade constitui terrenos onde predominam os processos de inundações e adensamento
de solos moles. Apresentam alta suscetibilidade às inundações, recalques, assoreamento e
solapamento das margens dos rios. Na AII, esses terrenos apresentam média a alta suscetibilidade
à erosão, conforme demonstra o mapa de suscetibilidade à erosão, apresentado no mapa de
Susceptibilidade
à Erosão (Desenho 26341615LOCA3).
De acordo com o quadro-legenda da Carta Geotécnica do Estado de São Paulo, os problemas
existentes ou potenciais abrangem inundações fluviais (associadas aos períodos de cheias) ou
pluviais (provocadas pela dificuldade de escoamento das águas das chuvas, antes de estas
atingirem os cursos d’água), assoreamento de canais da drenagem, solapamento das margens,
recalques excessivos ou diferenciais das estruturas de fundação, degradação de pavimentos viários
e dificuldades eventuais de escavação pela instabilidade das paredes.
Os aspectos físicos de interesse – geológicos, geomorfológicos, pedológicos e geotécnicos –
associados aos processos de inundações e adensamentos descritos na unidade 15 correlacionam
os sedimentos aluviais recentes com textura diversa, terrenos praticamente planos (declividades
inferiores a 5%) formando as planícies aluviais, geralmente estreitas e alongadas, acompanhando
os cursos d’água e estruturadas com até três níveis de terraços, nível d’água raso, presença
eventual de camadas de turfa ou argilas orgânicas moles, e materiais com baixa capacidade de
suporte, principalmente no domínio dos sedimentos mais finos (argilo-siltosos ou orgânicos).
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SUSCETIBILIDADE
Classe

Caieiras

Sub-Classe

II Alta

Cajamar

IIc

7410000

III Média

IIIc

CARACTERÍSTICAS DO MEIO FÍSICO
Geologia
(substrato /
litologia)

Geomorfologia
Pedologia
(sistemas de relevo (associações
morfografia/morfometria) pedológicas)

Rochas
cristalinas

Planalto Atlântico

Rochas
cristalinas

Mar de Morros/Morros
Paralelos/Morros com
Serras Restritas

Rochas
cristalinas

IVa

Feições lineares: ravinas, sulcos
Horizonte C ou
Incidência: alta
solo de
Movimentos de massa: muito frequentes
alteração
Erosão laminar: intensa
muito espesso
Lençol frático profundo
Podzólicos
VermelhoAmarelo e
VermelhoEscuro e
Cambissolos

Planalto Atlântico

Rochas
sedimentares

Planalto Atlântico

Latossolo
amarelo

Va

Sedimentos
Aluvionares

Terraços
Fluviais/Terraços
Marinhos/Tabuleiros

Podzóis, Gleis
e
Hidromórficos

Vb

Sedimentos
Marinhos e
Continentais

Planícies
Fluviais/Planícies
Costeiras

Gleis e
Hidromórficos

V Muito baixa

São Paulo

Feições lineares: ravinas, sulcos
Incidência: média

Boçorocas de cabeceira de drenagem
Incidência: muito baixa

Erosão laminar moderada

Podzólico
VermelhoAmarelo e
Latossolos
VermelhoAmarelo

IV Baixa
IVe

PROCESSOS EROSIVOS

Feições lineares: ravinas, sulcos
Incidência: moderada

Boçorocas de cabeceira de drenagem
Incidência: moderada
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9.1.6.

Geomorfologia

A caracterização geomorfológica das áreas de influência foi desenvolvida com base no Mapa
Geomorfológico do Estado de São Paulo, escala 1:500.000 (Ross & Moroz, 1997) e na cartografia
das várzeas associadas às principais drenagens demarcadas na Carta Geológica da Região
Metropolitana da Grande São Paulo, escala 1:100.000 (EMPLASA, 1980). Foi realizado também
trabalho de reconhecimento de campo para a identificação das formas de relevo na AID.
As Unidades Morfológicas e/ou Morfoesculturais da AII, de acordo com Ross & Moroz
(1997), encontram-se cartografadas no Mapa Geomorfológico Regional (Desenho
26341812GMA2) apresentado no Anexo 9.1.6-1.
9.1.6.1. Contexto Regional
O relevo terrestre é uma expressão resultante do conjunto de processos associados às
dinâmicas internas e externas que vêm atuando na superfície da Terra ao longo do tempo
geológico, modelando as formas que observamos na paisagem.
Os processos endógenos (internos) estão relacionados às atividades que envolvem
movimentos ou variações físicas e/ou químicas das rochas que ocorrem no interior da Terra, tais
como: mobilização do magma, formando vulcões e intrusões plutônicas; orogênese, movimentos
intensos com dobramentos e falhamentos; epirogênese, movimentos verticais lentos e
terremotos. Estes processos levam à formação dos relevos estruturais, a exemplo das cadeias
montanhosas e dos planaltos sedimentares soerguidos.
Já os processos exógenos (externos) relacionam-se à ação da atmosfera (precipitação, ventos e
temperatura) e dos organismos vivos sobre as rochas, levando à sua desintegração, por meio de
intemperismo físico e/ou químico, seguido por erosão, transporte e deposição dos fragmentos de
rocha. Esses processos esculturam as formas dos relevos estruturais, resultando em relevos de
formas derivadas.
De acordo com o Mapa Geomorfológico de Ross & Moroz (1997) a RMSP está inserida em
duas unidades morfoestruturais distintas, quais sejam, a do Cinturão Orogênico do Atlântico e a
das Bacias Sedimentares Cenozóicas.
Segundo Ross (1990) o Cinturão Orogênico do Atlântico é um dos mais extensos do Brasil;
desenvolve-se desde o Uruguai até o norte da Bahia, passando pelos Estados do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Sua gênese
está vinculada aos “vários ciclos orogênicos de dobramentos, acompanhados de metamorfismos regionais,
falhamentos e extensas intrusões. As diversas fases orogenéticas do pré-Cambriano foram sucedidas por ciclos de
erosão. O processo epirogenético pós-Cretáceo – que perdurou até, pelo menos, o Terciário Médio – gerou o
soerguimento da Plataforma Sul Americana, reativou falhamentos antigos e produziu escarpas acentuadas como as
da serra da Mantiqueira e do Mar, e fossas tectônicas como as do Médio Vale do Paraíba do Sul”. Tais
processos físicos e/ou químicos resultaram em compartimentações distintas denominadas
unidades morfoesculturais.
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O Cinturão Orogênico do Atlântico compreende a unidade morfoescultural do chamado
Planalto Atlântico que, por ocorrer em faixa de orogenia antiga, abriga relevos sustentados por
diversas litologias. Suas variações fisionômicas regionais possibilitam a delimitação de unidades
geomorfológicas diferenciadas, face às suas características geotectônicas, litológicas e estruturais,
postas em evidência pelas atividades dos diversos ciclos erosivos pré e pós-cretáceos. Na RMSP,
de modo geral, predomina a unidade do Planalto Paulistano/Alto Tietê, com formas de relevo
denudacionais, cujo modelado se constitui, basicamente, em morros médios e altos com topos
convexos (Dc), ocorrendo, no entanto, topos aguçados (Da).
No que se refere à morfoestrutura Bacias Sedimentares Cenozóicas, conforme Lima, Melo e
Coimbra (1991 apud ROSS & MOROZ, 1997), ocorre em áreas descontínuas preenchidas por
sedimentos continentais e costeiros cenozóicos nas regiões sudeste e sul do país; tais acumulações
de sedimentos aparecem embutidas em outras unidades morfoestruturais (embasamento
geológico) e morfoesculturais, como no caso das Planícies Litorâneas e Planícies Fluviais. A
RMSP abrange três compartimentações geomorfológicas situadas na bacia sedimentar, a saber,
Planalto de São Paulo, Planícies Fluviais e Depressão do Médio Paraíba.
9.1.6.2. Contexto Local
De acordo com o mapa geomorfológico de Ross & Moroz (1997), as áreas de influência do
empreendimento estão inseridas na unidade morfoestrutural Cinturão Orogênico do Atlântico,
no compartimento Planalto Atlântico, que abriga relevos sustentados por diferentes litologias,
sendo estas quase sempre metamórficas associadas com rochas intrusivas.
Localmente os terrenos estão situados no Planalto de Jundiaí, cuja litologia é representada por
granitos e quartzitos no nível alto e gnaisses e migmatitos no nível médio, sendo que, de acordo
com a Carta Geológica da Região Metropolitana da Grande São Paulo (EMPLASA, 1980),
também ocorrem filitos e/ou metassiltitos, metaconglomerados, micaxistos e metarenitos.
Predominam formas de relevo denudacionais, cujo modelado se constitui, basicamente, em
colinas e morros altos com topos convexos (Dc) e topos aguçados (Da).
Nos Padrões de Formas Semelhantes, os modelados dominantes são os tipos Da34, Da44,
Dc14, Dc23, Dc24, Dc32, Dc33, Dc34 e Dc35, com entalhamento dos vales variando entre
menos de 20 m até acima de 160 m e dimensão interfluvial entre menos de 250 m até 3.750 m. As
altimetrias predominantes se encontram entre 900 a 1.000 m e 700 a 800 m, e as declividades
entre 20 a 30% e 10% a 20%.
Correlacionada ao Planalto de Jundiaí, encontra-se nas áreas de influência do
empreendimento, a unidade de padrões e formas semelhantes Da34. A unidade Da34
compreende relevos de denudação formados por morros altos e topos aguçados, com altimetrias
predominantes entre 900 e 1.200 m e declividades dominantes entre 20 a 30%. O grau de
entalhamento dos vales é médio, entre 40 e 80m, e a dimensão interfluvial é caracterizada como
pequena, entre 250 e 750 m. Apresenta alto nível de fragilidade potencial, devido às formas muito
dissecadas, com vales entalhados associados a vales pouco entalhados com alta densidade de
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drenagem. As áreas dessa unidade de padrões e formas semelhantes estão sujeitas a processos
erosivos agressivos, com probabilidade de ocorrência de movimentos de massa e erosão linear
com voçorocas.
Pode-se notar, ao sul da AII, a presença de terrenos associados à unidade de padrões e formas
semelhantes Dc33. A unidade Dc33 compreende relevos de denudação formados por morros
altos e colinas, com altimetrias predominantes entre 700 m e 800 m e declividades dominantes
entre 10 a 20%. O grau de entalhamento dos vales é médio, entre 40 m e 80m, e a dimensão
interfluvial é caracterizada como média, entre 750 m e 1.750 m O nível do parâmetro de
fragilidade potencial é considerado médio, com formas de dissecação média a alta e vales
entalhados e densidade de drenagem média a alta, sendo que as áreas desta unidade estão sujeitas
a forte atividade erosiva.
9.1.6.3. Drenagem
A análise das bacias de drenagem que cortam os terrenos dos planaltos e planícies fluviais das
áreas adjacentes ao empreendimento, é importante para o entendimento das mudanças
provocadas na morfologia, potencializadas pelas interferências antrópicas que ocorrem na região,
com destaque para os processos de assoreamento.
O sistema de drenagem localizado na AII pertence à Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e
esculpe as morfologias associadas aos terrenos do Planalto de Jundiaí. Destaca-se o rio Juqueri,
ao norte da ADA, afluente da margem direita do rio Tietê, que recebe os cursos d’água inseridos
na AII e deságua no Reservatório Pirapora, alcançando o rio principal.
A drenagem no entorno apresenta padrão dendrítico, porém quando estes estão adaptados às
direções das estruturas regionais condicionam padrão de drenagem em treliça, com trechos de
traçados retilíneos e incisões em ângulos agudos, refletindo a influência dessas estruturas. No
Planalto de Jundiaí as drenagens têm orientação geral sul-norte.
Associados às drenagens mais importantes, ocorrem depósitos aluviais caracterizados como
pertencentes à Unidade Morfológica Pequenas Planícies Fluviais, com destaque para o córrego
Paiol Velho, apesar deste não estar apontado no mapeamento, dada a escala de trabalho.
Em relação à AID e à ADA, observou-se, a partir do levantamento topográfico e da visita
técnica de campo, que as áreas apresentam relevo fortemente ondulado. As declividades são
igualmente acentuadas, com destaque para a ocorrência de inclinações entre 25º e 45º distribuídas
ao longo das vertentes. As áreas com inclinação entre 0º e 16,7º estão localizadas
predominantemente ao longo dos vales e planícies. No Desenho 26341854DECA3 é possível
verificar os intervalos de declividade da ADA.
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9.1.6.4. Fragilidade Ambiental
A Carta de Fragilidade Ambiental resulta do cruzamento das variáveis relativas às classes de
declividade ou categorias hierárquicas de dissecação, classes de fragilidade dos tipos de solos (em
conjunto com a carta de potencial erosivo), e classes de proteção dos solos pelos tipos de
cobertura, cada uma delas traduzida num cartograma. O produto final identifica manchas de
diferentes padrões de fragilidade, representados através das Unidades Ecodinâmicas Estáveis
(Instabilidade Potencial) e das Unidades Ecodinâmicas Instáveis (Instabilidade Emergente),
hierarquizadas em categorias de Muito Baixa a Muito Alta (ROSS, 2010).
De acordo com ROSS (1990), essas Unidades Ecodinâmicas podem ser Estáveis, no caso de
terrenos em equilíbrio ecodinâmico e que foram poupados da ação humana, encontrando-se,
portanto, em estado natural, como bosques de vegetação natural, por exemplo. Para fins de
aplicação, essas Unidades Ecodinâmicas Estáveis apresentam-se como Unidades Ecodinâmicas
de Instabilidade Potencial em diferentes graus, desde Muito Baixo até Muito Alto.
Analogamente, as Unidades Ecodinâmicas Instáveis, que são aquelas cujas intervenções
antrópicas modificaram intensamente os ambientes naturais por meio de desmatamentos e
atividades econômicas diversas, são apresentadas como Unidades Ecodinâmicas de Instabilidade
Emergente em diferentes graus, desde Médio até Muito Alto.
As Unidades Ecodinâmicas de Instabilidade Potencial, e as Unidades Ecodinâmicas de
Instabilidade Emergente para a AID, encontram-se cartografadas no Mapa de Fragilidade
Ambiental, apresentado no Desenho 26341616FRA2, do Anexo 9.1.6.4-1.
Para executar a classificação das áreas conforme essas Unidades Ecodinâmicas, cujo conceito
foi proposto por Tricart (1977 apud ROSS, 1990) e redefinido por Ross (1990), deve-se analisar
as variáveis determinantes para classificarmos a fragilidade potencial de um determinado terreno.
Nesse estudo levou-se em consideração quanto fatores tradicionalmente utilizados nos estudos
de Fragilidade Ambiental: o mapeamento Pedológico regional, o Grau de Suscetibilidade a
Processos Erosivos, as Classe de Declividade/Classe de Dissecação do Relevo e o Uso e
Ocupação do Solo.
1. Classes de Fragilidade associadas a Pedologia
No que diz respeito à variável solos, os critérios utilizados para a definição de sua fragilidade
levam em conta textura, estrutura, plasticidade, grau de coesão das partículas e a
profundidade/espessura dos horizontes superficiais e subsuperficiais. ROSS (1994) estabeleceu as
seguintes classes de fragilidade ou de erodibilidade dos solos, considerando o escoamento
superficial difuso e concentrado das águas pluviais (Tabela 9.1.6.4-1):
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Tabela 9.1.6.4-1: Classes de Fragilidade dos Solos.
Classes de
Fragilidade

1 - Muito Baixa
2 - Baixa
3 - Média
4 - Forte
5 - Muito Forte
Fonte: ROSS (1994).

Tipos de Solos

Latossolo Roxo, Latossolo Vermelho escuro e Vermelho amarelo textura argilosa
Latossolo Amarelo e Vermelho amarelo textura média/argilosa
Latossolo Vermelho amarelo, Terra Roxa, Terra Bruna, Podzólico Vermelho-amarelo textura
média/argilosa
Podzólico Vermelho-amarelo textura média/arenosa, Cambissolos
Podzolizados com cascalho, Litólicos e Areias Quartzozas

Dentro da Área de Influência Direta (AID) destacam-se os Argissolos Vermelho-Amarelos
(PVA) com Horizonte C bem desenvolvido e textura predominantemente argilosa, além da
presença de lençol freático profundo de acumulação da água em fraturas rochosas.
2. Classes de Fragilidade associadas ao Suscetibilidade a Erosão
No que se refere a Suscetibilidade a Erosão, levou-se em conta três fatores de ordem física: a
litologia, a morfometria e as associações pedológicas. Essas combinações geram classe que
resumem os principais tipos de processos erosivos potencialmente desenvolvidos dentro de uma
determinada área. A Suscetibilidade a Erosão é detalhada na Tabela 9.1.6.4-2.
Tabela 9.1.6.4-2: Potencial Erosivo
Suscetibilidade

Classes de Fragilidade

1 - Muito Baixa
2 - Baixa
3 - Média
4 - Forte
5 - Muito Forte

Classe

V – Muito Baixa
IV – Baixa
III - Média
II - Alta
I – Muito Alta

Sub-Classe

Va, Vb
IVa, IVb, IVc, IVd, IVe
IIIa, IIIb, IIIc
IIa, IIb, IIc
Ia, Ib

A Área de Influência Direta (AID) está em quase sua totalidade dentro da classe de
Suscetibilidade Alta (IIc), marca pela alta incidência de processos erosivos superficiais, na forma
de ravinas, sulcos, ocorrência intensa de erosão laminar e movimentos de massa, na forma de
quedas de blocos, escorregamentos e rastejos, muito frequentes.
3. Classes de Fragilidade associadas a Declividade
Para estudos de maior detalhe, como o realizado neste estudo, utilizam-se as formas das
vertentes e as classes de declividade, com intervalos de classes consagrados nos estudos de
capacidade de uso/aptidão agrícola, associados com os valores limites críticos da geotecnia,
indicativos respectivamente do vigor dos processos erosivos, e dos riscos de
escorregamentos/deslizamentos e inundações frequentes, conforme a Tabela 9.1.6.4-3.
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Tabela 9.1.6.4-3: Classes de Declividades.
Categorias hierárquicas

1 - Muito Fraca
2 - Fraca
3 - Média
4 - Forte
5 - Muito Forte
Fonte: ROSS (1994).

Declividade (%)

Até 6
De 6 a 12
De 12 a 20
De 20 a 30
Acima de 30

Dentro das Áreas de Influência, predominam morros com vertentes variando principalmente
entre 20 e 30% e topos com baixa declividade (5 a 12%). Nos extremos norte e sul da AID
encontramos as maiores declividades, que superam os 30%. Próximo aos corpos hídricos
notamos uma suavização da declividade, mantendo dentro da classe de 12 a 20% nas cabeceiras e
diminuindo para 5 a 12% a jusante.
4. Classes de Fragilidade associadas ao Uso e Ocupação do Solo
Por fim, a análise da proteção dos solos proporcionada pelo topo de uso e ocupação do solo,
levou-se em conta o mapeamento local obtido por meio de fotointerpretação e levantamento de
dados primários realizados em campo (novembro de 2015), além de fontes secundárias, como
cartas de uso da terra e da cobertura vegetal em escala regional. Os graus de proteção aos solos
pela cobertura vegetal natural e cultivada, organizados por ROSS (1994), constam da Tabela
9.1.6.4-4.
Tabela 9.1.6.4-4: Graus de proteção dos solos por tipos de cobertura vegetal.
Graus de
Proteção

1 - Muito
Alta

Tipos de Cobertura Vegetal

Florestas/Matas naturais, florestas cultivadas com biodiversidade

Formações arbustivas naturais com estrato herbáceo denso, formações arbustivas densas
(mata secundária, Cerrado Denso, Capoeira Densa). Mata Homogênea de Pinus densa,
pastagens cultivadas com baixo pisoteio de gado, cultivo de ciclo longo como o cacau
Cultivo de ciclo longo em curvas de nível/terraceamento como café, laranja com forrageiras
3 - Média
entre ruas, pastagens com baixo pisoteio, silvicultura de eucaliptos com sub-bosque de nativas
Culturas de ciclo longo de baixa densidade (café, pimenta-do-reino, laranja com solo exposto
4 - Baixa
entre ruas), culturas de ciclo curto (arroz, trigo, feijão, soja, milho, algodão com cultivo em
curvas de nível/terraceamento)
5 - Muito Áreas desmatadas e queimadas recentemente, solo exposto por arado/gradeação, solo
baixa a exposto ao longo de caminhos e estradas, terraplenagens, culturas de ciclo curto sem práticas
nula
conservacionistas
Fonte: ROSS (1994).
2 - Alta

Grande parte da AID encontra-se com vegetação nativa, com a presença de três áreas urbanas
(Colinas da Anhanguera, Conjunto Habitacional São Benedito e Cidade de São Pedro). Nota-se a
presença de alguns pontos com reflorestamento, principalmente na porção sudoeste da AID.
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Resultados obtidos na Carta de Fragilidade Ambiental
A análise da Fragilidade Ambiental ao longo da Área de Influência Direta (AID) revelou se
tratar de um terreno com maior abrangência de Unidades Ecodinâmicas Estáveis (Instabilidade
Potencial). Esse fator se deve, em grande parte, pela alta proteção proporcionada pela vegetação
nativa presente na área, conferindo um grau de fragilidade baixo a médio, apenas apresentando
graus alto e muito alto nas áreas cuja declividade é superior a 30%. As áreas onde predominam as
Unidades Ecodinâmicas Instáveis (Instabilidade Emergente) refletem diretamente a presença de
ações antrópicas, como são os casos de área urbanizadas, a faixa de domínio do oleoduto e locais
onde a vegetação foi retirada e não houve substituição ´por um uso que promovesse estabilidade.
Nessas áreas notamos pouca influência das classes de declividade para definição dos Graus de
Fragilidade Ambiental, no entanto, destaca-se na porção sul da AID uma área onde a combinação
entre declividades superiores a 30% e a presença de campo antrópico com árvores isoladas
resultou em um Grau de Fragilidade Ambiental de Instabilidade Emergente Muito Alto.
Para a Área Diretamente Afetada (ADA) destaca-se principalmente Graus de Fragilidade
Ambiental de Instabilidade Potencial Baixa ou Média, sendo pontualmente de Instabilidade
Emergente alta, onde predomina o uso de Campo Antrópico com árvores isoladas com
declividades entre 20 e 30%.
Na porção a leste da ADA, encontram-se as áreas onde mais ocorreram intervenções
antrópicas, nota-se uma concentração e predominância de Unidades Ecodinâmicas de
Instabilidade Emergente, com Alto Grau de Fragilidade Ambiental, com exceção de sua zona
Central e da área de ZEPAM, que ocorre no seu setor Sudeste-Leste. Na porção Central e na
ZEPAM (município de São Paulo) da ADA-Leste ocorrem áreas com Graus de Muito Alto a
Alto de Fragilidade Ambiental, porém, das Unidades Ecodinâmicas de Instabilidade Potencial,
predominantemente, principalmente em função da densa cobertura vegetal, apesar de ocorrerem
locais com declividades desfavoráveis, como no setor Leste da ZEPAM. Ainda dentro da
ZEPAM, em seu extremo Norte, ocorrem áreas de Grau Alto da Unidade Ecodinâmica de
Instabilidade Emergente, associadas a reflorestamentos.
A oeste da ADA predominam as Unidades Ecodinâmicas de Instabilidade Potencial, de Grau
Muito Alto ao longo de seus limites Sudoeste e Sudeste, sendo que nas demais áreas predominam
Grau Alto, seguido de Graus Médio e Baixo. Notam-se, ainda, nas áreas que sofreram
intervenção, ocupadas por reflorestamentos, a ocorrência das Unidades Ecodinâmicas de
Instabilidade Emergente de Grau Alto predominando sobre as áreas de Grau Muito Alto,
estando associadas aos principais acessos, abertos acompanhando os divisores de águas.
9.1.7.

Recursos Hídricos Superficiais

9.1.7.1. Contexto Regional
A Lei Estadual 9.034/94 divide as bacias hidrográficas do estado de São Paulo em vinte e duas
Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) (Figura 9.1.7.1-1).
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O empreendimento encontra-se na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto
Tietê (UGRHI-06), que corresponde à área drenada pelo rio Tietê, desde suas nascentes em
Salesópolis até a barragem do Reservatório de Rasgão, num total de 5.775 km². A Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê (BHAT) constitui-se por uma vasta rede de tributários contabilizandose no trecho quase uma centena. Vários deles se destacam não apenas pela magnitude de suas
áreas de drenagem e pelos caudais que geram, com grandes prejuízos às atividades urbanas
instaladas sem o devido planejamento, mas também pela importância que representam, seja nos
aspectos históricos da região, seja por sediar importantes projetos de engenharia nas áreas
energética, de abastecimento e hidráulica (FUSP, 2009)10.
Destacam-se, com base nas amplitudes das áreas de drenagem, no sentido de montante para jusante:

10



Margem direita: rios Paraitinga, Baquirivu-Guaçu, Cabuçu de Cima e Juqueri;



Margem esquerda: rios Claro, Biritiba-Mirim, Jundiaí, Taiaçupeba-Açu, Aricanduva,
Tamanduateí, Pinheiros, Cotia e São João do Barueri.

Disponível em < http://www.fabhat.org.br/site/images/docs/volume_1_pat_dez09.pdf>, acesso em
29 de julho de 2017.
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Figura 9.1.7.1-1: Distribuição das UGRHIs do Estado de São Paulo

Fonte: Resumo de Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo: Ano Base 2012 (São Paulo, 2013).

A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê divide-se em seis subrregiões, que formam cinco
subcomitês, a saber: Tietê/Cabeceiras, Billings/Tamanduateí, Cotia/Guarapiranga,
Juqueri/Cantareira, Penha/Pinheiros e Pinheiros/Pirapora (estas duas últimas formam o
subcomitê Pinheiros/Pirapora), conforme apresentado no Desenho 26341602HIDA3.
As áreas de influência do empreendimento, conforme já descrito anteriormente, estão
localizadas na subrregião Juqueri/Cantareira.
A subrregião Juqueri/Cantareira compreende a porção norte da Bacia do Alto Tietê e toda a
rede de drenagem do rio Juqueri. Esta subrregião possui grande importância, pois abriga os
reservatórios Juqueri (Paiva Castro) e Águas Claras, que fazem parte do Sistema Cantareira,
responsável pela transposição das águas do Alto Piracicaba para a bacia hidrográfica do Alto
Tietê, principal manancial de abastecimento da RMSP.
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9.1.7.2. Contexto Local
A drenagem das áreas de influência do empreendimento é bastante definida e está em sua
totalidade inserida na porção meridional da bacia hidrográfica do rio Juqueri, afluente da margem
direita do rio Tietê. A AII compreende as sub-bacias hidrográficas dos córregos Paiol Velho e
Furnas, e parcialmente as drenagens do córrego Jaguari. Na AID e na ADA destaca-se o córrego
do Paiol Velho.
A sub-bacia hidrográfica do córrego do Paiol Velho é a principal rede de drenagem da AID e
da ADA. O córrego do Paiol Velho tem origem na porção sudoeste da AID, próximo à cota
800 m, de onde segue sentido nordeste até se encontrar com o córrego dos Micos, nas cercanias
do Residencial Itahyê, então segue sentido norte até o bairro Colinas da Anhanguera, onde flete
ao leste, indo ao encontro do Córrego do Itaim. Seu principal afluente é um córrego sem
denominação, cujo curso segue paralelo ao córrego do Itaim e conta com a presença de três
pequenos reservatórios.
O córrego de Furnas concentra a rede de drenagem do setor oeste do entorno do
empreendimento. Sua origem é na cota 835 m, em área composta por vegetação secundária,
talhões de eucalipto e campos antrópicos. O córrego inicia seu percurso com orientação nortesul, até a divisa da fazenda Itahyê com o bairro de São Pedro, onde flete abruptamente para oeste,
seguindo nesta direção até seu encontro com o córrego Jaguari, de onde flui ao norte até
encontrar o rio Juqueri.
A caracterização de cursos d’água e nascentes no entorno do empreendimento foi validada
junto ao Instituto Geográfico e Cartográfico do Governo do Estado de São Paulo (IGC-SP) e
apresenta-se no mapa de Hidrografia das Áreas de Influência (Desenho 26341602HIDA3), a
seguir.
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9.1.7.3. Disponibilidade Hídrica e Usos das Águas
De acordo com o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas
(Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, 2012), a disponibilidade per capita (Q médio em
relação à população total) da Bacia do Alto Tietê, foi de 153,8 m3/hab. ano em 2010, com
tendência de redução progressiva da disponibilidade em função do crescimento populacional. O
município de Santana de Parnaíba é classificado como área crítica de disponibilidade de água
superficial.
Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2015) em relação ao
abastecimento de água, o Município explora atualmente mananciais superficiais e subterrâneos. O
sistema de abastecimento é composto por sistemas isolados (Estações de Tratamento – ETA e
poços) e interligações com o Sistema Adutor Metropolitano (SAM), pois a água produzida no
município é insuficiente para suprir toda a demanda e necessita de complementação.
A água proveniente do SAM e que abastece Santana de Parnaíba é oriunda do Sistema
Cantareira (ETA Guaraú) e distribuída no município via reservatórios Barueri-Tamboré e
Barueri-Centro. Os reservatórios abastecem, dentre outros, os bairros que serão servidos pelo
acesso rodoviário, quais sejam, Cidade São Pedro e Colinas da Anhanguera.
O sistema de produção de água do município conta com 13 poços e 28 reservatórios. Os
poços apresentam em geral baixa capacidade de produção de água, devido às características
geológicas da região, e servem apenas como fonte complementar de abastecimento. Os sistemas
subterrâneos estão localizados no Jardim São Luís, Fazendinha e Cidade São Pedro. O maior
volume de água proveniente de mananciais superficiais procede do córrego do Suru, afluente do
ribeirão Santo André; do córrego do Barreiro, afluente do rio Tietê; e do lago Orion, na divisa
entre Santana de Parnaíba e Barueri. As estações para tratamento da água proveniente dos
referidos mananciais estão localizadas nos bairros Centro (ETA Sede), Bacuri (ETA Bacuri) e
Orion (ETA Aldeia da Serra), respectivamente.
De acordo com o Censo Demográfico de 2010, 90,78% dos domicílios particulares
permanentes de Santana de Parnaíba eram atendidos pela rede geral de abastecimento de água.
Os bairros Cidade São Pedro e Colinas da Anhanguera, no entorno da ADA, apresentaram um
percentual de abastecimento superior ao verificado no município, chegando a 96,97% de
atendimento. Nas áreas do município ainda não atendidas pelas redes de distribuição da SABESP
são utilizados caminhões pipas (particulares e da Prefeitura), poços convencionais e artesianos,
sendo estes últimos mais comuns em condomínios residenciais.
Em relação aos usos dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos cadastrados no site do
Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo, verificou-se, na
AII, um total de 20 outorgas de captação para águas superficial e 472 outorgas de captação de
água subterrânea, conforme pode ser observado na Figura 9.1.7.3-1.
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Figura 9.1.7.3-1: Distribuição das outorgas de Águas Superficiais e Águas Subterrâneas na AII.
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96%
Fonte: DAEE, 2014.

Figura 9.1.8.3-2: Distribuição das outorgas de uso da água superficial e subterrânea na AII.
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Dentre os usos destaca-se a predominância de uso urbano. Também possui relevância o uso
ligado à indústria (27%), conforme pode ser observado na Figura 9.1.7.3-3 a seguir.
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Figura 9.1.7.3-3: Distribuição das outorgas por tipo de uso na AII.
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Fonte: DAEE, 2014.
O item na legenda indicado como “-“ refere-se as outorgas cujos os usos não estão definidos

No que se refere à vazão, o total outorgado é de 355.900 m³/h, com média de 723,37 m³/h,
sendo a maior de 24.000 m³/h. As maiores vazões são registradas pelo uso urbano, que somado
consome mais de 63% da vazão outorgada na AII, apesar de representar 55% do número total de
outorgas.
9.1.7.4. Vulnerabilidade a inundações e deslizamentos
Segundo Projeto PROSAB de 2009, a ocupação territorial urbana, sem o devido planejamento
integrado das diversas infraestruturas necessárias ao desenvolvimento harmônico da cidade,
desencadeou o surgimento de problemas de drenagem por ocasião dos eventos hidrológicos de
alta intensidade.
Inicialmente, as áreas mais afetadas localizavam-se próximas aos cursos de água, em locais de
ocupação da calha secundária e nos trechos de jusante em relação à utilização das áreas
ribeirinhas. Com a expansão territorial, sem legislação e fiscalização que garantissem o
disciplinamento adequado do uso e ocupação do solo, os problemas de alagamentos e inundações
foram se intensificando e distribuindo ao longo das linhas naturais de escoamento dos deflúvios
superficiais em função da planialtimetria da cidade e do grau de impermeabilização da área de
drenagem.
Conforme o Plano Diretor do Município de Santana de Parnaíba (2006), atualmente em fase
de revisão, e levantamentos realizados através de entrevista com funcionários das Secretarias de
Planejamento, os principais bairros com ocorrências críticas de alagamento/inundação são os
bairros:
 Fazendinha – área de adensamento urbano a oeste do empreendimento, fora da AII;
 Capela Velha – ao oeste do empreendimento, fora da AII;
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Colinas da Anhanguera - área de adensamento urbano a leste do empreendimento,
fora da AII;
Bairro São Luis – ao norte do empreendimento, fora da AII.

É importante ressaltar que foi elaborado um estudo pelo IPT – Instituto de Pesquisas
Tecnológicas para a execução do Plano Municiapl de Redução de Riscos – PMRR11 para o
município de Santana do Parnaíba. Neste estudo foram diagnosticadas e identificadas, em sua
segunda etapa, as áreas de risco de deslizamento no município, sendo mapeadas algumas na área
de influência direta, como no bairro Cidade São Padro, porém não foram detectados dentro da
área diretamente afetada pelo município.
9.1.8.

Qualidade das Águas Superficiais

A análise da qualidade da água, no contexto regional, considerou as informações pertinentes à
sub-região Juqueri-Cantareira (integrante da UGRHI 06), onde se insere o empreendimento.
No entanto, não foram encontrados em literatura, pontos de monitoramento nas áreas de
influência do empreendimento. Assim, como base da avaliação, utilizou-se os dados publicados
anualmente pela CETESB no relatório Qualidade das Águas Superficiais no Estado de São Paulo
2016 (CETESB, 2017). De acordo com este relatório, existe apenas um ponto de monitoramento
de águas superficiais no Rio Juqueri (JQRI 03800), próximo à AII do empreendimento. As
informações destes pontos de monitoramento podem ser observadas na Tabela 9.1.8-1 e sua
localização na Figura 9.1.8-1.
Tabela Erro! Fonte de referência não encontrada.8-1: Descrição do ponto de amostragem da rede da Cetesb.
UGRHI

6 – Alto
Tietê

Corpo
Hídrico

Rio
Juqueri

Cód.
CETESB

JQRI
03800

Projeto

R.B.

Ponto ANA
(Federal)

Local de
amostragem

Latitude S

Longitude
W

Não

Ponte
na
rodovia
Anhanguera
(SP-330), no
sentido
Jundiaí - São
Paulo, altura
do Km 31.

23 24 09

46 50 09

Município

CAJAMAR

Fonte: CETESB, 2017

11

Plano Municipal de Redução de Riscos de Deslizamentos e Solapamentos de Margnes de Córregos para
o município de Santana de Parnaíba – Etapa II – Elaboração do PMRR. Elaborado pelo IPT em
06/12/2013. Cópia digital disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba.
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Figura Erro! Fonte de referência não encontrada.8-1: Localização do ponto de amostragem da Cetesb

No referido relatório (CETESB, 2017) foram avaliadas as principais variáveis relacionadas aos
impactos em ambientes aquáticos. Observa-se assim, que a maioria dos parâmetros que
apresentaram condição ou padrão de qualidade em desconformidade à Resolução CONAMA
357/05, são relacionados às descargas de esgotos domésticos e industriais, como: OD, DBO,
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fósforo total, manganês total, nitrogênio amoniacal, além dos parâmetros biológicos como:
análise de Vibrio fischeri e Escherichia coli, assim como elevadas concentrações de turbidez e
condutividade.
Ressalta-se que os solos tropicais do estado de São Paulo possuem concentrações
naturalmente elevadas dos metais alumínio, ferro e manganês. Dessa forma, os solos constituemse em uma fonte significativa desses metais para os corpos hídricos, por meio de lixiviação de
partículas devido a processos erosivos, acarretados entre diversos fatores por chuvas intensas e
carência ou ausência de mata ciliar. Em função disso, os resultados para manganês e alumínio no
ponto JQRI03800 apresentam frequentemente, porcentagens de não conformidades.
9.1.8.1. Dados primários
Este item apresenta a descrição da metodologia de execução do diagnóstico de qualidade das
águas superficiais, assim como os resultados físico-químicos obtidos in situ e os resultados das
análises químicas e microbiológicas obtidos em laboratório para as amostras de água superficial,
coletadas próximos a região do atual empreendimento. As amostragens foram realizadas visando
à avaliação da qualidade desta matriz ambiental nas áreas de influência do empreendimento. Os
resultados das análises foram avaliados em relação a critérios de qualidade de água estabelecidos
na Resolução CONAMA 357/05, a qual dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento.
Para o diagnóstico foram realizadas duas campanhas de amostragem de água superficial. A
primeira entre os dias 23 e 30 de setembro de 2015, e a segunda entre 13 e 15 de janeiro de 2016.
As amostragens foram executadas pela equipe da CPEA – Consultoria, Planejamento e Estudos
Ambientais, sendo respeitados os prazos de análise dos parâmetros (holding time) para a realização
dos ensaios.
9.1.8.2. Identificação e localização dos pontos de amostragem de água
superficial
Os pontos de amostragem foram selecionados visando à caracterização da qualidade dos
principais corpos d’água existentes nas áreas de influência do empreendimento. Dessa forma,
foram realizadas coletas de amostras de água superficial em quatro pontos de amostragem. As
coordenadas georreferenciadas dos pontos amostrados estão apresentadas na Tabela 9.1.8.2-1.
Para o georreferenciamento dos pontos, foi utilizado um receptor GPS da marca Garmin, modelo
GPSmap 60CSx.
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Tabela 9.1.8.2-1. Pontos amostrados e suas respectivas coordenadas de localização geográfica.
Nome do Ponto

Coordenadas UTM
Zona

Eastings (mE)

Northings (mN)

PA-01

23K

311.215

7.408.163

PA-02

23K

311.253

7.407.418

PA-03

23K

312.582

7.406.260

PA-04

23K

313.009

7.407.391

PA-05
23K
313.729
*Coordenadas
referenciadas ao datum
horizontam SIRGAS 2000

7.407.290

PA-06

23K

314.557

PA-07

23K

315.043

7.406.105

PA-08

23K

314.184

7.405.299

PA-09

23K

315.685

7.404.450

PA-10

23K

315.778

7.403.938

7.407.295

* Coordenadas referenciadas ao datum horizontal SIRGAS 2000.
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Figura 9.1.8.2-1: Localização geográfica dos pontos de água superficial amostrados.

A seguir, são descritas algumas informações técnicas de campo, registradas no momento da
amostragem dos pontos de coleta de água superficial, nas campanhas de setembro/2015 e
janeiro/2016. Assim como o enquadramento dos corpos d’água referente a cada ponto de
amostragem.
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PA-01
No ponto de amostragem PA-01, em setembro/2015 (Figura 9.1.8.2-2), foi observado no
momento da coleta, uma coloração acinzentada na água e forte odor de matéria orgânica em
decomposição possivelmente oriunda de fontes de lançamento de esgoto doméstico das
comunidades que margeiam o respectivo corpo hídrico.
Na campanha de janeiro/2016 (Figura 9.1.8.2-3) foi necessário o deslocamento do ponto, por
conta da dificuldade de acesso ao ponto original. Entretanto este deslocamento foi a jusante do
ponto original e no mesmo corpo d’água, a fim de manter um padrão comparativo entre as
amostras.
De acordo com o Decreto Estadual 10.755/77, o ponto PA-01 está localizado em um corpo
d’água enquadrado como Classe 3, sendo, portanto, comparado às condições e padrões
estabelecidos pelo artigo 16 da resolução CONAMA 357/05.

Figura 9.1.8.2-2. Proximidades do ponto de
amostragem PA-01 (setembro/2015).

Figura 9.1.8.2-3. Proximidades do ponto de
amostragem PA-01 (janeiro/2016).

PA-02
O ponto de amostragem PA-02 constitui-se de um trecho de uma drenagem com fluxo
imperceptível, largura aproximada de 7,0 metros no trecho amostrado e que apresenta
profundidade, próxima à margem vegetada, em torno 2,0 m. Na maior parte do trecho a
profundidade do corpo de água encontra-se entre 0,3 m e 1,2 m de profundidade. O substrato é
constituído de material fino (lamoso) e bastante material orgânico (folhas, troncos, macrófitas,
etc).
Na campanha de setembro/2015 (Figura 9.1.8.2-4) foi verificada a presença de um fluxo de
pessoas realizando pesca e natação. Na campanha de janeiro/2016 (Figura 9.1.8.2-5), a coleta foi
realizada sob início de precipitação, não sendo registrado este fluxo de pessoas no corpo d’água.
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De acordo com o Decreto Estadual 10.755/77, o ponto PA-02 está localizado em um corpo
d’água enquadrado como Classe 3, sendo, portanto, comparado às condições e padrões do artigo
16 da resolução da CONAMA 357/05.

Figura 9.1.8.2-4. Proximidades do ponto de
amostragem PA-02 (setembro/2015).

Figura 9.1.8.2-5. Proximidades do ponto de
amostragem PA-02 (janeiro/2016).

PA-03
Apesar do ponto amostral PA-03 (Figuras 9.1.8.2-6 e 7) estar localizado próximo a uma
estrada com intenso fluxo de veículo, foi possível perceber uma vegetação marginal
razoavelmente preservada. O corpo de água é constituído de um riacho onde se alternam
pequenos trechos de água bastante corrente, com fundo constituído de seixos e rochas, e trechos
de menor fluxo de água constituído de fundo também rochoso, mas com acúmulo de material
lamoso. Em ambos os trechos existem influência de material orgânico proveniente da cobertura
vegetal.
Uma vez que o ponto PA-03 está inserido em um corpo d’água localizado no interior de uma
Unidade de Conservação (reserva biológica do Tamboré), este foi considerado como Classe 1, de
acordo com o Decreto Estadual 10.755/77, segundo o qual “todos os cursos d´água cujas nascentes
situam-se dentro de áreas destinadas a Reservas Florestais” pertenceriam à esta classe.
Os resultados deste ponto, foram portanto, comparados às condições e padrões estabelecidos
pelo artigo 14 da resolução CONAMA 357/05.
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Figura 9.1.8.2-6. Proximidades do ponto de
amostragem PA-03 (setembro/2015).

Figura 9.1.8.2-7. Proximidades do ponto de
amostragem PA-03 (janeiro/2016).

PA-04
A área de amostragem PA-04 localiza-se em uma região imediatamente adjacente à via de
rodagem de veículos. Constitui-se de uma área com vegetação marginal razoavelmente preservada
apesar das influências de entorno, com um canal bem definido onde se alternam porções de
maior fluxo, menor profundidade e fundo constituído majoritariamente de rochas e seixos e
trechos de fluxo mais lento com fundo onde se observa maior acúmulo de material lamoso
juntamente com a constituição primária rochosa/seixos. A largura do curso de água varia entre
1,0 m e 2,5 m no trecho amostrado e a profundidade máxima registrada no trecho foi de cerca de
1,2 m.
Na campanha de setembro/2015 (Figura 9.1.8.2-8) foi observada uma coloração acinzentada
das águas e um fluxo de pessoas praticando natação nas proximidades do ponto, assim como a
presença de resíduos sólidos urbanos, o que denota a provável descarga de esgotos no corpo de
água. Em janeiro/2016 (Figura 9.1.8.2-9) as características do ponto mantiveram-se as mesmas,
entretanto não foi registrado fluxo de pessoas.
De acordo com o Decreto Estadual 10.755/77, o ponto PA-04 está localizado em um corpo
d’água enquadrado como Classe 3, sendo, portanto, comparado às condições e padrões
estabelecidos pelo artigo 16 da resolução CONAMA 357/05.
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Figura 9.1.9.1.1-8. Proximidades do ponto de
amostragem PA-04 (setembro/2015).

Figura 9.1.9.1.1-9. Proximidades do ponto de
amostragem PA-04 (janeiro/2016).

9.1.8.3. Procedimentos adotados para a amostragem de água superficial
Foram realizadas duas campanhas de amostragens de água superficial. A primeira entre os dias
23 e 30 de setembro de 2015, e a segunda entre os dias 13 e 15 de janeiro de 2016.
Os procedimentos de amostragem seguiram o método da ISO 5667-6 – Water quality –
Sampling – Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams. As coletas das amostras foram realizadas
no meio da coluna d’água, sendo que de acordo com a profundidade do ponto amostral foi
utilizado garrafa do tipo Van Dorn ou imersão direta de frascos sem preservantes para a tomada
da amostra de água. O funcionamento da garrafa do tipo Van Dorn consiste na abertura da
garrafa na superfície, sendo que na profundidade desejada, a mesma é desarmada por meio de um
peso de metal (mensageiro) coletando a amostra correspondente à região pretendida. O dossiê
fotográfico da amostragem é apresentado nas Figuras 9.1.8.3-1 a 9.1.8.3-8, a seguir.

Figura 9.1.8.3-1. Medição da altura da coluna
d’água dos pontos de amostragem.

Figura 9.1.8.3-2. Amostragem de água superficial
utilizando garrafa do tipo Van Dorn.
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Figura 9.1.8.3-3. Transferência das amostras de
água superficial coletada, para frascos fornecidos
pelo laboratório.

Figura 9.1.8.3-4. Preparo do controle de qualidade:
branco de equipamento.

Figura 9.1.8.3-5. Realização do controle de
qualidade: branco de campo.

Figura 9.1.8.3-6. Sonda multiparamétrica da marca
HANNA, modelo HI 9828, utilizada para medição
físico-química, in situ, na água superficial.

Figura 9.1.8.3-7. Registro dos dados físicoquímicos medidos em campo.

Figura 9.1.8.3-8. Preservação das amostras em
caixas térmicas com gelo.
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9.1.8.4. Medidas físico-químicas in situ nas amostras de água superficial
Durante a amostragem, foi realizada in situ a medição em triplicata dos parâmetros físicoquímicos (pH, EH, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido e temperatura) das amostras de
água com uma sonda multiparâmetros da marca Hanna modelo HI 9828. O equipamento foi
devidamente calibrado em laboratório da Rede Brasileira de Calibração (RBC) e verificado com
padrões rastreáveis ao sistema internacional (SI) de forma a assegurar o estado de calibração dos
mesmos, a fim de garantir a precisão e exatidão dos resultados de campo.
A Tabela 9.1.8.4-1 apresenta os procedimentos utilizados durante as medições físico-químicas
realizadas in situ nas amostras de água superficial. No Anexo 9.1.8.4-1 deste documento, são
apresentados os relatórios de ensaio referentes às análises dos parâmetros físico-químicos
quantificados pela CPEA, os quais foram obtidos em conformidade com os critérios de qualidade
da norma NBR ISO/IEC 17.025:2005.
Tabela 9.1.8.4-1: Procedimentos utilizados durante as medições físico-químicas realizadas in situ nas
amostras de água superficial.
Matriz

Água Superficial

Parâmetro

Procedimento

pH
Potencial Redox (E H)

SMEWW 4500-H+ B
SMEWW 2580 B

Oxigênio Dissolvido

SMEWW 4500-O G

Condutividade

SMEWW 2510 B

Salinidade

SMEWW 2520

Temperatura

SMEWW 2550B

9.1.8.5. Tratamento das amostras e análises em laboratório
As amostras de água superficial foram acondicionadas em frascos de vidro e plástico,
previamente limpos, fornecidos pelo laboratório responsável pelas análises, conforme o
parâmetro a ser analisado nas amostras. Os frascos com as amostras foram armazenados em
caixas térmicas com gelo e mantidas sob refrigeração <6°C (sem congelar), desde o momento da
coleta até o seu processamento em laboratório. O Laboratório Analytical Technology realizou as
análises.
Os parâmetros de água superficial que foram analisados em laboratório, juntamente com os
protocolos para armazenamento, preservação, quantidade e prazos para análises são listados na
Tabela 9.1.8.5-1.
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Tabela 9.1.8.5-1: Protocolos para armazenamento, preservação e prazos para análises dos parâmetros a
serem analisados.
Recipiente de

Preservação

Quantidade de amostra

vidro âmbar c/ septo
teflon

8 gotas HCl 50% e
Refrigerar a ≤ 6ºC

40 mL (2 frascos)

7 dias (extração)
40 dias (análise)

vidro âmbar c/ septo
teflon

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

EPA 8321

7 dias (extração)
40 dias (análise)

vidro âmbar c/ septo
teflon

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

PCBs

EPA 3510 (preparação)
EPA 8082 (análise)

7 dias (extração)
40 dias (análise)

vidro âmbar c/ septo
teflon

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

Pesticidas
Organoclorados

EPA 3510 (preparação)
EPA 8081 e EPA 8321 (análise)

7 dias (extração)
40 dias (análise)

vidro âmbar c/ septo
teflon

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

Pesticidas
Organofosforados

EPA 8141

7 dias (extração)
40 dias (análise)

vidro âmbar c/ septo
teflon

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

Herbicidas clororados
( 2,4-D, 2,4,5-T e 2,4,5TP)

EPA 8321

7 dias (extração)
40 dias (análise)

vidro âmbar c/ septo
teflon

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

Tributilestanho (TBT)

EPA 8321 ou SM 6710

7 dias (extração)
40 dias (análise)

vidro âmbar

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

Carbaril

EPA 531.2 e EPA 8318

7 dias (extração)
40 dias (análise)

vidro âmbar

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

plástico / vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC
H2SO4 (pH<2)

100 mL
1000 mL

Parâmetros

M étodo de análise

Prazo para análise

VOC

EPA 5021 (preparação)
EPA 8260 (análise)

14 dias

SVOC

EPA 3510 (preparação)
EPA 8270 (análise)

3,3 - Diclorobenzidina

armazenamento

Compostos Orgânicos

Constituintes Orgânicos
DQO

SM 5220

28 dias

Óleos e graxas

SM 5520

28 dias

vidro âmbar

Refrigerar a ≤ 6ºC HCl
(pH<2)

Fenol (colorimétrico)

SM 5530

28 dias

vidro âmbar

Refrigerar a ≤ 6ºC
H2SO4 (pH<2)

500 mL

Surfactantes

SM 5540

48 horas

plástico / vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

Carbono Orgânico Total
(TOC)

EPA 415.3

28 dias

plástico / vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC
HCl ou H2SO4
(pH<2)

200 mL

Metais totais

EPA 3005 (preparação)
EPA 6010 (análise)

6 meses

plástico

Refrigerar a ≤ 6ºC
HNO3 (pH<2)

250 mL

Mercúrio (Hg) total

EPA 1631 ou EPA 7473

28 dias

plástico

Refrigerar a ≤ 6ºC
HNO3 (pH<2)

200 mL

Metais Dissolvidos

EPA 6010

6 meses

plástico

Refrigerar a ≤ 6ºC

100 mL

Metais

Constituintes Inorgânicos não-metálicos
Cianeto Livre

EPA 9056

14 dias

plástico / vidro

NaOH (pH >12)
Refrigerar a ≤ 6ºC

250 mL

Fluoreto

EPA 9056

28 dias

plástico

Refrigerar a ≤ 6ºC

100 mL

Nitrato como N

EPA 9056

48 horas

plástico

Refrigerar a ≤ 6ºC

30 mL

Nitrito como N

EPA 9056

48 horas

plástico

Refrigerar a ≤ 6ºC

30 mL

N amoniacal total

SM 4500.NH3

28 dias

plástico

Refrigerar a ≤ 6ºC
H2SO4 (pH<2)

100 mL

Nitrogênio Kjeldahl
Total (TKN)

SM 4500.Norg

28 dias

plástico / vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC
H2SO4 (pH<2)

250 mL

Fósforo total

EPA 3005 (preparação)
EPA 6010 (análise)

28 dias

plástico

Refrigerar a ≤ 6ºC
HNO3 (pH<2)

500 mL

Fósforo dissolvido

EPA 6010

28 dias

plástico

Refrigerar a ≤ 6ºC

100 mL

vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC
100 uL de Acetato de
Zinco 2M + 250 uL de
NaOH 6 M até pH > 9
para cada 100 ml de
amostra.

300 mL

50 mL

Sulfeto
(como H2S não
dissociado)

SM 4500.S2

7 dias

Cor aparente

SM 2120

48 horas

plástico / vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC

Cor verdadeira

SM 2120

48 horas

plástico / vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC

50 mL

Odor
Sólidos suspensos totais
(SST)
Materiais sedimentáveis

SM 2150

6 horas

plástico / vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC

100 mL

Turbidez

Propriedades Físicas

SM 2540

7 dias

plástico / vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC

200 mL

SM 2540

48 horas

polietileno ou vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC

1000 mL

SM 2530

48 horas

plástico / vidro

Refrigerar a ≤ 6ºC

100 mL

Refrigerar a ≤ 6ºC

100 mL

Microbiológicos
Coliformes
termotolerantes

SME 9221

24 horas

plástico / vidro
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9.1.8.6. Resultados das análises físico-químicas realizadas in situ
Neste item são apresentados os resultados obtidos in situ para os parâmetros físico-químicos
das amostras de água superficial coletadas nas áreas de influência do empreendimento, nas duas
campanhas realizadas (setembro/2015 e janeiro/2016), conforme apresentado na Tabela 9.1.8.61, a seguir.
As medições dos parâmetros físico-químicos foram realizadas em triplicata em cada ponto e
os valores apresentados nas tabelas são valores médios. Todas as réplicas de medições obtidas
foram muito próximas entre si, apresentando baixos valores de desvio-padrão.
Tabela 9.1.8.6-1: Resultados dos parâmetros físico-químicos obtidos in situ nas amostras de água
superficial coletadas nas campanhas de setembro/2015 e janeiro/2016.
Ponto de coleta
Profundidade da coluna d'água (m)
Data da coleta
Hora da coleta

Resolução
CONAMA 357/05
Art. 16

Condições ambientais nas últimas 24hs
Oxigênio Dissolvido (mg/L)

PA-01

PA-01

PA-02

PA-02

PA-04

0,50

2,00

1,50

-

0,40

0,50

30/09/2015

15/01/2015

24/09/2015

14/01/2016

30/09/2015

14/01/2016

PA-04

16:20

09:18

16:00

17:41

10:30

12:14

Sem chuva

Com chuva

Sem chuva

Com chuva

Sem chuva

Com chuva
6,85

não inferior 4,0

< 0,3

0,38

2,95

3,33

7,04

Oxigênio Dissolvido ( % )

-

<4

5

35

41

86

85

EH (mV) a 25ºC

-

93

94

192

140

109

195

entre 6,0 e 9,0

7,30

Potencial hidrogeniônico - pH

5,57

5,56

5,57

7,06

5,90

Condutividade (µS/cm)

104

104

<7

68

40

82

Salinidade

0,05

0,05

< 0,01

0,03

0,02

0,04

Temperatura (C°)

21,0

21,0

19,7

21,1

20,0

21,9

Ponto de coleta
Profundidade da coluna d'água (m)
Data da coleta
Hora da coleta

PA-03
Resolução
CONAMA 357/05
Art. 14

Condições ambientais nas últimas 24hs
Oxigênio Dissolvido (mg/L)

PA-03

0,30

0,20

28/09/2015

14/01/2016

15:14

15:49

Com chuva

Com chuva
6,65

não inferior 6,0

6,24

Oxigênio Dissolvido ( % )

-

75

81

EH (mV) a 25ºC

-

128

261

entre 6,0 e 9,0

5,36

6,81

Potencial hidrogeniônico - pH
Condutividade (µS/cm)
Salinidade
Temperatura (C°)

<7

29

< 0,01

0,01

19,5

20,4

Considerando as duas campanhas de amostragem (setembro/2015 e janeiro/2016), os valores
de condutividade nas amostras de água superficial variaram entre < 7 µS/cm (PA-02 e PA-03 –
campanha de setembro/2015) e 104 µS/cm (PA-01- setembro/2015 e janeiro/2016), enquanto
que a salinidade variou de <0,01 (PA-02 e PA-03 – campanha de setembro/2015) a 0,05 (PA-01setembro/2015 e janeiro/2016), de acordo com a condutividade, sendo classificadas como águas
doces (salinidade inferior a 0,5), segundo artigo 2º da Resolução CONAMA 357/05.
Dentre os parâmetros medidos in situ no presente estudo, os artigos 14 e 16 da referida
Resolução estabelecem condições de qualidade para o pH, o qual pode variar entre 6,0 e 9,0 e
para o oxigênio dissolvido, o qual deve apresentar concentração superior a 6,0 mg/L e 4,0 mg/L,
respectivamente.
Nas amostras de água superficial, os valores de pH ocorreram em desconformidade às
condições de qualidade estabelecidas pelos artigos 14 e 16 da Resolução CONAMA 357/05, em
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todas as amostras analisadas em setembro/2015 (100%), enquanto que em janeiro/2016 apenas a
amostra de PA-01 apresentou valor desconforme. Considerando as duas campanhas, os valores
de pH nas amostras variaram entre 5,36 (PA-03 – setembro/2015) e 7,30 (PA-04– janeiro/16).
Em relação ao oxigênio dissolvido também foram obtidas concentrações desconformes à
respectiva legislação nas amostras de PA-01 e PA-02 (nas duas campanhas), com concentrações
que variaram de <0,3 mg/L (PA-01– setembro/2015) a 7,04 mg/L (PA-04– setembro/2015).
O oxigênio se dissolve nas águas naturais proveniente da atmosfera e a concentração de
saturação do OD na água varia em função da temperatura, pressão atmosférica e salinidade.
Naturalmente a concentração de oxigênio dissolvido em corpos d’água decresce de acordo com a
profundidade, uma vez que a oxigenação se dá na superfície através da turbulência gerada pelos
ventos. No mais, as amostras de água de fundo, também sofrem forte influência do sedimento
que, por ser rico em matéria orgânica, consome o oxigênio dissolvido da coluna d’água adjacente
(BAIRD, 2002).
O potencial de oxirredução obtido em campo teve como referência o eletrodo de Ag/AgCl,
sendo convertidos a EH (25°C) para interpretação dos resultados. Os valores de EH variaram
entre 93 mV (PA-01- setembro/2015) e 261 mV (PA-03- janeiro/2016), indicando se tratar de
um ambiente oxidante, com tendência das espécies presentes no meio para adquirirem elétrons e
serem reduzidas.
Quanto à temperatura da água, foi registrado em setembro/2015 média de 20,05°C nas
amostras coletadas e em janeiro/2016, média de 21,10°C. Além disso em setembro/2015 não foi
registrado precipitação durante o período de amostragem, ao contrário de janeiro/2016, onde
todos os dias de coleta foram sob chuva.
9.1.8.7. Resultados das análises laboratoriais
Neste item, são apresentados os resultados das análises laboratoriais (propriedades físicas,
ânions, constituintes orgânicos, inorgânicos não metálicos, metais totais e dissolvidos, série
nitrogenada, microbiológicos, PCBs, organometálicos, herbicidas, pesticidas, benzeno clorados,
compostos nitrogenados, fenóis clorados e hidrocarbonetos) das amostras de água superficial
coletadas nas áreas de influência do empreendimento, nas duas campanhas realizadas em
setembro/2015 e janeiro/2016, respectivamente.
A. Propriedades físicas
A Tabela 9.1.8.7-1, a seguir, apresenta os resultados dos parâmetros de propriedades físicas
(clorofila-a, cor, odor, sólidos dissolvidos totais, sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos totais e
turbidez) analisados nas amostras de água superficial, coletadas na área de influência do
empreendimento, nas duas campanhas de amostragem (setembro/2015 e janeiro/2016) realizadas
para este diagnóstico.
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Tabela 9.1.8.7-1: Resultados dos parâmetros de propriedades físicas obtidos nas amostras de água
superficial coletadas na área de influência do empreendimento, nas campanhas de setembro/2015 e
janeiro/2016.
Parâmetro
Data Coleta

Unidade

Hora Coleta

PA-01

Resolução

Ident.Laboratorio

PA-02

PA-04

CONAM A

30/09/2015

15/01/2016

24/09/2015

14/01/2016

30/09/2015

357/2005

16:19:59

09:18:00

16:00:00

17:41:00

10:30:00

12:14:00

Art. 16

121588/2015

4748/2016

118482/2015

4380/2016

121587/2015

4378/2016

19913/2015

782/2016

19481/2015

713/2016

19913/2015

713/2016

< 1,5

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Propriedades físicas

Clorofila a
Cor verdadeira
Odor

µg/L

60

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

mg Pt/L

75

26,8

11,0

< 6,0

27,9

23,8

20,3

-

virtualmente ausentes

inodoro

inodoro

inodoro

inodoro

inodoro

inodoro

Sólidos dissolvidos totais

mg/L

500

94,7

35,3

38,7

112,7

57,3

105,3

Sólidos sedimentáveis

mL/L

virtualmente ausentes

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

Sólidos suspensos totais

mg/L

-

18,0

14,0

< 5,0

28,0

20,7

48,0

Turbidez

UNT

100

10,2

4,21

1,63

6,34

10,5

8,9

Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

PA-03

Resolução
Unidade

Ident.Laboratorio

CONAM A

28/09/2015

357/2005

15:14:00

15:49:00

Art. 14

120337/2015

4379/2016

19693/2015

713/2016

< 1,5

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Propriedades físicas

Clorofila a
Cor verdadeira
Odor

µg/L

10

< 1,5

mg Pt/L

cor natural

< 6,00

13,5

-

virtualmente ausentes

Inodoro

inodoro

Sólidos dissolvidos totais

mg/L

500

14,7

67,3

Sólidos sedimentáveis

mL/L

virtualmente ausentes

< 0,300

< 0,3

Sólidos suspensos totais

mg/L

-

15,3

40,7

Turbidez

UNT

40

13,5

2,44

Quanto aos parâmetros de propriedades físicas, a Resolução CONAMA 357/05 não
estabelece uma concentração máxima de condição de qualidade e sim a condição de
“virtualmente ausente” para os parâmetros odor e sólidos sedimentáveis. Considerando as duas
campanhas realizadas (setembro/2015 e janeiro/2016) estes dois parâmetros não foram
quantificados em nenhuma das amostras, classificados como inodoro e <0,3 mg/L,
respectivamente.
Além destes, o parâmetro clorofila a ocorreu abaixo do limite de quantificação do método
analítico utilizado (<1,5 µg/L) em todas as amostras analisadas das duas campanhas
(setembro/2015 e janeiro/2016).
Cor verdadeira foi quantificada em 75% das amostras analisadas variando de <6,0 mg Pt/L
(PA-02 e PA-03 – setembro/2015) a 27,9 mgPt/L (PA-02 – janeiro/2016), todas em
conformidade ao respectivo padrão de qualidade estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05
(art.16).
Os sólidos dissolvidos totais foram quantificados em todas as amostras analisadas das duas
campanhas, variando entre 14,7 mg/L (PA-03 – setembro/2015) a 112,7 mg/L (PA-02 –
janeiro/2016), todas em conformidade à respectiva legislação. Assim como o parâmetro turbidez
que foi quantificado em todas as amostras analisadas, com variação entre 1,63 NTU (PA-02 –
setembro/2015) e 13,5 NTU (PA-03 – setembro/2015), todas em conformidade à Resolução
supracitada
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Além destes, foram quantificados, em todas as amostras (exceção a PA-02 – setembro/2015),
sólidos suspensos totais, variando entre 14,0 mg/L (PA-01 – janeiro/2016) a 48,0 mg/L (PA-04
– janeiro/2016). Entretanto, a referida Resolução não apresenta condição de qualidade para este
parâmetro.
B. Ânions
A Tabela 9.1.8.7-2, a seguir, apresenta os resultados dos parâmetros de ânions (cianeto livre,
cloreto, fluoreto, sulfato e sulfeto) analisados nas amostras de água superficial coletadas na área
de influência do empreendimento, nas duas campanhas de amostragem (setembro/2015 e
janeiro/2016) realizadas para este diagnóstico.
Tabela 9.1.8.7-2: Resultados dos parâmetros de ânions obtidos nas amostras de água superficial coletadas
na área de influência do empreendimento, nas campanhas de setembro/2015 e janeiro/2016.
Parâmetro
Data Coleta

Unidade

Hora Coleta

PA-01

Resolução

Ident.Laboratorio

PA-02

PA-04

CONAM A

30/09/2015

15/01/2016

24/09/2015

14/01/2016

30/09/2015

357/2005

16:19:59

09:18:00

16:00:00

17:41:00

10:30:00

12:14:00

Art. 16

121588/2015

4748/2016

118482/2015

4380/2016

121587/2015

4378/2016

19913/2015

782/2016

19481/2015

713/2016

19913/2015

713/2016

< 0,002

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Ânions

Cianeto livre

mg/L

0,022

< 0,002

< 0,002

< 0,002

< 0,002

< 0,002

Cloreto

mg/L

250

64,3

5,62

24,7

1,46

61,0

5,34

Fluoreto

mg/L

1,4

< 0,03

0,173

0,852

0,118

< 0,03

0,106

Sulfato

mg/L

250

24,8

6,89

0,629

3,26

17,6

3,1

Sulfeto de hidrogênio (Sulfeto não dissociado)

mg/L

0,3

< 0,002

< 0,002

< 0,002

< 0,002

< 0,002

< 0,002

Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

PA-03

Resolução
Unidade

Ident.Laboratorio

CONAM A

28/09/2015

357/2005

15:14:00

15:49:00

Art. 14

120337/2015

4379/2016

19693/2015

713/2016

< 0,002

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Ânions

Cianeto livre

mg/L

0,005

< 0,002

Cloreto

mg/L

250

14,7

3,8

Fluoreto

mg/L

1,4

0,881

0,076

Sulfato

mg/L

250

1,28

1,94

Sulfeto de hidrogênio (Sulfeto não dissociado)

mg/L

0,002

< 0,002

< 0,002

Dentre os parâmetros analisados, cianeto livre e sulfeto, não foram quantificados em nenhuma
das amostras analisadas, ocorrendo em concentrações abaixo do limite de quantificação do
método analítico utilizado (< 0,002 mg/L).
Em contrapartida, o parâmetro cloreto foi quantificado em todas as amostras analisadas,
variando entre 1,46 mg/L (PA-02 – janeiro/2016) a 64,3 mg/L (PA-01 – setembro/2015), todas
em conformidade a Resolução CONAMA 357/05 (até 250 mg/L). Assim como os parâmetros
sulfato, que foi quantificado em todas as amostras (100%), com concentrações que variaram de
0,629 mg/L (PA-02 – setembro/2015) a 24,8 mg/L (PA-01 – setembro/2015); e fluoreto
quantificado em 75% das amostras, entre < 0,003 mg/L (PA-01 e PA-04 – setembro/2015) a
0,881 mg/L (PA-03 – setembro/2015), todos em conformidade a respectiva resolução (250
mg/L e 1,40 mg/L, respectivamente).
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C. Constituintes orgânicos
A Tabela 9.1.8.7-3, a seguir, apresenta os resultados dos parâmetros de constituintes orgânicos
(DBO, fenóis totais, óleos e graxas e surfactantes) analisados nas amostras de água superficial
coletadas na área de influência do empreendimento, nas duas campanhas de amostragem
(setembro/2015 e janeiro/2016) realizadas para este diagnóstico.
Tabela 9.1.8.7-3: Resultados dos parâmetros de constituintes orgânicos obtidos nas amostras de água
superficial coletadas na área de influência do empreendimento, nas campanhas de setembro/2015 e
janeiro/2016.
Parâmetro
Data Coleta

Unidade

Hora Coleta

PA-01

Resolução

PA-02

PA-04

CONAM A

30/09/2015

15/01/2016

24/09/2015

14/01/2016

30/09/2015

357/2005

16:19:59

09:18:00

16:00:00

17:41:00

10:30:00

12:14:00

Art. 16

121588/2015

4748/2016

118482/2015

4380/2016

121587/2015

4378/2016

19913/2015

782/2016

19481/2015

713/2016

19913/2015

713/2016

Ident.Laboratorio
ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Constituinstes Orgânicos

DBO

mg/L

10

8,41

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

Fenóis totais

mg/L

0,01

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

Óleos e graxas

mg/L

virtualmente ausentes

< 10,0

< 10,0

< 10,0

< 10,0

< 10,0

< 10,0

Surfactantes

mg/L

0,5

< 0,015

< 0,015

< 0,015

< 0,015

< 0,015

< 0,015

Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

PA-03

Resolução
Unidade

Ident.Laboratorio

CONAM A

28/09/2015

357/2005

15:14:00

15:49:00

Art. 14

120337/2015

4379/2016

19693/2015

713/2016

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Constituinstes Orgânicos

DBO

mg/L

3

< 3,0

< 3,0

Fenóis totais

mg/L

0,003

< 0,003

< 0,003

Óleos e graxas

mg/L

virtualmente ausentes

< 10,0

< 10,0

Surfactantes

mg/L

0,5

< 0,015

< 0,015

Dentre os parâmetros de constituintes orgânicos, apenas DBO foi quantificado em uma
amostra (8,41 mg/L em PA-01 – setembro/2015) de todas as analisadas. O restante dos
parâmetros analisados (fenóis totais, óleos e graxas e surfactantes) ocorreram abaixo do limite de
quantificação do método analítico utilizado (< 0,003 mg/L, < 10,0 mg/L e < 0,015 mg/L,
respectivamente), em todas as amostras analisadas nas duas campanhas amostrais.
D. Inorgânicos não metálicos
A Tabela 9.1.8.7-4, a seguir, apresenta os resultados dos parâmetros de inorgânicos não
metálicos (cloro e fósforo total) analisados nas amostras de água superficial coletadas na área de
influência do empreendimento, nas duas campanhas de amostragem (setembro/2015 e
janeiro/2016) realizadas para este diagnóstico.
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Tabela 9.1.8.7-4: Resultados dos parâmetros de inorgânicos não metálicos obtidos nas amostras de água
superficial coletadas na área de influência do empreendimento, nas campanhas de setembro/2015 e
janeiro/2016.
Parâmetro
Data Coleta

Unidade

Hora Coleta

PA-01

Resolução

Ident.Laboratorio

PA-02

PA-04

CONAM A

30/09/2015

15/01/2016

24/09/2015

14/01/2016

30/09/2015

357/2005

16:19:59

09:18:00

16:00:00

17:41:00

10:30:00

12:14:00

Art. 16

121588/2015

4748/2016

118482/2015

4380/2016

121587/2015

4378/2016

19913/2015

782/2016

19481/2015

713/2016

19913/2015

713/2016

< 0,009

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Inorgânicos não metálicos

Cloro total

mg/L

-

NA

< 0,009

NA

< 0,009

NA

Fósforo total (P) - Ambiente: Lêntico

mg/L

0,05

-

-

< 0,02

< 0,02

-

-

Fósforo total (P) - Ambiente: Lótico

mg/L

0,15

0,095

< 0,02

-

-

0,039

0,032

Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

PA-03

Resolução
Unidade

Ident.Laboratorio

CONAM A

28/09/2015

357/2005

15:14:00

15:49:00

Art. 14

120337/2015

4379/2016

19693/2015

713/2016

< 0,009

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Inorgânicos não metálicos

Cloro total

mg/L

0,010

NA

Fósforo total (P) - Ambiente: Lêntico

mg/L

0,02

-

-

Fósforo total (P) - Ambiente: Lótico

mg/L

0,1

< 0,02

< 0,02

Quanto ao cloro total, este parâmetro foi analisado apenas na segunda campanha de
amostragem (janeiro/2016), entretanto, não foi quantificado em nenhuma das amostras
analisadas, ocorrendo abaixo do limite de quantificação do método analítico utilizado (<0,009
mg/L).
Para comparação com a resolução CONAMA 357/05, que determina padrão de qualidade
máximo de fósforo total, baseado na classificação do ambiente em lêntico, lótico e intermediário,
os pontos de amostragem foram classificados de acordo com esta determinação. Sendo assim, os
pontos PA-01, PA-03 e PA-04 foram classificados como ambientes lóticos. Enquanto que o PA02 como lêntico. Entretanto, apenas as amostras dos pontos PA-01 em setembro/2015 (0,095
mg/L) e PA-04 em setembro/2015 (0,039 mg/L) e janeiro/2016 (0,032 mg/L), todos
classificados como ambiente lótico, foi quantificado fósforo, sendo todos em concentrações em
conformidade à respectiva resolução (0,10 mg/L). As demais amostras apresentaram
concentrações abaixo do limite de quantificação do método analítico utilizado.
E. Metais e semimetais dissolvidos e totais
A Tabela 9.1.8.7-5, a seguir, apresenta os resultados dos parâmetros de metais e semimetais
dissolvidos (alumínio, cobre e ferro) e totais (antimônio, arsênio, bário, berílio, boro, cádmio,
chumbo, cobalto, cromo, lítio, manganês, mercúrio, níquel, prata, selênio, urânio, vanádio e
zinco) analisados nas amostras de água superficial coletadas na área de influência do
empreendimento, nas duas campanhas de amostragem (setembro/2015 e janeiro/2016) realizadas
para este diagnóstico.
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Tabela 9.1.8.7-5: Resultados dos parâmetros de metais e semimetais dissolvidos e totais obtidos nas
amostras de água superficial coletadas na área de influência do empreendimento, nas campanhas de
setembro/2015 e janeiro/2016.
Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

Unidade

Ident.Laboratorio

PA-04

PA-02

PA-01

Resolução
CONAM A

30/09/2015

15/01/2016

24/09/2015

14/01/2016

30/09/2015

357/2005

16:19:59

09:18:00

16:00:00

17:41:00

10:30:00

12:14:00

Art. 16

121588/2015

4748/2016

118482/2015

4380/2016

121587/2015

4378/2016

19913/2015

782/2016

19481/2015

713/2016

19913/2015

713/2016

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Metais e semimetais dissolvidos

Alumínio dissolvido (Al)

mg/L

0,2

0,659

0,041

< 0,03

0,041

0,569

0,041

Cobre dissolvido (Cu)

mg/L

0,013

< 0,009

< 0,009

< 0,009

< 0,009

< 0,009

< 0,009

Ferro dissolvido (Fe)

mg/L

5

1,77

0,23

0,588

0,151

1,88

0,101

Metais e semimetais totais

Antimônio total (Sb)

mg/L

-

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

Arsênio total (As)

mg/L

0,033

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Bário total (Ba)

mg/L

1

0,262

0,067

0,034

< 0,01

0,238

< 0,01

Berílio total (Be)

mg/L

0,1

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Boro total (B)

mg/L

0,75

0,330

< 0,015

< 0,015

< 0,015

0,376

< 0,015

Cádmio total (Cd)

mg/L

0,01

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Chumbo total (Pb)

mg/L

0,033

< 0,009

< 0,009

< 0,009

< 0,009

< 0,009

< 0,009

Cobalto total (Co)

mg/L

0,2

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

Cromo total (Cr)

mg/L

0,05

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Lítio total (Li)

mg/L

2,5

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

Manganês total (Mn)

mg/L

0,5

0,891

0,561

0,038

0,015

0,743

1,03

Mercúrio total (Hg)

mg/L

0,002

< 0,0002

< 0,0004

< 0,0002

< 0,0004

< 0,0002

< 0,0004

Níquel total (Ni)

mg/L

0,025

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

Prata total (Ag)

mg/L

0,05

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

Selênio total (Se)

mg/L

0,05

< 0,009

< 0,009

< 0,009

< 0,009

< 0,009

< 0,009

Urânio total (U)

mg/L

0,02

< 0,018

< 0,018

< 0,018

< 0,018

< 0,018

< 0,018

Vanádio total (V)

mg/L

0,1

< 0,015

< 0,015

< 0,015

< 0,015

< 0,015

< 0,015

Zinco total (Zn)

mg/L

5

< 0,07

< 0,07

< 0,07

< 0,07

< 0,07

< 0,07

(continua)
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Tabela 9.1.8.7-5 (continuação): Resultados dos parâmetros de metais e semimetais dissolvidos e totais
obtidos nas amostras de água superficial coletadas na área de influência do empreendimento, nas
campanhas de setembro/2015 e janeiro/2016.
Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

PA-03

Resolução
Unidade

Ident.Laboratorio

CONAM A

28/09/2015

357/2005

15:14:00

15:49:00

Art. 14

120337/2015

4379/2016

19693/2015

713/2016

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Metais e semimetais dissolvidos

Alumínio dissolvido (Al)

mg/L

0,1

0,094

0,06

Cobre dissolvido (Cu)

mg/L

0,009

< 0,009

< 0,009

Ferro dissolvido (Fe)

mg/L

0,3

0,445

0,133

Antimônio total (Sb)

mg/L

0,005

< 0,005

< 0,005

Arsênio total (As)

mg/L

0,01

< 0,010

< 0,01

Bário total (Ba)

mg/L

0,7

0,014

< 0,01

Berílio total (Be)

mg/L

0,04

< 0,010

< 0,01

Boro total (B)

mg/L

0,5

< 0,015

< 0,015

Cádmio total (Cd)

mg/L

0,001

< 0,001

< 0,001

Chumbo total (Pb)

mg/L

0,01

< 0,009

< 0,009

Cobalto total (Co)

mg/L

0,05

< 0,005

< 0,005

Cromo total (Cr)

mg/L

0,05

< 0,010

< 0,01

Lítio total (Li)

mg/L

2,5

< 0,020

< 0,02

Manganês total (Mn)

mg/L

0,1

0,046

0,035

Mercúrio total (Hg)

mg/L

0,0002

< 0,0002

< 0,0004

Níquel total (Ni)

mg/L

0,025

< 0,005

< 0,005

Prata total (Ag)

mg/L

0,01

< 0,005

< 0,005

Selênio total (Se)

mg/L

0,01

< 0,009

< 0,009

Urânio total (U)

mg/L

0,02

< 0,018

< 0,018

Vanádio total (V)

mg/L

0,1

< 0,015

< 0,015

Zinco total (Zn)

mg/L

0,18

< 0,070

< 0,07

Metais e semimetais totais

Quanto aos metais dissolvidos analisados o cobre não foi quantificado em nenhuma das
amostras analisadas. Enquanto que o alumínio foi quantificado em 87,5% das amostras
analisadas, variando entre <0,03 mg/L (PA-02 – setembro/205) e 0,659 mg/L (PA-01 em
setembro/205), sendo que destas quantificadas, 28,5% apresentaram concentrações em
desconformidade com o estabelecido pela respectiva resolução. Já o ferro dissolvido foi
quantificado em todas as amostras analisadas (100%), em concentrações que variaram de 0,101
mg/L (PA-04 – janeiro/2016) a 1,88 mg/L (PA-04 – setembro/2015), sendo que apenas a
amostra PA-03 de setembro/2015 (0,445 mg/L) ocorreu em desconformidade à Resolução
CONAMA 357/05 (artigo 14).
Dentre todos os metais analisados nas amostras, apenas manganês (100%), bário (62,5%) e
boro (25%) foram quantificados em algumas amostras. As demais amostras de metais totais
ocorreram abaixo do limite de quantificação dos métodos analíticos utilizados.
Ainda, em relação ao manganês total este foi quantificado em quatro amostras, em
concentrações desconformes ao padrão de qualidade estabelecido na Resolução CONAMA
357/05 (0,50 mg/L). Contudo, é válido ressaltar que o manganês é um dos elementos mais
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frequentes na superfície da terra, sendo consequentemente encontrado em todos os corpos
d’água, mesmo que em concentrações muito reduzidas (< 0,2 mg/L; ESTEVES, 2011).
F. Série nitrogenada
A Tabela 9.1.8.7-6, a seguir, apresenta os resultados dos parâmetros da série nitrogenada
(nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato e nitrogênio total) analisados nas amostras de água
superficial coletadas na área de influência do empreendimento, nas duas campanhas de
amostragem (setembro/2015 e janeiro/2016) realizadas para este diagnóstico.
Tabela 9.1.8.7-6: Resultados dos parâmetros da série nitrogenada obtidos nas amostras de água superficial
coletadas na área de influência do empreendimento, nas campanhas de setembro/2015 e janeiro/2016.
Parâmetro
Data Coleta

Unidade

Hora Coleta

PA-01

Resolução

Ident.Laboratorio

PA-02

PA-04

CONAM A

30/09/2015

15/01/2016

24/09/2015

14/01/2016

30/09/2015

357/2005

16:19:59

09:18:00

16:00:00

17:41:00

10:30:00

12:14:00

Art. 16

121588/2015

4748/2016

118482/2015

4380/2016

121587/2015

4378/2016

19913/2015

782/2016

19481/2015

713/2016

19913/2015

713/2016

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Série nitrogenada

Nitrato como N

mg/L

10

0,628

1,12

0,176

0,377

1,12

0,881

Nitrito como N

mg/L

1

0,2189

0,0907

< 0,015

< 0,015

0,1334

0,0225

Nitrogênio Amoniacal - pH: <= 7,5

mg/L

13,3

3,69

0,957

12,5

0,124

2,25

1,21

Nitrogênio Total

mg/L

-

NA

3,03

NA

1,83

NA

2,66

Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

PA-03

Resolução
Unidade

Ident.Laboratorio

CONAM A

28/09/2015

357/2005

15:14:00

15:49:00

Art. 14

120337/2015

4379/2016

19693/2015

713/2016

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Série nitrogenada

Nitrato como N

mg/L

10,0

9,92

0,355

Nitrito como N

mg/L

1,0

< 0,0150

< 0,015

Nitrogênio Amoniacal - pH: <= 7,5

mg/L

3,7

11,8

0,116

Nitrogênio Total

mg/L

-

NA

2,01

Dentre os parâmetros da série nitrogenada, o nitrogênio total foi analisado apenas na segunda
campanha (janeiro/20160), sendo quantificado em todas as amostras analisadas, com
concentrações que variaram de 1,83 mg/L (PA-02) a 3,03 mg/L (PA-01). Entretanto, a
Resolução CONAMA 357/05 não estabelece padrão de qualidade para este parâmetro.
O parâmetro nitrogênio amoniacal foi quantificado em todas as amostras analisadas (100%),
com concentrações que variaram de <0,116 mg/L (PA-03 – janeiro/2016) a 12, 5mg/L (PA-02 setembro/2015), sendo que apenas uma amostra (PA-03 – setembro/2015), ocorreu em
desconformidade ao padrão de qualidade estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05. O
parâmetro nitrito foi quantificado apenas em 50% das amostras analisadas, todas em
conformidade à Resolução supracitada, com concentrações variando de < 0,015 mg/L a 0,2189
mg/L (PA-01 – setembro/2015). Enquanto que o nitrato foi quantificado em todas as amostras
analisadas deste monitoramento (100%), com concentrações que variaram entre 0,355 mg/L
(PA-03 – janeiro/2016) a 9,92 mg/L (PA-03 – setembro/2015), ocorrendo todas em
conformidade ao respectivo padrão de qualidade (10,0 mg/L).
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Segundo Esteves (2011), as fontes de nitrogênio nas águas naturais são diversas, mas em geral,
os esgotos sanitários constituem a principal fonte, lançando nas águas nitrogênio orgânico devido
à presença de proteínas e nitrogênio amoniacal, pela hidrólise da ureia na água. Indústrias
químicas, petroquímicas, siderúrgicas, farmacêuticas e outras, também são conhecidas por
lançarem efluentes ricos em nitrogênio orgânico e amoniacal nas águas (CETESB, 2017).
G. Microbiológicos
A Tabela 9.1.8.7-7, a seguir, apresenta os resultados dos parâmetros microbiológicos
(coliformes termotolerantes e contagem de cianobactérias) analisados nas amostras de água
superficial coletadas na área de influência do empreendimento, nas duas campanhas de
amostragem (setembro/2015 e janeiro/2016) realizadas para este diagnóstico.
Tabela 9.1.8.7-7: Resultados dos parâmetros microbiológicos obtidos nas amostras de água superficial
coletadas na área de influência do empreendimento, nas campanhas de setembro/2015 e janeiro/2016.
Parâmetro
Data Coleta

Unidade

Hora Coleta

PA-01

Resolução

Ident.Laboratorio

PA-02

PA-04

CONAM A

30/09/2015

15/01/2016

24/09/2015

14/01/2016

30/09/2015

357/2005

16:19:59

09:18:00

16:00:00

17:41:00

10:30:00

12:14:00

Art. 16

121588/2015

4748/2016

118482/2015

4380/2016

121587/2015

4378/2016

19913/2015

782/2016

19481/2015

713/2016

19913/2015

713/2016

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Microbiológicos

Coliformes Termotolerantes (E. coli)
Contagem de cianobactérias

NMP/100mL

***

33000

23000

< 1,1

490

< 1,0

330

cel/mL

100000

600

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

PA-03

Resolução
Unidade

Ident.Laboratorio

CONAM A

28/09/2015

357/2005

15:14:00

15:49:00

Art. 14

120337/2015

4379/2016

19693/2015

713/2016

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Microbiológicos

Coliformes Termotolerantes (E. coli)
Contagem de cianobactérias

NMP/100mL

*

490

130

cel/mL

20000

< 1,0

< 1,0

* Não deverá ser excedido um limite de 200 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais, de pelo menos 6 amostras, coletadas
durante o período de um ano, com frequência bimestral.
** Não deverá ser excedido um limite de 1000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais, de pelo menos 6 amostras,
coletadas durante o período de um ano, com frequência bimestral.
*** Não deverá ser excedido um limite de 4000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras
coletadas durante o período de um ano, com periodicidade bimestral.

Coliformes termotolerantes foram quantificados em 75% das amostras analisadas, com
concentrações que variaram entre <1,1 NMP/100mL a 33000 NMP/100mL (PA-01 –
setembro/2015), sendo 50% das amostras em desconformidade à Resolução CONAMA 357/05.
Em relação à contagem de cianobactérias, apenas na amostra PA-01 em setembro/2015 foi
quantificada concentrações de cianobactérias (600 cel/mL) em conformidade ao respectivo
padrão de qualidade.
H. Demais parâmetros químicos analisados
Os demais parâmetros químicos analisados nas amostras de água superficial das duas
campanhas realizadas em setembro/2015 e janeiro/2016, entre eles: bifenilas policloradas
(PCBs), organometálicos, herbicidas, pesticidas, benzeno clorados, compostos nitrogenados,
fenóis clorados e hidrocarbonetos, não foram quantificados em nenhuma das amostras
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analisadas. Ocorrendo todos abaixo do limite de quantificação do método analítico utilizado,
conforme observado na Tabela 9.1.8.7-8, a seguir.

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

163

Página: 194

Tabela 9.1.8.7-8: Resultados dos parâmetros químicos obtidos nas amostras de água superficial coletadas
na área de influência do empreendimento, nas campanhas de setembro/2015 e janeiro/2016.
Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

PA-01

Resolução
Unidade

Ident.Laboratorio

PA-02

PA-04

CONAM A

30/09/2015

15/01/2016

24/09/2015

14/01/2016

30/09/2015

357/2005

16:19:59

09:18:00

16:00:00

17:41:00

10:30:00

12:14:00

Art. 16

121588/2015

4748/2016

118482/2015

4380/2016

121587/2015

4378/2016

19913/2015

782/2016

19481/2015

713/2016

19913/2015

713/2016

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Bifenilas Policloradas (PCBs)

PCB total

µg/L

0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

µg/L

2

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

2,4-D

µg/L

30

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

2,4,5-T

µg/L

2

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

2,4,5-TP

µg/L

10

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

Glifosato

µg/L

280

< 15,0

< 15,0

< 15,0

< 15,0

< 15,0

< 15,0

Carbaril

µg/L

70

< 1,67

< 1,67

< 1,67

< 1,67

< 1,67

< 1,67

Aldrin + Dieldrin

µg/L

0,03

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

Endrin

µg/L

0,2

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

DDT + DDE + DDD

µg/L

1

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

gama-BHC (Lindano)

µg/L

2

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

Alacloro

µg/L

-

< 0,6

< 0,6

< 0,6

< 0,6

< 0,6

< 0,6

Clordanos (isômeros)

µg/L

0,3

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

Endossulfan (alfa+beta+sulfato)

µg/L

0,22

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

Heptacloro + Heptacloro epóxido

µg/L

0,03

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

Metolacloro

µg/L

-

< 0,6

< 0,6

< 0,6

< 0,6

< 0,6

< 0,6

Metoxicloro

µg/L

20

< 0,006

< 0,006

< 0,006

< 0,006

< 0,006

< 0,006

Toxafeno

µg/L

0,21

< 0,125

< 0,125

< 0,125

< 0,125

< 0,125

< 0,125

Dodecacloro Pentaciclodecano

µg/L

0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Organometálicos

TBT (tributilestanho)
Herbicidas

Pesticidas Organoclorados

Pesticidas Organofosforados

Demeton

µg/L

14

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

Gution

µg/L

0,005

< 0,010

< 0,010

< 0,010

< 0,010

< 0,010

< 0,010

Malation

µg/L

100

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

Paration (Etil paration)

µg/L

35

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,03

Atrazina

µg/L

2

< 2,00

< 2,0

< 2,00

< 2,0

< 2,00

< 2,0

Benzidina

µg/L

-

< 1,00

< 1,0

< 1,00

< 1,0

< 1,00

< 1,0

Simazina

µg/L

-

< 2,00

< 2,0

< 2,00

< 2,0

< 2,00

< 2,0

Trifluralina

µg/L

-

< 2,00

< 2,0

< 2,00

< 2,0

< 2,00

< 2,0

µg/L

-

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

< 0,003

3,3-Diclorobenzidina

µg/L

-

< 0,0038

< 0,0038

< 0,0038

< 0,0038

< 0,0038

< 0,0038

Acrilamida

µg/L

-

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

2-Clorofenol

µg/L

-

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

2,4-Diclorofenol

µg/L

-

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

2,4,6-Triclorofenol

µg/L

10

< 0,04

< 0,04

< 0,04

< 0,04

< 0,04

< 0,04

Pentaclorofenol

µg/L

9

< 0,04

< 0,04

< 0,04

< 0,04

< 0,04

< 0,04

Pesticidas Organonitrogenados

Benzenos clorados

Hexaclorobenzeno
Compostos nitrogenados

Fenóis clorados

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos

Benzo(a)antraceno

µg/L

-

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

Benzo(a)pireno

µg/L

0,7

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

Benzo(b)fluoranteno

µg/L

-

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

Benzo(k)fluoranteno

µg/L

-

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

Criseno

µg/L

-

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

< 0,0375

Dibenzo(a,h)antraceno

µg/L

-

< 0,0125

< 0,0125

< 0,0125

< 0,0125

< 0,0125

< 0,0125

Indeno(1,2,3-cd)pireno

µg/L

-

< 0,0188

< 0,0188

< 0,0188

< 0,0188

< 0,0188

< 0,0188

µg/L

10

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

µg/L

30

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

30

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

10

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

Etanos clorados

1,2-Dicloroetano
Etenos clorados

1,1-Dicloroeteno
1,1,2-Tricloroeteno (Tricloroeteno)
Tetracloroeteno (PCE)

µg/L

Halometanos

Cloreto de Metileno (Diclorometano)

µg/L

-

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

Tetracloreto de Carbono

µg/L

3

< 2,0

< 2,0

< 2,0

< 2,0

< 2,0

< 2,0

µg/L

-

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

Benzeno

µg/L

5

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

Etilbenzeno

µg/L

-

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

Xilenos Totais

µg/L

-

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

Estireno

µg/L

-

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

Tolueno

µg/L

-

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

Hidrocarbonetos aromáticos clorados voláteis

Triclorobenzenos
Hidrocarbonetos aromáticos voláteis
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(Continua)
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Tabela 9.1.8.7-8 (continuação): Resultados dos parâmetros químicos obtidos nas amostras de água
superficial coletadas na área de influência do empreendimento, nas campanhas de setembro/2015 e
janeiro/2016.
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Parâmetro
Data Coleta
Hora Coleta

PA-03

Resolução
Unidade

Ident.Laboratorio

CONAM A

28/09/2015

357/2005

15:14:00

15:49:00

Art. 14

120337/2015

4379/2016

19693/2015

713/2016

ID do relatório de ensaio do laboratório

14/01/2016

Bifenilas Policloradas (PCBs)

PCB total

µg/L

0,001

< 0,001

< 0,001

µg/L

0,063

< 0,03

< 0,03

2,4-D

µg/L

4

< 1,5

< 1,5

2,4,5-T

µg/L

2

< 1,5

< 1,5

2,4,5-TP

µg/L

10

< 1,5

< 1,5

Glifosato

µg/L

65

< 15,0

< 15,0

Carbaril

µg/L

0,02

< 1,67

< 1,67

Aldrin + Dieldrin

µg/L

0,005

< 0,003

< 0,003

Endrin

µg/L

0,004

< 0,003

< 0,003

DDT + DDE + DDD

µg/L

0,002

< 0,001

< 0,001

gama-BHC (Lindano)

µg/L

0,02

< 0,003

< 0,003

Alacloro

µg/L

20

< 0,6

< 0,6

Clordanos (isômeros)

µg/L

0,04

< 0,003

< 0,003

Endossulfan (alfa+beta+sulfato)

µg/L

0,056

< 0,003

< 0,003

Heptacloro + Heptacloro epóxido

µg/L

0,01

< 0,003

< 0,003

Metolacloro

µg/L

10

< 0,6

< 0,6

Metoxicloro

µg/L

0,03

< 0,006

< 0,006

Toxafeno

µg/L

0,01

< 0,125

< 0,125

Dodecacloro Pentaciclodecano

µg/L

0,001

< 0,001

< 0,001

Organometálicos

TBT (tributilestanho)
Herbicidas

Pesticidas Organoclorados

Pesticidas Organofosforados

Demeton

µg/L

0,1

< 0,03

< 0,03

Gution

µg/L

0,005

< 0,010

< 0,010

Malation

µg/L

0,1

< 0,03

< 0,03

Paration (Etil paration)

µg/L

0,04

< 0,03

< 0,03

Pesticidas Organonitrogenados

Atrazina

µg/L

2

< 2,00

< 2,0

Benzidina

µg/L

0,001

< 1,00

< 1,0

Simazina

µg/L

2

< 2,00

< 2,0

Trifluralina

µg/L

0,2

< 2,00

< 2,0

µg/L

0,0065

< 0,003

< 0,003

Benzenos clorados

Hexaclorobenzeno
Compostos nitrogenados

3,3-Diclorobenzidina

µg/L

-

< 0,0038

< 0,0038

Acrilamida

µg/L

0,5

< 0,3

< 0,3

2-Clorofenol

µg/L

0,1

< 0,0375

< 0,0375

2,4-Diclorofenol

µg/L

0,3

< 0,0375

< 0,0375

2,4,6-Triclorofenol

µg/L

10

< 0,04

< 0,04

Pentaclorofenol

µg/L

9

< 0,04

< 0,04

Benzo(a)antraceno

µg/L

0,05

< 0,0375

< 0,0375

Benzo(a)pireno

µg/L

0,05

< 0,0375

< 0,0375

Benzo(b)fluoranteno

µg/L

0,05

< 0,0375

< 0,0375

Benzo(k)fluoranteno

µg/L

0,05

< 0,0375

< 0,0375

Criseno

µg/L

0,05

< 0,0375

< 0,0375

Dibenzo(a,h)antraceno

µg/L

0,05

< 0,0125

< 0,0125

Indeno(1,2,3-cd)pireno

µg/L

0,05

< 0,0188

< 0,0188

µg/L

10

< 3,0

< 3,0

Fenóis clorados

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos

Etanos clorados

1,2-Dicloroetano
Etenos clorados

1,1-Dicloroeteno

µg/L

3

< 3,0

< 3,0

30

< 3,0

< 3,0

µg/L

10

< 3,0

< 3,0

Cloreto de Metileno (Diclorometano)

µg/L

20

< 15

< 15

Tetracloreto de Carbono

µg/L

2

< 2,0

< 2,0

µg/L

20

< 3,0

< 3,0

1,1,2-Tricloroeteno (Tricloroeteno)
Tetracloroeteno (PCE)
Halometanos

Hidrocarbonetos aromáticos clorados voláteis

Triclorobenzenos
Hidrocarbonetos aromáticos voláteis

Benzeno

µg/L

5

< 3,0

< 3,0

Etilbenzeno

µg/L

90

< 3,0

< 3,0

Xilenos Totais

µg/L

300

< 3,0

< 3,0

Estireno

µg/L

20

< 3,0

< 3,0

Tolueno

µg/L

2

< 1,0

< 1,0
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9.1.8.8. Principais considerações a respeito da qualidade das águas
Este item apresenta a avaliação da qualidade das águas superficiais nas áreas de influência do
empreendimento, com base em levantamentos de dados históricos e primários apresentados
anteriormente.
De maneira geral, os parâmetros que ocorreram em concentrações superiores às condições e
padrões de qualidade estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 estão relacionados à carga
orgânica presente nos corpos hídricos da área de estudo, a qual pode estar relacionada tanto a
processos naturais, dentre eles a mortalidade natural de plantas e animais (matéria orgânica),
quanto a atividades antrópicas na região, com destaque para os adensamentos urbanos,
lançamento de esgotos e rodovias movimentadas nos arredores dos corpos d’água do
empreendimento.
O aumento das concentrações de matéria orgânica demanda um maior consumo de oxigênio
no processo de decomposição aeróbica. Em ambientes com elevada carga orgânica, há um
elevado consumo de oxigênio, que pode ocasionar a eutrofização, devido à superação da
capacidade de autodepuração do corpo d’água.
Em algumas amostras coletadas, o oxigênio dissolvido ocorreu em baixas concentrações na
água, possivelmente, resultado da respiração da biota nos processos de biodegradação aeróbia da
matéria orgânica. A diminuição dos teores de OD e o estabelecimento de condições redutoras
promovem a redução e a solubilização de íons metálicos (como, por exemplo, ferro e manganês)
e de nutrientes (como, por exemplo, fósforo e nitrogênio) a partir do sedimento (BRANCO,
1991). Como consequência, podem influenciar na cor da água, que é resultado da existência de
sólidos dissolvidos e que no caso, podem ser os íons metálicos ferro e manganês, os quais
apresentaram valores elevados em algumas amostras ou pela decomposição da matéria orgânica.
Este fato, quando de origem natural, não apresenta risco à saúde, enquanto que de origem
industrial, pode ou não apresentar toxicidade (VON SPERLING, 2005).
A presença de coliformes termotolerantes (E. coli) em algumas amostras de água indica que ao
menos uma parcela da carga orgânica presente nos corpos d’água na área de estudo é de origem
fecal, uma vez que E. coli está sempre presente em densidades elevadas nas fezes de humanos,
mamíferos e pássaros, sendo raramente encontrada na água ou solo que não tenham recebido
contaminação fecal.
9.1.9.

Recursos Hídricos Subterrâneos

O contexto geológico ao qual a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê está inserida define duas
unidades aquíferas: o Sistema Aquífero Sedimentar (SAS) e o Sistema Aquífero Cristalino (SAC).
O SAS ocorre na bacia sedimentar de São Paulo (Aquífero São Paulo), ocupando uma área de
1.000 km², onde está localizada a RMSP. Sua constituição compreende um pacote de rochas
sedimentares com litologia variada, com predomínio de camadas argilosas intercaladas por lentes
de areia distribuídas irregularmente, conferindo vazões explotáveis entre 10 e 40 m³/h.
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Embora recobrindo apenas 25% da área da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, o SAS é o mais
intensamente explorado. Este sistema aquífero é livre a semiconfinado, de porosidade primária,
bastante heterogêneo. Sua espessura média é de 100 m, podendo atingir até 250 m em alguns
pontos. As altitudes médias, nas colinas, situam-se nas cotas 760 m com máximo de 840 m, no
espigão da Av. Paulista, e mínimo de 710 m, na soleira de Barueri, onde o sistema é
hidraulicamente fechado.
O SAC, por sua vez, ocorre nos domínios das rochas cristalinas do embasamento geológico.
Seus limites coincidem, aproximadamente, com os divisores de drenagem superficial nas cotas de
800 a l000 m. Segundo o comportamento hidráulico das rochas é possível distinguir duas
unidades neste sistema. O primeiro, relacionado às rochas intemperizadas, configurando um
aquífero de porosidade granular bastante heterogêneo, de natureza livre, com espessuras médias
de 50 m. Sob o manto de intemperismo e muitas vezes conectado hidraulicamente, ocorre o
aquífero cristalino propriamente dito, onde as águas circulam por descontinuidades rúpteis da
rocha (fraturas e falhas abertas). Esta unidade é de caráter livre a semilivre, heterogêneo e
anisotrópico.
O Aquífero Cristalino é um aquífero fraturado e de extensão regional. Com uma área de
53.400 km², abrange as cidades de Campos do Jordão, Águas de Lindóia, Jundiaí, Tapiraí,
Iporanga, dentre outras, além da RMSP, chegando até o litoral.
Formado há mais de 550 milhões de ano, é composto pelas rochas mais antigas do estado de
São Paulo. São elas rochas ígneas e metamórficas (geralmente granitos, gnaisses, filitos, xistos e
quartzitos, que são, em sua origem, praticamente impermeáveis) e se estendem para o oeste do
estado, abaixo da Bacia Sedimentar do Paraná, a grandes profundidades, o que impossibilita sua
utilização. Constituem, portanto, o embasamento sobre o qual os aquíferos sedimentares se
depositaram.
As fendas mais favoráveis ao armazenamento e ao fluxo de água subterrânea são as fraturas
geradas posteriormente à formação das rochas, resultado dos esforços tectônicos que atuaram na
crosta terrestre, como, por exemplo, a separação dos continentes e a formação da Serra do Mar.
De acordo com o tipo de porosidade fissural que se desenvolve nas rochas, o Cristalino é
dividido em duas unidades:


Aquífero Pré-Cambriano (onde está localizada a área de estudo, Figuras 9.1.9-1 e 2), que
apresenta porosidade fissural representada apenas por fraturas na rocha. Esta unidade é
predominante e ocupa a maior área de ocorrência, abrangendo o norte, nordeste e sudeste
do estado de São Paulo. Sua produtividade é baixa e bastante variável, estando
condicionada à presença de fraturas abertas. A vazão média dos poços é em torno de 5
m3/h, mas é comum encontrar poços próximos com vazões muito diferentes devido à
variação no número, tipo, abertura e conexão das fraturas;
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Aquífero Pré-Cambriano Cárstico, que apresenta porosidade cárstica, representada por
fraturas alargadas pela dissolução dos minerais carbonáticos das rochas calcárias. Quando
esta dissolução é intensa ou de longa duração, pode gerar cavernas. Esta unidade tem
ocorrência restrita no sul do estado de São Paulo, entre a região do Vale do Rio Ribeira de
Iguape e as cidades de Capão Bonito, Ribeirão Branco e Bom Sucesso de Itararé. Sua
produtividade é pouco conhecida devido à pequena quantidade de poços existentes.

A água do aquífero Cristalino apresenta boa qualidade para o consumo humano e outros usos
gerais. No entanto, deve-se dar especial atenção à proteção de qualidade das águas da unidade
Pré-Cambriana, por ocorrer como aquífero livre em áreas populosas e industrializadas, como na
RMSP e na região entre Campinas e Sorocaba. Nessas áreas, apesar da baixa e irregular
produtividade, é utilizado para abastecimento complementar de pequenas comunidades em
municípios como Bananal, Jarinu, Embu Guaçu e Piedade, assim como para o uso industrial,
permitindo o desenvolvimento da região, apesar da oferta de água superficial com qualidade.
O modelo de circulação regional aceito para a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê mostra que as
águas das chuvas recarregam os aquíferos em toda a sua extensão não impermeabilizada. Outra
importante recarga ocorre pelas fugas da rede pública de abastecimento de água e de coleta de
esgoto. Uma vez ingressando no aquífero, as águas fluem em direção às drenagens superficiais,
suas áreas de descarga. O rio Tietê representa, junto à soleira de Barueri, o ponto de menor
potencial hidráulico do aquífero e onde todas as águas drenadas dos dois sistemas aquíferos
finalmente fluem.
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Figura 9.1.9-1: Unidades Aquíferas no Estado de São Paulo.

Fonte: SMA/IG, 2012
Figura 9.1.9-2: Modelo hidrogeológico conceitual do aquífero cristalino

Fonte: SMA/IG, 2012

Segundo o Mapa de Domínios e Subdomínios Hidrogeológicos do Brasil (CPRM, 2007), o
Domínio Cristalino destaca-se também por apresentar baixa/muito baixa favorabilidade
hidrogeológica. Como a maioria destes litotipos ocorre geralmente sob a forma de grandes e
extensos corpos maciços, existe uma tendência de que este domínio seja o que apresente menor
possibilidade ao acúmulo de água subterrânea dentre todos aqueles relacionados aos aquíferos
fissurais.
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O Mapa Hidrológico Regional (Desenho 26341851HGLA3) apresenta a localização da Área
de Estudo neste mapa da CPRM.
.
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Metassedimentares/ Metavulcânicas

CAIEIRAS

Baixa
favorabilidade
hidrogeológica
Os
litótipos
relacionados
aos
Metassedimentos/Metavulcânicas, reúnem xistos, filitos, metarenitos, metassiltitos,
anfibolitos, quartizitos, ardósias, metagrauvacas, metavulcanicas diversas etc, que estão
relacionados ao denominado aquífero fissural. Como quase não existe uma porosidade
primária nestes tipos de rochas, a ocorrência de água subterrânea é condicionada por
uma porosidade secundária e representada por fraturas e fendas, o que se traduz por
reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Dentro deste contexto,
em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas, e a água é na maioria das
vezes salinizada. Apesar deste domínio ter comportamento similar ao do Cristalino
tradicional (granitos, migmatitos etc), uma separação entre eles é necessária, uma vez
que suas rochas apresentam comportamento reológico distinto; isto é, como elas tem
estruturação e competência diferente, vão reagir também diferentemente aos esforços
causadores das fendas e fraturas, parâmetros fundamentais no acumulo e fornecimento
de água. Deve ser esperada, portanto, uma maior favorabilidade hidrogeológica neste
domínio do que o esperado para o Cristalino tradicional. Podem ser enquadrados neste
domínio grande parte das supracrustais, aí incluídos os "greenstones belts".

4

CAJAMAR

Vulcânicas

5

Cristalino

7408000

4

Favorabilidade hidrogeológica variável - Este domínio reuni rochas vulcânicas e
metavulcânicas de baixo grau metamórfico, de natureza ácida a básica, com
comportamento tipicamente fissural (porosidade secundária de fendas e fraturas). Estas
sequencias rochosas tendem normalmente ao anisotropismo, com uma estruturação
acentuada de foliação e/ou acabamento (o que facilita o desenvolvimento da porosidade
secundária), sendo que algumas delas apresentam uma porosidade primária
relacionada a estruturas vesiculares (principalmente derrames básicos). Espera-se,
portanto, neste tipo de domínio um potencial hidrogeológico mais elevado do que o
ocorrente no domínio dos metassedimentos/ metavulcânicas.
Baixa/Muito baixa favorabilidade hidrogeológica - No Cristalino, foram reunidos
basicamente, granitóides, gnaisses, granulitos, migmatitos, básicas e ultrabásicas, que
constituem o denominado tipicamente como aquífero fissural. Como quase não existe
uma porosidade primária nestes tipos de rochas, a ocorrência de água subterrânea é
condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas, o que
se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Dentro
deste contexto em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas, e a água em
função da falta de circulação e do tipo de rocha (entre outras razões), é na maior parte
das vezes salinizada. Como a maioria destes litótipos ocorre geralmente sob a forma de
grandes e extensos corpos maciços, existe uma tendência de que este domínio seja o
que apresente menor possibilidade ao acúmulo de água subterrânea dentre todos
aqueles relacionados aos aquíferos fissurais.
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9.1.10. Qualidade das Águas Subterrâneas
9.1.10.1.

Aquífero São Paulo

As águas subterrâneas do Aquífero São Paulo têm baixa salinidade predominando águas
bicarbonatadas cálcicas. Nos estudos realizados pela Cetesb (2013), em 27 pontos de
monitoramento (4 pontos no SAS e 23 no SAC), a maioria dos dados analisados apresentaram
teores de sólidos totais de 126 mg/L, dureza total média de 21,6 mg/L de CaCO3, baixa
concentração de cloretos (média 0,55 mg/L de Cl), concentração de sulfato média de 3,12 mg/L
de SO4 e pH de 6,8.
Todos os pontos de monitoramento do Aquífero São Paulo que fazem parte da rede de
monitoramento da Cetesb estão localizados no Município de Guarulhos e correspondem a poços
tubulares instalados com a finalidade de captação de água para abastecimento (público e
comercial).
De acordo com o relatório Qualidade das Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo
(CETESB, 2013), a água subterrânea nesse aquífero possui regular qualidade, embora haja
constatação de concentrações de Ferro e Manganês ultrapassando o padrão de potabilidade.
Além desses parâmetros, verificam-se concentrações de bactérias heterotróficas que indicam a
necessidade de monitoramento de água subterrânea para consumo.
Tabela 9.1.10.1-1. Desconformidades de qualidade das águas do Aquífero São Paulo, na UGRHI 6 – Alto
Tietê.

Município

Ponto

Parâmetro

Valor Máximo
Permitido

Amostra

Resultado
Desconforme
2010-2012

Número de
desconformidades
2007-2009

Manganês

0,1 mg Mn L-1

2ª-2012

0,146

0

Ferro

0,3 mg Fe L-1

1ª-2012

0,4822

Manganês
Bactérias
heterotróficas

0,1 mg Mn L-1

2ª-2012

0,127

4
0

500 UFC mL-1

2ª-2011

1500

1

2ª-2010
2ª-2012
Fonte: Adaptado de “Qualidade de Águas Subterrâneas, CETESB 2013”

2,56
0,413

0

SP0169P
Guarulhos

SP0170P
SP0187P
SP0208P

Ferro

0,3 mg Fe L-1

O Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas – IPAS avalia a qualidade das águas
subterrâneas, sendo definido a partir do percentual de amostras em conformidade com os
padrões definidos na Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde, que estabelece os padrões de
qualidade da água para o consumo humano, fixados com base em risco à saúde humana,
conforme orientação da Organização Mundial da Saúde – OMS. O indicador possui três classes
para classificação de qualidade das águas: ruim (0 – 33%), regular (33,1 – 67%) e boa (67,1 –
100%).
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Portanto, como pode ser observado na Tabela 9.1.10.1-2, o IPAS do Aquífero São Paulo vem
piorando, uma vez que o índice variou de 87,5% (qualidade boa), em 2009, para 50% (qualidade
regular), em 2012.
Tabela 9.1.10.1-2. Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas – IPAS para os anos 2009, 2010 e
2012, para o aquífero São Paulo.
2009
Aquífero

IPAS

2010

Parâmetros Desconformes

IPAS

Parâmetros
Desconformes

alumínio, ferro, manganês,
coliformes totais, bactérias 87,5
ferro
heterotróficas
Fonte: Adaptado de “Qualidade de Águas Subterrâneas, CETESB 2013”
São Paulo

9.1.10.2.

87,5

2012
Parâmetros
Desconformes

IPAS

50

ferro, manganês

Aquífero Pré-Cambriano - Cristalino

De acordo com o relatório Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo,
publicado pela Cetesb (2013), as águas do Sistema Aquífero Cristalino são naturalmente pouco
mineralizadas. Apresentam sólidos totais médios de 144 mg/L, a dureza média é de 44,5 mg/L de
CaCO3, concentração de cloretos (média 3,33 mg/L de Cl), concentração de sulfato média de 5,1
mg/L de SO4 e pH de 6,9.
Dentro da Área de Influência Indireta do empreendimento encontram-se três poços
monitorados pela Cetesb, dois poços no município de Cajamar e, na Área de Influência Direta,
um poço no município de Santana de Parnaíba. As localizações e características desses poços
estão listadas na Tabela 9.1.10.2-1 a seguir:
Tabela 9.1.10.2-1: Localização e características dos poços.
Município

Ponto

Descrição

Cajamar

PC0209P

P4 – Sabesp

Cajamar

PC0210P

P3 – Sabesp

Cajamar

PC0295P

P1 Sabesp –
Distrito de
Jordanésia

Aquífero

PréCambriano
PréCambriano
PréCambriano

Prof. de
captação
(m)

Nível
Estático
(m)

Latitude (S)

Longitude (O)

s.d.

11

23° 20' 11"

46° 50' 32"

s.d.

5

23° 21' 21"

46° 52' 26"

24 a 215

5

23°17'28"

46°52'11"

Santana de
PréPC0215P
P5 – Sabesp
s.d.
s.d.
23° 25' 11"
46° 51' 36"
Parnaíba
Cambriano
s. d. – sem dados.
Obs. As amostras dos pontos da UGRHI 6 são coletadas nos meses de abril (1ª) e outubro (2ª) de cada ano.

Conforme o relatório, a desconformidade de qualidade das águas só foi notada no município
de Cajamar, na AII, no ponto PCO0295P, onde uma amostra de Bactérias heteretróficas
apresentou um resultado maior que 5700 UFC/mL, quando o valor máximo permitido é de 500
UFC/mL (Tabela 9.1.10.2-2).
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Tabela 9.1.10.2-2: Desconformidades de qualidade das águas subterrâneas do Aquífero Pré-Cambriano

Município

Cajamar

Ponto

PC0295P

Parâmetro

Bactérias heterotróficas

Valor Máximo
Permitido

500
mL-1

UFC

Resultado
desconforme
2010-2012

Amostra

2ª-2012

>5700

Número de
desconformidades
2007-2009

s.d.

Foram detectadas substâncias orgânicas voláteis (grupo dos trihalometanos) acima do limite de
quantificação em sete amostras do Aquífero Pré-Cambriano, cujas concentrações eram muito
inferiores aos valores máximos permitidos. No poço de Santana de Parnaíba, na AID, foi
detectado, em 2010, um teor de 9,59 (μg/L) de substância orgânica volátil (grupo dos
trihalometanos), porém, esta concentração é muito inferior ao valor máximo permitido (VMP)
que é de 100 μg/L, conforme a Portaria MS 2914/11. Conforme o citado relatório da Cetesb
(2011), “Normalmente, em águas tratadas , os trihalometanos podem ser formados no processo de desinfecção com
cloro.” Nos demais anos de monitoramento (2011 e 2012) não foi identificada nenhuma
substância orgânica nas águas deste poço, tendo sido analisados dezenas de produtos (Tabela
9.1.10.2-3).
Tabela 9.1.10.2-3: Substâncias Orgânicas Voláteis detectadas no triênio 2010-2012 no poço profundo de
Santana d e Parnaíba (Cetesb, 2013)
Parâmetro

Clorofórmio

VMP (μg L-1)

100

Município

Santana de Parnaíba

Ponto CETESB

PC0215P

1ª-2010

9,59

1ª-2011

--

2ª-2011

--

O Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas – IPAS avalia a qualidade das águas
subterrâneas, sendo definido a partir do percentual de amostras em conformidade com os
padrões definidos na Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde, que estabelece os padrões de
qualidade da água para o consumo humano, fixados com base em risco a saúde humana,
conforme orientação da Organização Mundial da Saúde – OMS. O indicador possui três classes
para classificação de qualidade das águas: ruim (0 – 33%), regular (33,1 – 67%) e boa (67,1 –
100%).
Portanto, como pode ser observado na Tabela 9.1.10.2-4, o IPAS do Aquífero Cristalino não
teve grande variação nos últimos anos, apresentando uma boa classificação em 2009 (67,8%),
2010 (64,29%) e 2012 (65,2%).
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Tabela 9.1.10.2-4: Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas – IPAS para os anos 2009, 2010 e
2012, para o aquífero Pré-Cambriano.
Aquífero

PréCambriano

IPAS

67,8

2009
Parâmetros
Desconformes

arsênio, ferro, fluoreto,
manganês, nitrato,
bactérias heterotróficas,
coliformes totais,
Escherichia coli

IPAS

64,29

2010
Parâmetros
Desconformes

ferro, fluoreto,
manganês, nitrato,
bactérias heterotróficas,
coliformes totais,
Escherichia coli

IPAS

65,2

2012
Parâmetros
Desconformes

alumínio, arsênio,
chumbo, ferro, fluoreto,
manganês, bactérias
heterotróficas,
coliformes totais,
Escherichia coli

Fonte: Relatório Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo (Cetesb, 2013)

Os pontos de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas da URGHI Alto Tietê e as
suas vazões podem ser observados na Figura 9.1.10.2-1 a seguir.
Figura 9.1.10.2-1: Pontos de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas da URGHI Alto Tietê e as
suas vazões

Fonte: Relatório Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo (Cetesb, 2013)
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9.2. MEIO BIÓTICO
9.2.1.

Flora

O presente estudo tem por objetivo apresentar a contextualização regional da cobertura
vegetal da AII com base em dados secundários, descrever e mapear a cobertura vegetal da AID, e
descrever, mapear e classificar o estágio sucessional da vegetação existente na ADA,
considerando-se a Resolução CONAMA 001/94, em atendimento ao Parecer Técnico nº
38/16/IE.
9.2.1.1. Métodos
Foi realizada uma classificação prévia das fitofisionomias existentes nas áreas de influência por
meio de técnicas de fotointerpretação, juntamente com a análise de estudos preliminares já
desenvolvidos na área, a fim de orientar os trabalhos de campo.
A caracterização da AII ocorreu por meio do levantamento de dados secundários disponíveis
na literatura, assim como de dados obtidos em levantamento de campo realizado em 2015.
Diversos levantamentos de flora foram consultados, como Ivanauskas et al. (1997), Albuquerque;
Rodrigues (2000), Groppo; Pirani (2005), Zipparro et al. (2005), Alvez; Metzger (2006), CardosoLeite; Rodrigues (2008), Durigan et al. (2008), Lima et al. (2011). Dentre os acervos técnicos
consultados destacam-se o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), o Inventário
Florestal do Estado de São Paulo (KRONKA et al., 2005) e o SIFESP (Sistema de Informações
Florestais do Estado de São Paulo).
A caracterização da AID e da ADA ocorreu por meio do levantamento de dados em campo
realizados em 2015 e 2017, de modo a incluírem-se as diferentes fitofisionomias diagnosticadas
previamente na fotointerpretação, refinando sua delimitação e classificação. Considerou-se o
histórico de ocupação para definir o grau de alteração existente sobre os ecossistemas. Em locais
onde a vegetação apresentou-se em mosaico com diferentes estágios de regeneração, havendo
impossibilidade de individualização, foi adotado o parâmetro referente ao estágio mais avançado,
atendendo aos preceitos da Resolução SMA 72/2017. Para classificação do estágio sucessional
das formações florestais foram aplicados os parâmetros legais definidos pelas Resoluções
SMA/IBAMA 01/94 e CONAMA 001/94.
Para a caracterização florística e fitossociológica da ADA foram empregados procedimentos
qualitativos e quantitativos de levantamento de dados. Foram levantados os aspectos estruturais
cobertura vegetal e grau de estratificação, espécies predominantes, DAPs médios e mais
relevantes, altura média e predominante, espessura da serapilheira, presença de epífitas, lianas e
espécies invasoras, conforme exigido pelo Parecer Técnico nº 38/16/IE. Ainda, foi realizado o
levantamento florístico e analisada a listagem das espécies nativas encontradas na ADA, assim
como verificado seu grau de ameaça de extinção (Resolução SMA 57/2016; Portaria MMA
443/2014; CITES, 2017), endemismo, forma de vida, classificação sucessional, e ocorrência na
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área de estudo. Também foi verificada a existência de espécies raras, conforme exigido pelo
Parecer Técnico nº 38/16/IE. Foram consideradas raras (R) as espécies representadas por
poucos indivíduos ou com distribuição bastante restrita; ocasionais (O) as espécies com registro
intermediário de indivíduos ou com distribuição esparsa; e comuns (C) aquelas espécies com
ampla distribuição na área de estudo.
As avaliações qualitativas acima descritas seguiram os preceitos da Avaliação Ecológica Rápida
(AER), conforme Fonseca (2001), com caminhamentos pelas unidades de paisagem, o que foi
realizado na ADA, AID e AII. As avaliações quantitativas (fitossociológicas) da ADA foram
realizadas pelo método de parcelas (MÜELLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 1974), com área
individual de 100 m² (10m x 10m) (DURIGAN, 2006; MOREIRA, 2007), para descrição das
estruturas vertical e horizontal da vegetação. Todos os indivíduos presentes no interior das
parcelas com PAP (perímetro do caule à altura do peito - 1,30 m do solo) igual ou superior a 15
cm foram mensurados. Os perímetros do tronco foram medidos com fita métrica e as alturas
estimadas, usando como referência haste com 2,5 m de altura. Os seguintes parâmetros foram
utilizados: Frequência Absoluta (FA), Frequência Relativa (FR), Densidade Absoluta (DA),
Densidade Relativa (DR), Dominância Absoluta (DoA), Dominância Relativa (DoR), Índice de
Valor de Cobertura (IVC), Índice de Valor de Importância (IVI), Índice de Diversidade e Curva
Espécies-Áreas (Curva de acumulação e curva de rarefação).
Os cálculos foram realizados por meio do software Fitopac 2.0 (SHEPHERD, 2009), sendo
empregadas as seguintes fórmulas apresentadas por Durigan (2006):
 - Área Basal da espécie i: ABi = Σ (DAPi2 x π/4)
 - Frequência Absoluta da espécie i (%): FAi = (oi/ P) x 100
 - Frequência Relativa da espécie i (%): FRi = (FAi/ Σ FA) x 100
 - Densidade Absoluta da espécie i (número de indivíduos /ha): DAi = ni /A
 - Densidade Relativa da espécie i (%): DRi = DAi/ Σ DA x 100
 - Dominância Absoluta da espécie i (m²/ha): DoAi = ABi /A
 - Dominância Relativa da espécie i (%): DoRi = (ABi/ Σ AB) x 100
 - Índice de Valor de Cobertura da espécie i: IVC = DRi + DoRi
 - Índice de Valor de Importância da espécie i: IVI = FRi + DRi + DoRi
Onde:
oi = número de unidades amostrais onde ocorre a espécie i
P = número total de unidades amostrais
FA = frequência absoluta de todas as espécies
DA = densidade absoluta de todas as espécies
ni = número de indivíduos da espécie i
A = área amostrada
N = total de indivíduos amostrados
DAPi = diâmetro do caule de indivíduo da espécie i
AB = área basal de todas as espécies
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O material botânico não identificado em campo foi coletado, tratado segundo técnicas usuais
de herborização para a sua posterior identificação/confirmação. Esta ocorreu a partir da consulta
de bibliografia especializada (LORENZI, 1992; LORENZI, 1998; SOUZA; LORENZI, 2005;
COUTO; CORDEIRO, 2005) e de especialistas. As espécies foram identificadas em famílias
botânicas de acordo com o Angiosperm Phylogeny Group/APG III e revisão do banco de dados
apresentado pela Flora do Brasil 2020.
9.2.1.2. Contextualização Regional e Área de Influência Indireta (AII)
A área de influência indireta do empreendimento está localizada nos municípios de Santana de
Parnaíba, Cajamar, São Paulo e Osasco, limitando-se a Barueri e estando próxima a Caieiras, na
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê.
A cobertura vegetal original da região era constituída por formações do Complexo da Floresta
Atlântica (RIZZINI, 1979) ou da Região da Floresta Ombrófila Densa (VELOSO et al., 1991;
SINBIOTA, 2017), com elementos da Floresta Estacional Semidecidual do interior do Estado de
São Paulo (ARAGAKI; MANTOVANI, 1998). A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê é formada
atualmente por Floresta Ombrófila Densa (172.922 hectares), Formação Arbóreo/Arbustiva em
Região de Várzea (3.569 hectares) e Savana (822 hectares), fisionomias que cobrem 31,4% de sua
área de drenagem, cuja extensão é de 565.000 hectares (INSTITUTO FLORESTAL, 2009).
A Mata Atlântica é considerada um importante hotspot para conservação da biodiversidade do
mundo, devido à elevada riqueza e ao alto nível de endemismo (MYERS et al., 2000). Diversos
estudos florísticos já foram realizados na região onde se insere a AII, delineando um banco de
dados sobre o conhecimento da flora regional e evidenciando uma alta riqueza de espécies
(ALBUQUERQUE; RODRIGUES, 2000; ALVEZ; METZGER, 2006; CARDOSO-LEITE;
RODRIGUES, 2008, DURIGAN et al., 2008; LIMA et al., 2011).
A maior parte da AII está inserida no município de Santana de Parnaíba, cujos dados mais
atuais apontam 5.100 hectares de Floresta Ombrófila Densa e 2 hectares de Formação
Arbórea/Arbustiva em Região de Várzea (INSTITUTO FLORESTAL, 2009). Conforme a
Resolução SMA 07/2017, no município restam 27,8% de vegetação nativa. De acordo com
KRONKA et al. (2005), a vegetação de Santana de Parnaíba está fragmentada em 161
remanescentes, sendo 79 menores que 10 ha e apenas 4 com mais de 200 ha. Salienta-se, ainda,
que a região do município foi a terceira em acréscimo de áreas verdes nas últimas décadas, na
ordem de 6,22%, o equivalente a aproximadamente 14.454 ha de área restaurada (KRONKA et
al., 2005). A vegetação predominante é a capoeira – vegetação secundária de Floresta Ombrófila
Densa (pouco menos de 20% da área do município), enquanto a mata – vegetação “primária”
corresponde a pouco mais de 4% da área do município (INSTITUTO FLORESTAL, 2005).
A partir dos dados secundários levantados e dos dados primários obtidos em 2015, conclui-se
que a maior parte da vegetação nativa remanescente na AII do empreendimento corresponde a
Floresta Ombrófila Densa, seguida por Formação Pioneira em áreas Alagadas, podendo haver
influência de espécies de Cerrado e de Florestas Estacionais. Ainda, há três formações
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relacionadas a atividades antrópicas, sendo elas o Campo Antrópico com Árvores Isoladas, o
Reflorestamento e o Bambuzal.
Floresta Ombrófila Densa: essa vegetação é formada por fanerófitos, lianas lenhosas e
epífitas em abundância. Sua característica mais importante, ombrotérmica, relaciona-se ao clima
de elevadas temperaturas (médias de 25º C) e altas precipitações, bem-distribuídas durante o ano,
sem que haja, praticamente, período biologicamente seco (IBGE, 2012). De acordo com Kronka
et al. (2005), a Floresta Ombrófila Densa da região é predominantemente Montana, estando
presente no alto dos planaltos e das serras em altitudes de 500 a 1.500 m.
Na área de estudo essa vegetação ocorre em meio à região metropolitana de São Paulo. Está
sujeita a diferentes impactos de origem antrópica, e sua intensa fragmentação traz mudanças
microclimáticas que favorecem o estabelecimento de plantas resistentes, como lianas, em
detrimento das espécies não pioneiras (NASCIMENTO; LAURANCE, 2006; MICHALSKI et
al., 2007). Sendo secundária, essa floresta ocorre nos estágios, inicial, médio e avançado de
regeneração, além das formações pioneiras.
Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado de regeneração natural: apresenta
dossel predominantemente contínuo, alta distribuição diamétrica, alta diversidade e abundância
de todas as formas de vida. As epífitas são representadas por liquens, musgos, hepáticas,
orquídeas, bromélias, cactáceas e piperáceas, entre outros grupos. Já no sub-bosque existem
arbustos ombrófilos, representados principalmente por espécies de rubiáceas, mirtáceas,
melastomatáceas e meliáceas. Podem ser encontradas arecáceas, como o palmito (Euterpe edulis),
samambaiaçus, peito-de-pomba (Tapirira guianensis), cuvatã (Matayba spp.), cambui (Myrcia spp),
canelas (Ocotea spp., Nectandra spp., Crytocaria spp.), guapuruvu (Schizolobium parahyba), açoitacavalo (Luehea spp.), ipês (Tabebuia spp.), angelim (Andira spp.), marinheiro (Guarea spp.)
monjoleiro (Senegalia polyphylla), mamica-de-porca (Zanthoxyllum spp.), catiguás (Trichilia spp.),
almecega (Protium heptaphyllum), cedro (Cedrella fissilis), sapopema (Sloanea guianensis) e sete-capotes
(Campomanesia xanthocarpha) (ALVEZ; METZGER, 2006; CARDOSO-LEITE; RODRIGUES,
2008; DURIGAN et al., 2008; CAMPOS et al., 2011; LIMA et al., 2011).
Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial e médio de regeneração natural: em
muitos pontos apresentam-se como mosaicos, devido à formação de clareiras naturais e a
diversas pressões antrópicas. Esses remanescentes representam a maior parte da Floresta
Ombrófila Densa na AII. Nestas formações o estrato arbóreo é predominante, sendo que quanto
mais madura a sucessão mais estruturada é a floresta (JOLY et al., 2012). Os trechos de vegetação
inicial não possuem estratificação definida, sendo o dossel aberto e a diversidade biológica baixa.
As epífitas, quando presentes, são pouco abundantes, enquanto as lianas herbáceas são
frequentes. Nos trechos em estágio médio a estratificação existente é pouco definida, o dossel é
descontínuo e a diversidade biológica e o porte dos indivíduos arbóreos são maiores. Além de
taquarinha (Chusquea sp. e Merosthachys sp.), são encontradas espécies comuns em florestas em
sucessão inicial e algumas já de sucessão tardia. Dentre as espécies estão o manacá-da-serra
(Pleroma mutabilis); cabuçu (Miconia cabucu), cambará (Moquiniastrum polymorphum), maria-mole
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(Guapira spp.), fumo-bravo (Solanum spp.), goiabeira (Psidium guajava), sangra d'água (Croton
urucurana), folha-de-bolo (Bathysa sp.), embaúbas (Cecropia spp.), capororocas (Myrsine spp.), tapiás
(Alchornea spp.), guaçatongas (Casearia spp.), figueiras (Ficus spp.), capixim (Mollinedia schottiana),
jacarandá-paulista (Machaerium villosum), jacarandá (Jacaranda puberula), aroeira-brava (Lithrea
molleoides), canelinha (Nectandra megapotamica), sapateira (Pera glabrata), canjerana (Cabralea canjerana),
pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha) e samambaiaçus (Cyathea spp.).
Vegetação em estágio pioneiro de regeneração natural: é uma vegetação, de modo geral,
campestre, e tem predomínio de estratos herbáceos e/ou arbustivos, sendo a diversidade
biológica baixa, com poucas espécies dominantes. Nessa fitofisionomia ocorre predomínio de
espécies tipicamente heliófilas, forrageiras, exóticas e/ou invasoras de culturas, sendo comum
ocorrência de vassoura (Baccharis spp.), assa-peixe (Vernonia spp.), cambará (Moquiniastrum
polymorphum), maria-mole (Guapira spp.), mamona (Ricinus communis), arranha-gato (Acacia spp.),
samambaias (Gleichenia spp., Pteridium sp., etc.), lobeira e joá (Solanum spp.).
Formação pioneira em área alagada: está degradada em muitos pontos e ocorre nas
planícies fluviais, beiras de corpos d’água e em depressões, onde existem, frequentemente,
terrenos instáveis cobertos por uma vegetação em constante sucessão (IBGE, 2012). Trata-se de
uma vegetação de primeira ocupação, ocorrendo sobre terrenos rejuvenescidos por alterações de
substrato, com deposições ou erosões, principalmente nos corpos d’água. Esta vegetação também
pode ser denominada como hidrófila, sendo composta por espécies herbáceas. São encontradas a
taboa (Thypha spp.), a exótica lírio-do-brejo (Hedychium coronarium), a cruz-de-malta (Ludwigia spp.),
a orelha-de-onça (Tibouchina clavata), o aguapé (Eichhornia crassipes), a lentilha-d'água (Lemna spp.),
o aguapé-flecha (Sagittaria spp.) e gramíneas nativas e exóticas. É importante salientar que a zona
ripária é um ecótono entre o corpo d’água e a vegetação de terra firme (ARIZPE et al., 2008),
sendo que toda sua extensão e composição são responsáveis pela regulação hídrica dos corpos
d’água, auxiliando na sedimentação que impede a erosão do solo e o assoreamento do canal
(LINDNER; SILVEIRA, 2003; ARIZPE et al., 2008).
Campo Antrópico com Árvores Isoladas: essa formação corresponde em grande parte a
campos onde ocorre predomínio de gramíneas exóticas, como Urochloa sp. e Melinis sp., Brachiaria
sp, podendo ocorrer indivíduos arbóreos esparsos de espécies nativas e exóticas, em parte
frutíferas (consumidas pelo homem) ou ornamentais.
Reflorestamento: corresponde a monocultivos de eucaliptos ou pinus, estando diretamente
relacionado às atividades antrópicas.
Bambuzal: corresponde a agrupamentos de bambus lignificados, que podem ocorrer em
meio aos Campos Antrópicos com Árvores Isoladas.
9.2.1.1.

Área de Influência Direta (AID)

A AID está inserida no município de Santana de Parnaíba, com relevo de serras alongadas e
mar de morros. Originalmente, a vegetação desta região era formada pelo Domínio da Mata
Atlântica, com Florestas Ombrófilas e Transicionais Semideciduais nos sopés e meia-encostas, e
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Florestas Baixas ou Campos nas altitudes mais elevadas. O aspecto transicional é corroborado
por Catharino et al. (2006), que estudando a flora arbórea do Morro Grande, em Cotia,
encontraram várias espécies da Floresta Ombrófila Mista, da Floresta Estacional Semidecidual e
de cerrados (em menor proporção) em íntima relação com elementos da Floresta Ombrófila
Densa.
No início do século XX a área da AID esteve em grande parte ocupada por pastagens, tendo
sido realizado também o plantio de eucaliptos e araucárias. Assim, a área esteve sujeita a impactos
frequentes, relacionados principalmente ao fogo para criação de pastagens, dentro da área da
Fazenda Itahyê. A partir da década de 1960, com a desativação da Granja Itahyê, iniciou-se o
processo de sucessão em alguns locais, tendo como áreas fontes os locais de maior declividade,
que foram parcialmente mantidos devido à dificuldade de acesso. Com o fim da atividade leiteira
na Fazenda Itahyê, há mais ou menos 50 anos, a vegetação pode se regenerar principalmente na
porção oeste da área da AID, enquanto a área de plantio de araucárias teve sua manutenção
abandonada, o que possibilitou a regeneração do sub-bosque. De qualquer forma, alguns pontos
permanecem sujeitos a impactos como queimadas, roçadas, presença de gado e cultivo de
Eucalyptus sp.
Na AID do empreendimento foram identificadas seis fitofisionomias diferentes, conforme
indicado na Tabela 9.2.1.3-1, sendo a formação predominante a Floresta Ombrófila Densa em
Estágio Avançado, seguida por Campo Antrópico com Árvores Isoladas e Reflorestamento.
Tabela 9.2.1.3-1. Cobertura vegetal e uso do solo na AID do empreendimento.

Usos do solo e cobertura vegetal
Floresta Ombrófila Densa em Estágio Avançado

Área (ha)
707,67

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio

0,35

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial

2,06

Formação Pioneira em Área Alagada

6,56

Campo antrópico com árvores isoladas

64,21

Reflorestamento

32,60

Solo exposto

1,83

Acessos principais

1,93

Área ocupada

60,45

Equipamento público

0,07

Total Geral

877,74

Fonte: CPEA

O mapa de Cobertura Vegetal e Uso do Solo na Área de Influência Direta – AID (Desenho
26341849CVA3) apresenta a distribuição espacial destas fisionomias.
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Em 2015 foram registradas 360 espécies da flora na Fazenda Itahyê, das quais 327 são nativas
do Brasil, 27 exóticas e 6 naturalizadas. Essa listagem foi comparada com as listas oficiais atuais
de espécies da Flora ameaçadas de extinção (CITES 2017, Resolução SMA 57/2016 e Portaria
MMA 443/2014), gerando um total de 33 espécies ameaçadas.
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9.2.1.2.1.

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Avançado

A maior parte da vegetação nativa da AID corresponde a Floresta Ombrófila Densa em
estágio Avançado de regeneração natural. Esta fisionomia possui dossel geralmente contínuo, e
estratificação vertical com dois a três estratos distintos. O solo varia de argiloso a pedregoso, com
serapilheira fina contínua e pouco decomposta, podendo ser mais espessa em alguns pontos.
Em algumas áreas ocorrem gramíneas e herbáceas ruderais como maria-sem-vergonha
(Impatiens walleriana), picão (Bidens pilosa), árvores exóticas (Citrus sp.) e bambus (principalmente
Chusquea sp.). As epífitas apresentam abundância intermediária e maior riqueza de espécies, sendo
encontradas principalmente aráceas (Anthurium spp., Monstera adansonii, Philodendron bippinatifidum,
Anthurium sp., Philodendron spp.), bromeliáceas (Nidularium sp., Vriesea sp., Tillandsia cf. geminiflora,
Tillandsia cf. stricta, Tillandsia tricholepis e Tillandsia usneoides), cactáceas (Rhipsalis bacifera, Rhipsalis
elliptica, Rhipsalis puniceodiscus e Rhipsalis sp.), orquidáceas (Campylocentrum cf. aromaticum, Capanemia
thereziae, Catasetum sp., Cyclopogon congestus, Encyclia patens, Epidendrum sp., Eurystyles actinosophila,
Gomesa recurva, Trichocentrum pumilum, Notylia nemorosa, Phymatidium delicatulum, Polystachya estrellensis,
Prescottia sp.), piperáceas (Peperomia sp.) e pteridófitas (Asplenium sp., Elaphoglossum spp., Polybotrya
cylindrica, Hymenophyllum asplenioides, Danaea sp., Microgramma vacciniifolia, Pleopeltis sp., Adiantum sp.1,
Adiantum sp.2 e Vittaria sp.).
A diversidade e abundância de lianas é intermediária, devido à declividade do terreno, sendo
estas representadas principalmente por Amphilophium spp., Bauhinia sp., Dolichandra unguis-cati,
Merremia sp., Mikania sp., Momordica sp., Paullinia sp., Peltastes peltatus e Serjania sp. Cabe observar
que nas bordas florestais a densidade de lianas aumenta juntamente com a densidade de espécies
iniciais. No sub-bosque, além dos regenerantes das espécies arbóreas, ocorrem arbustos
umbrófilos de espécies de rubiáceas, mirtáceas, melastomatáceas e meliáceas, com grande
destaque para Psychotria spp., Ixora gardneriana, Justicia sp., Leandra spp., Myrcia sp., Symplocos cf.
estrellensis e Zollernia ilicifolia. Também é comum a presença de marantáceas (Calathea spp.),
piperáceas (Piper aduncum, Piper amalago e Piper cf. frutescens), orquidáceas terrestres (Aspidogyne cf.
kuczynskii, Aspidogyne commelinoides, Epidendrum secundum, Habenaria josephensis, Liparis nervosa e
Oeceoclades maculata), arecáceas (Bactris setosa, Geonoma schottiana e Syagrus romanzoffiana) e
samambaiaçus (Alsophila sp., Cyathea atrovirens e Cyathea phalerata).
A altura do estrato arbóreo varia de 7 a 12 m, com emergentes de até 20 m e grande parte dos
indivíduos apresentando de 4 a 8 m. O DAP médio é de aproximadamente 15 cm, ocorrendo
grande amplitude, com diâmetros de até 85 cm. No estrato arbóreo foram encontradas, além de
espécies ocorrentes nos estágios inicial e médio de regeneração, espécies de sucessão tardia.
Dentre as espécies estão Abarema langsdorffii, Andira anthelmia, Annona sylvatica, Bathysa australis,
Campomanesia spp., Calyptranthes spp., Cariniana estrellensis, Cedrela fissilis, Chrysophyllum cf. gonocarpum,
Cordia sellowiana, Coussarea hydrangeifolia, Daphnopsis brasiliensis, Eugenia spp., Guarea cf. macrophylla,
Luehea spp., Matayba elaeagnoides, Maytenus spp., Mollinedia schottiana, Myrcia spp., Nectandra spp.,
Ocotea spp., Protium heptaphyllum, Prunus myrtifolia, Quiina magallano-gomesii, Sorocea bonplandii, Styrax
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acuminatus, Symplocos cf. estrellensis, Trichilia spp., Virola bicuhyba, Xylopia brasiliensis e Zanthoxylum
spp.
A família Myrtaceae apresenta a maior riqueza de espécies, seguida por Fabaceae, Meliaceae,
Euphorbiaceae e Lauraceae, característica semelhante à encontrada em áreas mais conservadas
(TABARELLI; MANTOVANI, 1999; CAMPOS et al., 2011; MARTINS, 2005, JOLY et al.,
2012). Com relação à abundância, Sapindaceae é a família mais representativa, seguida por
Meliaceae, Myrtaceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae e Cyatheaceae. As espécies mais
representativas são Cupania vernalis, Croton floribundus, Cedrela fissilis, Allophylus petiolulatus, Cabralea
canjerana, Alchornea glandulosa, Matayba elaeagnoides e Symplocos cf. estrellensis. A representatividade de
espécies secundárias, principalmente no dossel, e a menor ocorrência de pioneiras, são
características de florestas tropicais secundárias em fases intermediárias de regeneração
(CARVALHO et al., 2007).
Em levantamento fitossociológico realizado em 2015 foram encontradas 80 espécies,
pertencentes a 35 famílias botânicas. Estes valores corroboram com os encontrados para florestas
mais estruturadas (PARIS, 2009; MARTINS, 2005; CAMPOS et al., 2011; MELO;
MANTOVANI, 1994), estando bem próximos aos encontrados por Tanus et al. (2011) e por
Tabarelli; Mantovani (1999). Ainda conforme dados obtidos em 2015, a densidade de indivíduos
é de 1.968,75 ind./ha, valor intermediário ao encontrado na literatura (790 a 3.325 ind./ha PARIS, 2009; OGATA; GOMES, 2006, TABARELLI; MANTOVANI, 1999, PADGURSCHI et
al., 2011, MARTINS, 2005). O índice de diversidade encontrado (H’=3,936 nats/ind) pode ser
considerado alto quando comparado a valores obtidos na literatura, que variam de 1,16 a 5,27
nats/ind (TABARELLI; MANTOVANI, 1999).
Parte das áreas da AID foi abandonada para regeneração nas décadas de 1970 e 80, e na
ausência de distúrbios em larga escala, a dinâmica da regeneração é fortemente influenciada por
fatores endógenos (estrutura da vegetação e interação entre espécies), que operam geralmente em
grandes escalas. Podem ser citados como fatores que controlam a dinâmica da vegetação a
formação de clareiras causadas por quedas de árvores; a polinização e dispersão de sementes; a
mortalidade de sementes em germinação e de plântulas; a alelopatia e heterogeneidade local no
ambiente físico (AUGSPURGER, 1984; VEBLEN, 1992).
9.2.1.2.2.

Floresta

Ombrófila

Densa

em

Estágio

Médio

Médio

de

regeneração natural
A Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio ocorre em pontos que sofreram algum tipo de
intervenção no decorrer do processo sucessional, como queimada eventual, pastejo de subbosque e roçadas. Ocorre próxima a estradas ou áreas de plantio de eucalipto. Sua estratificação
não é bem definida, sendo o dossel descontínuo, mas fechado em alguns pontos. A diversidade é
intermediária. O solo é argiloso, com serapilheira fina, contínua e pouco decomposta. Em
algumas áreas há gramíneas e herbáceas ruderais como maria-sem-vergonha (Impatiens walleriana),
picão (Bidens pilosa), árvores exóticas como Citrus sp., Eucalypstus sp., palmeira-leque (Livistona
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chinensis) e bambus (principalmente Chusquea sp.). As epífitas, quando presentes, são representadas
principalmente por bromeliáceas (Tillandsia spp. e Vriesea sp.), aráceas (Philodendron spp.) e
raramente orquidáceas. Já as lianas herbáceas são frequentes e representadas pelos gêneros
Adenocalymma, Amphilophium, Dalechampia, Mikania, Fridericia, Ipomoea, Paullinia, Peltates, Serjania e
Smilax. A poácea Chusquea sp. está dominando os sub-bosques, onde também é possível
encontrar melastomatáceas e regenerantes das espécies arbóreas.
A altura média do dossel é de 6 a 8 m, com emergentes de até 16 m e o diâmetro médio é de
14 cm, com média amplitude. As espécies arbóreas mais comumente encontradas, além daquelas
existentes no estágio inicial de regeneração, são Bowdichia virgilioides, Cabralea canjerana, Cecropia
pachystachya, Cestrum intermedium, Croton urucurana, Cupania vernalis, Dalbergia brasiliensis, Ficus spp.,
Guapira opposita, Jacaranda puberula, Lithrea molleoides, Machaerium nyctitans, Micropholis crassipedicellata,
Mimosa bimucronata, Mollinedia schottiana, Myrcia splendens, Myrsine gardneriana, Nectandra megapotamica,
Pera glabrata, Piptadenia gonoacantha, Solanum swartzianum, Swartzia langdosffii e Vochysia acuminata.
Em 2015 foram encontradas 29 espécies, pertencentes a 18 famílias botânicas. Estes valores
assemelham-se aos dados de florestas mais estruturadas (PARIS, 2009; MARTINS, 2005;
CAMPOS et al., 2011; MELO; MANTOVANI, 1994).
O índice de diversidade encontrado (H’=3,071) pode ser considerado intermediário, quando
comparado a valores obtidos na literatura (TABARELLI; MANTOVANI, 1999). A família
Fabaceae apresenta a maior riqueza de espécies, seguida por Primulaceae, Euphorbiaceae,
Moraceae, Myrtaceae e Cyatheaceae, dados semelhantes aos já obtidos por diversos estudos em
áreas mais conservadas (TABARELLI; MANTOVANI, 1999; CAMPOS et al., 2011; MARTINS,
2005, JOLY et al., 2012). Fabaceae é a família mais numerosa, seguida por Primulaceae,
Clethraceae, Euphorbiaceae, Myrtaceae, Monimiaceae e Lauraceae. Myrsine umbellata tem a maior
ocorrência, seguida por Clethra scabra, Alchornea glandulosa, Mollinedia schottiana, Machaerium nyctitans
e Nectandra megapotamica. Grande parte das espécies mais representativas são características da
sucessão secundária mais avançada.
9.2.1.2.3.

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial

A Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial também ocorre em áreas sujeitas a impactos
como queimadas, roçadas e pastejo de sub-bosque. Não possuem estratificação definida, sendo o
dossel aberto, o solo argiloso, a serapilheira fina e pouco decomposta e a diversidade baixa. As
epífitas são raras e representadas principalmente por bromeliáceas (Tillandsia sp.), enquanto as
lianas herbáceas são frequentes e representadas principalmente por Adenocalymma bracteatum, Calea
cf. pinnatifida, Dasyphyllum brasiliense, Pyrostegia venusta, Senegalia cf. tenuifolia, Ipomoea spp. e Smilax sp.
As pteridófitas Pteridium sp. e Dicranopteris flexuosa também são encontradas.
A altura dos indivíduos arbóreos varia de 4 a 6 m, havendo poucos emergentes com até 9 m.
O diâmetro médio é de 12 cm, havendo baixa amplitude. A comunidade vegetal é representada
por indivíduos de pequeno porte, devido à intensa dinâmica das áreas que passam por
interferências antrópicas, principalmente relacionadas ao cultivo de eucalipto.
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As espécies arbóreas mais comumente encontradas são Alchornea glandulosa, Allophylus
petiolulatus, Annona cacans, Casearia gossipiosperma, Clethra scabra, Croton floribundus, Dalbergia brasiliensis,
Machaerium villosum, Moquiniastrum polymorphum, Myrsine coriacea, Nectandra lanceolata, Psidium guineense,
Solanum pseudoquina, Pleroma mutabilis, Trema micranta e Zanthoxylum rhoifolium. Além disso, em
muitos locais foi observada a presença de espécies exóticas como capim-braquiária (Urochloa sp.),
vassoura (Baccharis spp.), assa-peixe (Vernonia spp.), eucalipto (Eucalyptus sp.) e laranjeira (Citrus
sp.).
Em levantamento realizado em 2015 foram encontradas 13 espécies, pertencentes a 11
famílias botânicas. Estes valores são esperados para florestas degradadas (MENDONÇA et al.,
1992; TUBINI, 2006), e nesse sentido ressalta-se que a fisionomia é influenciada pelo cultivo e
exploração do eucalipto e pela criação de gado.
O levantamento anterior indicou uma densidade de 1.166,66 ind./ha, valor próximo ao
encontrado em uma Floresta Ombrófila Densa em Cotia (1.496 ind/ha – OGATA; GOMES,
2006) e intermediário a outros estudos (PARIS, 2009; TABARELLI; MANTOVANI, 1999;
PADGURSCHI et al., 2011; MARTINS, 2005). O índice de diversidade obtido para esta
formação é de 2,238 nats/ind, o valor mais baixo obtido para a Floresta Ombrófila Densa na área
estudada. As famílias Euphorbiaceae e Fabaceae apresentam a maior riqueza de espécies,
enquanto Euphorbiaceae é a mais representativa em número de indivíduos, seguida por
Clethraceae, Fabaceae, Solanaceae e Lauraceae. As espécies mais abundantes são Alchornea
glandulosa, Clethra scabra e Croton floribundus.
9.2.1.2.4.

Formação Pioneira em Área Alagada

Essa formação é predominantemente herbácea, ocorrendo em margens de córregos e rios e
em planícies ou depressões do terreno, onde há intensa ação antrópica. Devido ao alagamento,
mesmo que periódico, são encontradas gramíneas exóticas, lírio-do-brejo (Hedychium coronarium),
taboa (Thypha domingensis) e cruz-de-malta (Ludwigia spp.).
9.2.1.2.5.

Campo Antrópico com Árvores Isoladas

A fisionomia de Campo Antrópico com Árvores Isoladas está relacionada a atividades
antrópicas, ocorrendo em locais onde há roçadas frequentes, em áreas de pastagem, onde o
terreno é geralmente bem drenado ou em áreas degradadas por outras atividades.
O artigo 2º da Resolução CONAMA 423/2010 define Campo Antrópico como uma forma de
“vegetação de campo formada em áreas originais de floresta, devido à intervenção humana e ações para uma maior
produtividade de espécies forrageiras, principalmente com a introdução de espécies nativas ou exóticas, não
considerada remanescente de Campo de Altitude.”
Essa vegetação é composta por gramíneas exóticas como capim-braquiária (Urochloa sp.),
capim-colonião (Megathyrsus maximus) e capim-gordura (Melinis minutiflora), além de espécies
ruderais como vassoura (Baccharis spp.), assa-peixe (Vernonia spp.) e picão-preto (Bidens alba).
Dispersos pelo campo antrópico podem ser encontrados indivíduos de Psidium guineense, Solanum
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paniculatum e mamona (Ricinus communis), além de juvenis de cambará (Moquiniastrum polymorphum),
aroeira-pimenteira (Schinus terebinthifolia var. acutifolia), maria-mole (Guapira spp.), arranha-gato
(Acacia spp.), embaúba (Cecropia spp.) e manacás (Tibouchina spp. e Pleroma spp.).
Em muitos locais foi observada, em meio ao campo antrópico, a presença de árvores isoladas
nativas como A. glandulosa, Myrsine spp., Cytharexylum mirianthum, Schinus terebinthifolia var. acutifolia,
Machaerium villosum, Moniquiastrum sp., Lithraea sp., Syagrus, sp., Eugenia sp., Jacaranda spp.,
Handroanthus heptaphyllus, Cedrela fissilis e Ficus spp., ou exóticas como Mangifera indica, Persea
americana, Aleurites cf. moluccana, Castanea sativa, Artocarpus heterophyllus, Morus nigra, Eriobotrya
japonica, Citrus spp., Eucalyptus sp., Pinus sp., Livistona chinensis, Archontophoenix cunninghamiana,
Dypsis lutescens, Terminalia catappa, Liquidambar sp., Couroupita guianensis, Ligustrum lucidum, em grande
parte representadas por espécies frutíferas ou ornamentais.
9.2.1.2.6.

Reflorestamento

A fisionomia de Reflorestamento corresponde a áreas de monocultivos de eucaliptos
(Eucalyptus sp.) e pinheiros (Pinus sp.), principalmente.
9.2.1.3. Área Diretamente Afetada
Na Área Diretamente Afetada (ADA) foram encontradas quatro fitofisionomias (Tabela
9.2.1.4-1). Essas fitofisionomias já foram descritas de maneira geral no item 9.2.1.3. Portanto, a
seguir será descrita a fitofisionomia florestal existente na ADA, mais detalhadamente o fragmento
classificado como Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado de regeneração.
Tabela 9.2.1.4-1. Quantificação da cobertura vegetal e dos usos da terra existentes na Área Diretamente
Afetada (ADA).
Em APP

Fora de APP

Total

Cobertura vegetal
Área (ha)

(%)

Área (ha)

(%)

Área (ha)

(%)

Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado

0,702

8,06

5,272

60,53

5,974

68,59

Formação Pioneira em Área Alagada

0,112

1,29

0

0

0,112

1,29

0

0

1,366

15,68

1,366

15,68

Acessos principais

0,294

3,38

0,132

1,52

0,426

4,89

Solo exposto

0,036

0,41

0,796

9,14

0,832

9,55

Total Geral

1,144

13,13

7,566

86,87

Campo Antrópico com Árvores Isoladas

8,710 100,00

Fonte: CPEA (2018)

O mapa da Cobertura Vegetal, Uso e Ocupação do Solo na Área Diretamente Afetada
(Desenho 26341603CVA3) apresenta a distribuição espacial destas fisionomias.
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9.2.1.3.1.

Floresta Ombrófila Densa em estágio Avançado de regeneração

Foi realizado o levantamento fitossociológico da fitofisionomia arbórea nativa da ADA do
empreendimento. Essa constitui a borda do fragmento florestal classificado como Floresta
Ombrófila Densa em estágio avançado de regeneração e, por estar em contato direto com fatores
antrópicos, a comunidade existente está muito impactada e possui características de floresta em
estágio médio de regeneração na porção leste da ADA e inicial na região oeste. No entanto,
seguindo os preceitos legais, e por se tratar de área de borda, toda a vegetação florestal será
considerada como em estágio avançado de regeneração.
Os trechos florestais não possuem estratificação bem definida, o dossel é fechado em alguns
pontos, mas, em geral é descontínuo e a diversidade biológica é intermediária. O terreno é
íngreme em muitos locais e o solo é argiloso, com serapilheira fina contínua e pouco decomposta.
Em algumas áreas há presença de gramíneas e herbáceas ruderais como Impatiens walleriana e
Bidens alba, árvores naturalizadas/exóticas (Syzygium jambos, Musa paradisiaca, Citrus sp., Psidium
guajava, Morus nigra e Eucalypstus sp.) e bambus (principalmente Chusquea sp. e Merostachys sp). Na
região oeste da ADA verifica-se maior concentração de espécies exóticas e naturalizadas,
principalmente frutíferas e hortaliças, além de grande quantidade de lixo, fatores diretamente
relacionados à ocupação humana do local. As epífitas, quando presentes, são representadas
principalmente por bromeliáceas (Tillandsia spp. e Vriesea sp.), aráceas (Philodendron spp.),
pteridófitas (Microgramma spp. e Pleopeltis spp.) e raramente orquidáceas. Já as lianas herbáceas são
frequentes e representadas pelos gêneros: Adenocalymma bracteatum, Calea cf. pinnatifida, Dalechampia
pentaphylla, Dioscorea sp., Fridericia sp., Mikania sp., Peltates peltatus, Pyrostegia venusta, Senegalia cf.
tenuifolia e Serjania sp. Ocupando o sub-bosque estão plântulas de espécies arbóreas, espécies
herbáceo-arbustivas de piperáceas, melastomatáceas, euforbiáceas, myrtáceas e rubiáceas, além de
Chusquea sp., Merostachys sp. e Bromelia antiacantha.
A altura média do dossel é de 6 a 8 m, com emergentes de até 16 m e, o diâmetro médio de 15
cm, com média amplitude. As espécies arbóreas mais comumente encontradas foram: Alchornea
glandulosa, Allophylus petiolulatus, Amaioua intermedia, Andira fraxinifolia, Bauhinia forficata, Cabralea
canjerana, Casearia decandra, Cecropia pachystachya, Cecropia glaziovii, Cecropia hololeuca, Cedrela fissilis,
Cestrum intermedium, Clethra scabra, Croton floribundus, Croton urucurana, Cupania oblongifolia, Ficus spp.,
Guapira opposita, Guatteria australis, Guettarda viburnoides, Jacaranda puberula, Lithrea molleoides,
Machaerium nyctitans, Machaerium villosum Matayba elaegnoides, Maytenus cf. evonymoides, Mollinedia
schottiana, Moquiniastrum polymorphum, Myrcia multiflora Myrcia splendens, Myrsine gardneriana, Myrsine
umbellata, Nectandra megapotamica, Nectandra lanceolata, Pera glabrata, Pleroma mutabilis, Piptadenia
gonoacantha, Psidium guineense, Roupala montana, Sapium glandulosum, Schefflera angustissima, Schinus
terebinthifolius, Solanum granulosoleprosum, Solanum swartzianum, Syagrus romanzoffiana, Trema micrantha,
Vernonanthura cf. divaricata e Zanthoxylum rhoifolium.
No levantamento florístico foram registradas 85 espécies de 38 famílias botânicas, das quais 78
são nativas, 5 exóticas e 2 naturalizadas. A maioria compõe o estrato arbóreo (55 espécies), mas
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também foram registradas 13 espécies do estrato herbáceo-arbustivo, 2 espécies de bambu, 4 de
epífitas, 9 de lianas, 2 de fetos arborescentes e 1 de palmeira. Essas espécies foram analisadas
quanto à classificação sucessional (exceto as exóticas) e, portanto, 39 são pioneiras, 36 nãopioneiras e 5 são pioneiras/não-pioneiras. Quando avaliada a ocorrência, 54 espécies são comuns
na área e 32 são ocasionais, não havendo nenhuma espécie rara . Por fim, dentre as espécies
nativas 15 são endêmicas do Brasil e 3 constam em alguma lista oficial de espécies ameaçadas. A
lista de espécies do levantamento florístico é apresentada no Anexo 9.2.1-1.
No levantamento fitossociológico, nas 7 parcelas foram amostrados 114 indivíduos arbóreos,
sendo 11 (9,65%) mortos. Os vivos estão distribuídos entre 40 espécies de 26 famílias botânicas,
sendo apenas uma exótica. No mapa de Cobertura Vegetal, Uso e Ocupação do Solo na Área
Diretamente Afetada (Desenho 26341603CVA3), anteriormente apresentado, é possível observar
o uso e ocupação do solo na ADA e as 7 parcelas amostradas, no Anexo 9.2.1-2 estão os dados
brutos (nº do indivíduo, família botânica, nome científico específico, nome popular, PAP, altura
total,) e no Anexo 9.2.1-3 estão dados das análises fitossociológicas. Estes valores corroboram
com os encontrados para Florestas Ombrófilas Densas mais estruturadas, sendo que na literatura
são encontradas de 27 a 157 espécies distribuídas em 18 a 41 famílias (PARIS 2009; MARTINS
2005; CAMPOS et al. 2011; MELO; MANTOVANI 1994).
A curva do coletor demonstra tendência à estabilização, sendo que na 6ª parcela 97,5% das
espécies já haviam sido amostradas (Figura 9.2.1.4.1-1).
Figura 9.2.1.4.1-1. Curva do coletor da Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado de regeneração
amostrada em 7 parcelas (700 m²).

Fonte: CPEA (2018)

Comparando as parcelas amostradas para esta fitofisionomia a riqueza de espécies variou de 7
a 11 e a abundância de 12 a 26 indivíduos, conforme Tabela 9.2.1.4.1-1.
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Tabela 9.2.1.4.1-1. Listagem das parcelas amostradas nesta fitofisionomia e as respectivas quantificações
de indivíduos e espécies.
Parcelas

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
Fonte: CPEA (2018)

Nº de indivíduos

Nº de espécies

20
13
16
13
26
14
12

11
9
10
10
11
9
7

Essa variação de riqueza e abundância pode estar diretamente relacionada aos processos
antrópicos que são mais intensos em alguns locais, principalmente na região oeste da ADA onde
existe ocupação humana, mas também são intrínsecos às populações e à comunidade amostrada.
Ressalta-se que esta comunidade avaliada está localizada na borda do fragmento florestal e,
portanto, está sujeita a diversos fatores que restringem sua estrutura e desenvolvimento.
Em geral, a densidade total dos indivíduos amostrados foi de 1.628 ind./ha, valor baixo
quando comparado aos valores encontrados no levantamento fitossociológico realizado na
fitofisionomia em 2015, mas intermediário ao encontrado na literatura, que cita valores de 790 a
3.325 ind./ha (PARIS 2009; OGATA; GOMES 2006, TABARELLI; MANTOVANI 1999,
PADGURSCHI et al 2011, MARTINS 2005). O índice de diversidade de Shannon foi de
H’=3,276 nats/ind, considerado alto para uma região de borda florestal e intermediário ao ser
comparado com o descrito na literatura, que varia de H’=1,16 a 5,27 nats/ind (TABARELLI;
MANTOVANI 1999). A equabilidade (J), que foi de 0,882, evidencia que as espécies estão
dispostas de maneira relativamente uniforme, ou seja, com baixa dominância de espécies. Vale
lembrar que essas variações observadas nos trabalhos citados ocorrem devido aos diferentes
métodos de amostragem empregados, como o esforço amostral (MAGURRAM 1988; MELO et
al. 2003) e o critério de inclusão dos indivíduos (CAIAFA 2008).
A descrição dos parâmetros fitossociológicos gerais para a área e o índice de diversidade do
ambiente amostrado são mostrados na Tabela 9.2.1.4.1-2. Nesta análise estão incluídos os
indivíduos mortos em pé.
Tabela 9.2.1.5.1-2. Parâmetros de riqueza e diversidade para as parcelas amostradas.
Parâmetros

Famílias
Espécies
Indivíduos
Densidade (ind/ha)
Shannon_H’
Equabilidade_J
Fonte: CPEA (2018)

Valor

27
41
114
1.628,571
3,276
0,882
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A família Fabaceae apresentou a maior riqueza de espécies (5), seguida de Myrtaceae (4
espécies), Euphorbiaceae (3 espécies), Anacardiaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Sapindaceae e
Solanaceae (2 espécies cada uma); observa-se uma mistura de famílias mais comuns da sucessão
inicial e tardia. Quando analisada a abundância dos indivíduos, Fabaceae também foi a mais
representativa (27 indivíduos – 23,68%), seguida de Euphorbiaceae (23 indivíduos – 20,17%),
Mortas (11 indivíduos – 9,65%), Myrtaceae (6 indivíduos – 5,26%), Asteraceae, Sapindaceae e
Urticaceae (5 indivíduos cada – 4,38% cada), totalizando 72% da amostragem. A distribuição das
10 famílias botânicas com maior número de espécies e com maior número de indivíduos segue
nas Figuras 9.2.1.4.1-2 e 3.
Figura 9.2.1.4.1-2. Número de espécies das dez
famílias botânicas que apresentaram maior riqueza.

Figura 9.2.1.4.1-3. Número de indivíduos das dez
famílias botânicas que apresentaram maior
abundância de indivíduos amostrados.

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Quando analisadas as espécies – Piptadenia gonoacantha teve a maior ocorrência (15 indivíduos –
13,15%), seguido de Alchornea glandulosa (13 indivíduos – 11,40%), Morta (11 indivíduos – 9,65%),
Machaerium nyctitans (6 indivíduos – 5,26%), Cecropia hololeuca, Croton floribundus e Sapium glandulosum
(5 indivíduos cada – 4,38% cada), o que totaliza 52% dos indivíduos amostrados. Vale observar
que dentre as 15 espécies com maior número de indivíduos (Figura 9.2.1.4.1-4), 8 são Pioneiras, 4
são Não-Pioneiras e 2 podem ser consideradas Pioneiras/Não-Pioneiras, além da categoria
Mortas. Além disso, 20 espécies (17,54%) apresentaram apenas um indivíduo e podem ser
consideradas raras nesta fitofisionomia, incorporando diversidade à comunidade arbórea.
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Figura 9.2.1.4.1-4. Distribuição das 15 espécies com maior número de indivíduos na área amostral.

Fonte: CPEA (2018)

O diâmetro médio total encontrado foi de 14,961 cm com desvio padrão de +/- 9,649 cm. Os
maiores diâmetros encontrados foram 44,56 cm para A. glandulosa, 42,65 cm para P. gonoacantha e
40,74 cm para S. glandulosum; os menores, de 4,775 cm, foram obtidos para P. gonoacantha e M. cf.
evonymoides.
A análise das classes de diâmetro (DAP) apresentada na Figura 9.2.1.4.1-5 evidencia um
decréscimo gradual no nº de indivíduos conforme o aumento do DAP. A grande maioria dos
indivíduos (75%) está nas duas primeiras classes de DAP (menor do que 20 cm), o que representa
um estande florestal composto, em sua maioria, por populações jovens, em pleno
desenvolvimento (ARAÚJO et al. 2006). Os 25% dos indivíduos com DAP maior do que 20 cm
representam as matrizes para os processos de manutenção da dinâmica florestal.
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Figura 9.2.1.4.1-5. Distribuição dos indivíduos amostrados em classes de diâmetro (DAP).

Fonte: CPEA (2018)

A altura média total encontrada foi de 7,58 m com desvio padrão de +/- 4,08 mm sendo que
as espécies que apresentaram as maiores alturas (16 m) foram: Cabralea canjerana, Tibouchina
mutabilis, Piptadenia gonoacantha e Sapium glandulosum. Já as menores alturas foram registradas em
Morta (1,70m a 2m), Cordyline spectabilis (2 m) e Maytenus cf. evonymoides (2 m).
A análise da distribuição dos indivíduos em classes de altura (h) (Figura 9.2.1.4.1-6) evidencia a
existência de três estratos, sendo que a lmaioria dos indivíduos está na segunda classe (5 a 11 m),
refletindo a média encontrada e representando o dossel florestal. A primeira classe corresponde
ao sub-bosque, onde os indivíduos são em sua maioria juvenis. Já a última classe de DAP
representa os indivíduos emergentes, que se destacam na paisagem, estando em sua máxima
expressão
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Figura 9.2.1.4.1-6. Distribuição dos indivíduos amostrados em classes de altura (h).

Fonte: CPEA (2018)

Dentre as 41 espécies encontradas, A. glandulosa, P. gonoacantha e S. glandulosum tiveram os
maiores índices de cobertura e de valor de importância. A. glandulosa possui a maior Dominância
Relativa (DoR) devido aos indivíduos de grande porte. P. gonoacantha possui a maior Densidade
Relativa (DR), pois foi a espécie mais abundante (15 indivíduos). A categoria das árvores Mortas
foi a mais frequente, pois ocorreu em 6 parcelas, gerando a maior Frequência Relativa (FR)
(Figuras 9.2.1.4.1-7 e 8). Ressalta-se que 8 das 10 espécies com maior IVI são pioneiras, e 7 das
10 espécies com maior IVC também são pioneiras. No entanto, quando analisadas as 40 espécies
vivas registradas no levantamento fitossociológico, 1 é exótica, 20 (50%) são pioneiras, 16 (40%)
são não-pioneiras e 3 (7,5%) são pioneiras/não-pioneiras, o que é característico de florestas
tropicais secundárias em fases intermediárias de regeneração (CARVALHO et al 2007).
Figura 9.2.1.5.1-7. Índice de valor de importância
(IVI) das 15 espécies com maiores valores na área
amostral.

Figura 9.2.1.5.1-8. Índice de valor de cobertura
(IVC) das 15 espécies com maiores valores na área
amostral.

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)
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No levantamento florístico foram observadas três espécies consideradas ameaçadas: Cedrela
fissilis (VU - SMA 57/2016; VU - MMA 443/2014; Ap. III – CITES, 2017;) E Cyathea atrovirens e
C. delgadii (Ap. II da CITES 2017). Cabe informar, ainda, que das espécies arbóreas vivas
contempladas pelo levantamento fitossociológico para esta fitofisionomia 8 são endêmicas do
Brasil e nenhuma consta nas listagens oficiais da Flora ameaçada de extinção.
Nas Figuras 9.2.1.4.1-9 a 39 são apresentadas imagens do ambiente amostrado e das espécies
encontradas.
Figura 9.2.1.4.1-9. Vista panorâmica de um trecho da FOD em estágio avançado de regeneração. Observa-se na
extrema direita caule de Cedrela fissilis e, em primeiro plano Campo Antrópico se desenvolvendo sobre área
suprimida.

Fonte: CPEA (2018)
Figura 9.2.1.4.1-10. Vista panorâmica de um trecho de Campo Antrópico e, ao fundo, FOD em estágio avançado
de regeneração.

Fonte: CPEA (2018)
Figura 9.2.1.4.1-11. Vista panorâmica de um trecho de FOD em estágio avançado de regeneração e Campo
Antrópico se desenvolvendo sobre área suprimida.

Fonte: CPEA (2018)
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Figura 9.2.1.4.1-12. Vista do corte no talude realizado onde houve supressão de vegetação e atualmente está se
desenvolvendo Campo Antrópico. Ao fundo FOD em estágio avançado de regeneração.

Fonte: CPEA (2018)
Figura 9.2.1.4.1-13. Vista panorâmica de um trecho da FOD e gramíneas formando o Campo Antrópico em área
suprimida.

Fonte: CPEA (2018)
Figura 9.2.1.4.1-14. Visão geral de um trecho da FOD em estágio avançado de regeneração em contato com
bairro residencial.

Fonte: CPEA (2018)
Figura 9.2.1.4.1-15. Vista panorâmica de um trecho da ADA. Observa-se Campo Antrópico ao lado das residências
e, ao fundo, FOD em estágio avançado de regeneração.

Fonte: CPEA (2018)
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Figura 9.2.1.4.1-16. Vista panorâmica do trecho oeste da ADA. Observa-se borda da FOD em estágio avançado de
regeneração.

Fonte: CPEA (2018)
Figura 9.2.1.4.1-17. Vista panorâmica da FOD em estágio avançado de regeneração no extremo oeste da ADA.

Fonte: CPEA (2018)
Figura 9.2.1.4.1-18. Visão geral de trecho da FOD
Figura 9.2.1.4.1-19. Visão geral de um trecho da
em estágio avançado de regeneração na região leste ADA. Observa-se Campo Antrópico se desenvolvendo
da ADA.
sobre área suprimida e ao fundo FOD remanescente.

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)
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Figura 9.2.1.4.1-20. Vista de um trecho da ADA onde Figura 9.2.1.4.1-21. Campo antrópico à esquerda e
foi realizado corte no talude e ao fundo plantio de
Eucaliptos à direita.
Eucalipto.

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Figura 9.2.1.4.1-22. Vista da FOD em estágio
avançado de regeneração na região leste da ADA.

Figura 9.2.1.4.1-23. Muito lixo descartado atrás das
residências, na região oeste da ADA.
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Figura 9.2.1.4.1-24. Vista geral da P01.

Figura 9.2.1.4.1-25. Dossel fechado na P01.

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Figura 9.2.1.4.1-26. Solo e serapilheira na P01.

Figura 9.2.1.4.1-27. Vista geral da P02.

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Figura 9.2.1.4.1-28. Solo e fina serapilheira na P02. Figura 9.2.1.4.1-29. Vista geral da P03.
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Figura 9.2.1.5.1-30. Dossel mais aberto na P03.

Figura 9.2.1.5.1-31. Vista geral da P04.

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Figura 9.2.1.5.1-32. Dossel fechado na P04.

Figura 9.2.1.5.1-33. Vista geral da P05.

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Figura 9.2.1.5.1-34. Solo com lixo e fina camada de
Figura 9.2.1.5.1-35. Vista geral da P06.
serapilheira na P05.
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Figura 9.2.1.5.1-36. Solo com fina camada de
serapilheira e lixo na P06.

Figura 9.2.1.5.1-37. Dossel fechado na P06.

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Figura 9.2.1.5.1-38. Vista geral da P07.

9.2.1.3.2.

Figura 9.2.1.5.1-39. Dossel aberto na P07.

Formação Pioneira em Área Alagada

A Formação Pioneira em Área Alagada ocorre apenas no extremo leste da ADA, às margens
do córrego do Paiol Velho, e está limitada ao fragmento de Floresta Ombrófila Densa em estágio
avançado e a um acesso rodoviário (Av. Pérola Byington). Sua vegetação, assim como na AID, é
formada principalmente por espécies herbáceas, como lírio-do-brejo (Hedychium coronarium), taboa
(Thypha domingensis) e cruz-de-malta (Ludwigia spp.).
9.2.1.3.3.

Campo Antrópico com Árvores Isoladas

A fisionomia de Campo Antrópico com Árvores Isoladas ocorre principalmente às margens
da estrada rural existente na ADA, em áreas que estão em regeneração. Essa fisionomia é
formada principalmente por poáceas exóticas, como capim-braquiária (Urochloa sp.), capimcolonião (Megathyrsus maximus) e capim-gordura (Melinis minutiflora), e espécies ruderais como
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vassoura (Baccharis spp.), assa-peixe (Vernonia spp.) e picão-preto (Bidens alba). Ainda, em alguns
trechos ocorrem indivíduos arbóreos nativos e exóticos isolados, pertencentes às mesmas
espécies encontradas na AID para esta vegetação como as nativas A. glandulosa, Myrsine spp.,
Cytharexylum mirianthum, Schinus terebinthifolia var. acutifolia, Machaerium villosum, Moniquiastrum sp.,
Lithraea sp., Syagrus, sp., Eugenia sp., Jacaranda spp., Handroanthus heptaphyllus, Cedrela fissilis e Ficus
spp. e as exóticas Mangifera indica, Persea americana, Aleurites cf. moluccana, Castanea sativa, Artocarpus
heterophyllus, Morus nigra, Eriobotrya japonica, Citrus spp., Eucalyptus sp., Pinus sp., Livistona chinensis,
Archontophoenix cunninghamiana, Dypsis lutescens, Terminalia catappa, Liquidambar sp., Couroupita
guianensis, Ligustrum lucidum.
Tanto na área da estrada existente, quanto nas áreas em regeneração, é possível observar, em
trechos classificados como Solo Exposto, pequenas e esparsas manchas de espécies herbáceas.
Figura 9.2.1.4.1-40. Inflorescência de Leandra
variabilis.

Figura 9.2.1.4.1-41. Inflorescência de Leandra
melastomatoides.

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Figura 9.2.1.4.1-42. Infrutescência de Piper
miquelianum.

Figura 9.2.1.4.1-43. Fruto de Psychotria suterella.

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)
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Figura 9.2.1.4.1-44. Frutos de Triumfetta
semitriloba.

Figura 9.2.1.4.1-45. Inflorescência de Mollinedia
schottiana.

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Figura 9.2.1.4.1-46. Flores de Palicourea
marcgravii.

Figura 9.2.1.4.1-48. Infrutescências de Phytolacca
thyrsiflora.

Figura 9.2.1.4.1-47. Sapium glandulatum
reprodutivo.

Figura 9.2.1.4.1-49. Inflorescências de Cecropia
glaziovii.
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Figura 9.2.1.4.1-50. Frutos de Myrcia splendens.

Figura 9.2.1.4.1-51. Flores de Pleroma mutabilis.

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Figura 9.2.1.4.1-52. Flores de Moquinistrum
polymorphum.

Figura 9.2.1.4.1-53. Flores de Miconia pusilliflora.

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Figura 9.2.1.4.1-54. Frutos de Syagrus
romanzoffiana.

Figura 9.2.1.4.1-55. Frutos de Myrsine
gardneriana.
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Figura 9.2.1.5.1-56. Inflorescência de Bromelia
antiacantha.

Figura 9.2.1.5.1-57. Inflorescência de Psychotria
ruelliifolia.

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Figura 9.2.1.5.1-58. Frutos de Syzygium jambos.

Figura 9.2.1.5.1-59. Inflorescência de Clethra
scabra.

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Figura 9.2.1.5.1-60. Frutos de Trema micrantha.

Figura 9.2.1.5.1-61. Inflorescência de Croton
floribundus.

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

207

Página: 241

Figura 9.2.1.5.1-62. Flores de Asclepias
curassavica.

Figura 9.2.1.5.1-63. Flores de Dalechampia cf.
pentaphylla.

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Fonte: CPEA (2018)

Figura 9.2.1.5.1-64. Vestígios das inflorescências de Figura 9.2.1.5.1-65. Flores de Solanum
Vernonanthura cf. divaricata.
granulosoleprosum.

Figura 9.2.1.5.1-66. Cyathea atrovirens.

Figura 9.2.1.5.1-67. Cyathea delgadii.
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9.2.1.4. Considerações Finais
A maior parte da cobertura vegetal a ser suprimida corresponde à formação nativa de Floresta
Ombrófila Densa em Estágio Avançado (68,59%), seguida por Campo Antrópico com Árvores
Isoladas (15,68%). A região do empreendimento, apesar de se inserir num contexto de
urbanização e histórico de utilização agropastoril do solo, apresenta importantes remanescentes
de Floresta Ombrófila Densa.
De uma forma geral, grande parte das espécies da ADA são características da sucessão inicial e
de ampla ocorrência na região, inclusive as três espécies ameaçadas encontradas no levantamento
florístico.
9.2.2.

Fauna Terrestre

Este diagnóstico foi elaborado em atendimento ao Termo de Referência – Acesso Rodoviário
entre Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro, no município de Santana de Parnaíba –
SP, referente ao processo CETESB nº 13/2016 e Parecer Técnico nº 38/16/IE.
Os dados reportados neste diagnóstico para a análise da fauna terrestre nas áreas de influência
do empreendimento foram levantados no âmbito do licenciamento do Plano Urbanístico da
Fazenda Itahyê (processo CETESB nº 375/14 e Parecer Técnico 106/2015/IE; Autorização de
no 91249/15 e Parecer Técnico DeFau - CMFS 74/15; Processo SMA 1897/15), devido à
colocalização de ambos os empreendimentos, e a complementaridade entre as áreas de influência
de ambos. Entretanto, as áreas de influência foram reinterpretadas com base nas atividades e
impactos previstos durante a implantação o Acesso Rodoviário, alvo deste diagnóstico.
O presente relatório, portanto, apresenta os resultados das campanhas de levantamento de
dados primários referentes às estações seca de 2015 e chuvosa de 2015/2016, para diagnóstico de
fauna vertebrada terrestre. A primeira campanha de campo foi realizada entre 14 e 28 de
setembro de 2015 e a segunda, por sua vez, de 19 a 29 de janeiro de 2016. Foram amostrados os
grupos de mastofauna (pequenos mamíferos não voadores, pequenos mamíferos voadores morcegos, médios e grandes mamíferos), herpetofauna (anfíbios anuros e répteis) e avifauna. Dos
grupos amostrados somente o levantamento de avifauna não envolveu métodos de captura, em
função do potencial estresse ocasionado aos animais e visto que a utilização de métodos sem
captura é efetiva para garantir a representatividade deste grupo na área de estudo.
A seguir estão delineados os diagnósticos específicos dos grupos de vertebrados terrestres
amostrados.
9.2.2.1. Mastofauna
9.2.2.1.1.

Mamíferos terrestres não voadores

A diversidade de mamíferos no Brasil atinge números expressivos, podendo ser considerada
uma das maiores do mundo (REIS et al., 2011). A Mata Atlântica, com 298 espécies de
mamíferos, é o segundo bioma com maior riqueza de espécies deste grupo. Destas, 90 são
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endêmicas, o que corresponde a aproximadamente 30% das espécies ocorrentes no domínio
(PAGLIA et al., 2012).
A Mata Atlântica é atualmente considerada um dos principais hotspots da biodiversidade do
planeta (MITTERMEIER et al., 2011) e assim já era tida desde o final da década de 1980
(MYERS, 1988). Originalmente, a Floresta Atlântica Neotropical cobria mais de 1,5 milhões de
km2, estendendo-se pela costa atlântica da América do Sul. Presente nas regiões tropical e
subtropical do continente, a Mata Atlântica atravessava as mais variadas e heterogêneas condições
de relevo, o que lhe proporcionou altas taxas de riqueza de espécies, bem como de endemismos
(RIBEIRO et al., 2011).
Apesar da alta biodiversidade, o bioma foi historicamente sendo alterado pelos humanos,
desde a chegada dos colonizadores europeus no século XVI. Hoje, restrita a 11,7% de sua
extensão original no Brasil (RIBEIRO et al., 2009), a Mata Atlântica foi drasticamente perdendo
espaço após a expansão agrícola, durante o período colonial, o qual foi seguido pelos também
danosos processos de industrialização e urbanização.
Segundo Ribeiro et al. (2011), de uma maneira geral, após todo o processo de modificação do
bioma, “a Mata Atlântica foi convertida em paisagens modificadas, ou mesmo antropogênicas, as
quais são, basicamente, agromosaicos com uma combinação dinâmica de pequenos
remanescentes florestais mais antigos, florestas secundárias, as quais regeneraram em antigos
pastos ou áreas agrícolas, pequenas manchas de reflorestamento assistido, sistemas agroflorestais
e plantações das exóticas Pinus e Eucalyptus”. Além da fragmentação, do desflorestamento e de
toda modificação do ambiente, os autores ainda citam as frequentes associações destas com
outras interferências humanas, tais quais caça e exploração de recursos madeireiros e outros
produtos florestais. A combinação de todos estes distúrbios levou uma fração da biodiversidade
da Mata Atlântica a aproximar-se da extinção completa (TABARELLI et al., 2005).
Não surpreendentemente, a fauna de mamíferos foi muito afetada, especialmente aquelas
espécies de maior porte e de níveis tróficos superiores, como a onça-pintada, por exemplo, cujas
populações na Mata Atlântica encontram-se em um perigoso declínio, com um risco iminente de
extinção no bioma (GALETTI et al., 2013). O grupo dos mamíferos apresenta grande
diversificação em características anatômicas e fisiológicas, as quais implicaram evolutivamente em
diferentes hábitos de locomoção. Assim, dentre os mamíferos existem espécies arborícolas,
voadoras, terrestres, aquáticas, semiaquáticas, escansoriais, fossoriais e semifossoriais.
A mastofauna terrestre subdivide-se em mamíferos terrestres de pequeno porte, ou pequenos
mamíferos, os quais apresentam massa menor que 1 kg, mamíferos terrestres de médio e grande
porte, que apresentam massa superior a 1 kg e, por fim, pequenos mamíferos voadores. Este
último grupo é representado por todas as espécies da ordem Chiroptera, os morcegos. O grupo
dos pequenos mamíferos compreende grande parte das espécies da Ordem Rodentia e todas as
espécies da Ordem Didelphimorphia, com exceção apenas de algumas espécies do gênero
Didelphis, cujos indivíduos podem atingir até 2,8 Kg (REIS et al., 2011). Os médios e grandes
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compreendem todas as demais ordens, como Carnívora, Primates, Pilosa e Cetartiodactyla (com
exceção dos cetáceos), bem como várias famílias da ordem Rodentia.
Dadas algumas características, hábitos e restrições peculiares ao grupo, bem como importantes
funções ecológicas, tais como dispersão de sementes e controle populacional através da predação,
estudos e levantamentos de mamíferos tornam-se essenciais para acessar informações das
condições de preservação de remanescentes florestais, bem como da integridade dos processos
ecossistêmicos de determinada área.
Neste item estão apresentados os métodos de amostragens previstos e executados para o
levantamento de espécies pertencentes aos três grupos de mamíferos (pequenos mamíferos não
voadores, médios e grandes mamíferos), bem como seus resultados. Para fins de diagnóstico, os
grupos de mamíferos não voadores (pequenos roedores e marsupiais e mamíferos de médio e
grande porte) serão analisados separadamente da mastofauna voadora (quiropterofauna), cujos
resultados serão apresentados em item específico do presente documento.
A. Procedimentos e Métodos
Dados secundários
Informações acerca da comunidade de mamíferos terrestres foram buscadas em literatura
especializada e em bancos de dados da Região Metropolitana de São Paulo, a fim de compor uma
lista de espécies, de ocorrências provável e confirmada, para as áreas de influência do
empreendimento. Logo, são apresentadas como resultados do levantamento de dados
secundários as espécies listadas nos Planos de Manejo do Parque Estadual (PE) do Jaraguá (SMA,
2010) e da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Mutinga (PROMINER, 2012),
unidades de conservação localizadas no entorno próximo do empreendimento, respectivamente a
leste e sudeste da área objeto deste estudo.
À noroeste dos limites da área de influência indireta (AII) encontra-se a Serra do Japi,
importante maciço florestal no contexto do presente empreendimento, cuja assembleia de
mamíferos também compôs a lista apresentada nos próximos itens (CARVALHO et al., 2013). À
sudoeste da AID, por sua vez, encontra-se a Reserva Biológica do Tamboré, cuja comunidade de
mamíferos diagnosticada em seu Plano de Gestão Ambiental (PA BRASIL, 2005) foi também
utilizada neste estudo. Por fim, utilizou-se também, para complementar a lista de provável
ocorrência deste projeto dados obtidos em diagnósticos do estudo de impacto ambiental (EIA)
referente à implantação do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (JGP; PRIME, 2010).
Dados primários
A primeira campanha de levantamento de dados primários acerca da comunidade de
mamíferos terrestres não voadores, referente à estação seca de 2015, foi realizada entre os dias 14
e 27 de setembro de 2015 e a segunda campanha, referente à estação chuvosa de 2015/16,
ocorreu de 19 a 29 de janeiro de 2016, ambas realizadas pelos técnicos da Consultoria,
Planejamento e Estudos Ambientais.
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As amostragens que envolveram métodos não invasivos, referentes aos mamíferos de médio e
grande porte, foram realizadas durante os dez dias de campo de cada campanha, nos três
períodos do dia, de forma a coincidir com os picos de atividades das principais espécies de
provável ocorrência na área de estudo. Já os métodos invasivos, inerentes às amostragens de
mamíferos de pequeno porte, grupo que inclui grande parte das espécies das ordens Rodentia e
Didelphimorphia, foram aplicados durante cinco dias em cada campanha.
Para a execução das campanhas de levantamento de dados primários foram pré-selecionados
pontos amostrais, a partir de imagens de satélite, para a execução dos diversos métodos de
levantamento de espécies, os quais foram reportados no plano de trabalho que subsidiou a
Autorização de Manejo in situ. No entanto, é importante ressaltar que alguns dos pontos previstos
no documento acima referenciado tiveram de ser realocados na primeira campanha, uma vez que
a realidade encontrada em campo não permitiu a ótima execução de seus referentes métodos de
amostragem. As novas localizações respeitaram às premissas do plano de trabalho, referentes à
distribuição dos pontos em todas as fitofisionomias ocorrentes na propriedade amostrada; e
quando realocados, os pontos foram mantidos no interior dos mesmos remanescentes florestais,
ou áreas de plantio e reflorestamento, em que foram previstos, não havendo, portanto, qualquer
prejuízo à qualidade do estudo.
Os pontos de amostragem foram os mesmos na primeira e segunda campanha, e as
coordenadas georreferenciadas dos mesmos estão apresentadas na Tabela 9.2.2.1.1-1, a seguir,
enquanto a localização geográfica é exibida no mapa dos Pontos de Amostragem da Fauna
Terrestre (Desenho 26341738LOCA3). Para o georreferenciamento dos pontos, dos diferentes
grupos faunísticos, foram utilizados receptores GPS modelo Garmin 62S.
Para o levantamento das espécies de mastofauna terrestre não voadora, conforme afirmado
anteriormente, foram utilizados métodos não invasivos, para as espécies de maior porte, e
invasivos para os pequenos mamíferos, totalizando cinco métodos distintos, descritos abaixo.
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Tabela 9.2.2.1.1-1. Pontos amostrados e suas respectivas coordenadas de localização geográfica.
Coordenadas UTM*
Grupo

Método de Amostragem

Pitfall - Armadilhas de
Interceptação e Queda

Pequenos mamíferos
não voadores
Linhas de Sherman

Mamíferos de Médio e
Grande Porte

Armadilhas Fotográficas

Nome do Ponto

Zona

Eastings
(mE)

Northings (mN)

PT02
PT03
PT01
LS-01

23K
23K
23K
23K

311.571
312.585
315.149
315.665

7.406.390
7.407.020
7.405.570
7.404.440

LS-02

23K

315.094

7.405.690

LS-03

23K

315.126

7.406.210

LS-04

23K

313.245

7.406.270

LS-05

23K

311.551

7.406.230

LS-06

23K

310.008

7.406.740

LS-07

23K

311.879

7.407.530

AF-01

23K

311.968

7.407.611

AF-02

23K

311.537

7.406.500

AF-03

23K

310.245

7.406.558

AF-04

23K

310.913

7.405.485

AF-05

23K

312.191

7.406.809

AF-06

23K

311.812

7.407.230

AF-07

23K

312.379

7.407.021

AF-08

23K

313.801

7.407.021

AF-09

23K

314.500

7.407.426

AF-10

23K

314.466

7.406.724

AF-11

23K

315.095

7.405.763

AF-12

23K

314.217

7.405.491

AF-13

23K

315.027

7.405.319

AF-14

23K

315.423

7.404.667

AF-15

23K

315.602

7.404.481
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Amostragem de fauna
Armadilhas de Interceptação e Queda
(Pitfall) - Mamíferos de Pequeno Porte e
Herpetofauna
7408000

Armadilhas de Captura Viva (Sherman) Mamíferos de Pequeno Porte
Cidade
São Pedro
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Armadilhas fotográficas – Mamíferos de médio e grande porte
O método consiste no registro, e posterior identificação, das espécies de mamíferos, por meio
de fotografias obtidas por câmeras automáticas. Estes dispositivos são fixados em um ponto de
interesse e ativados por sensores de movimento (TOMAS; MIRANDA, 2003). Srbek-Araujo;
Chiarello (2005) demonstraram a eficiência das armadilhas fotográficas no levantamento de
mamíferos de médio e grande porte, fornecendo resultados satisfatórios em longo prazo. Mostrase também um método efetivo para o registro de espécies de difícil detecção (KARANTH et al.,
2004), bem como de espécies raras (BEISIEGEL, 2009).
Foram instaladas em todas as áreas de influência do empreendimento 15 armadilhas
fotográficas de modelo Bushnell HD 8MP (Figura 9.2.2.1.1-1), nos pontos previamente definidos
em plano de trabalho, com adequações pontuais, nas quais se buscou acessar áreas com maior
probabilidade de registros das espécies de provável ocorrência na área estudada. Os dispositivos
permaneceram ativos, durante 24 horas por dia, ao longo de dez dias e dez noites consecutivos,
em cada campanha. Portanto, após as duas campanhas de amostragem, foi empregado um
esforço amostral total de 7.200 armadilhas.hora (15 armadilhas * 24 horas * 10 noites * 2
campanhas).
As armadilhas foram iscadas com diversos itens, tais como frutas, ração úmida para gatos,
sardinha, linguiça defumada, milho e sal grosso (Figura 9.2.2.1.1-2), com o intuito de atrair as
diferentes espécies de potencial ocorrência nas áreas de estudo.
Foram realizadas, ainda, inspeções periódicas em todos os pontos, para eventuais reposições
de iscas e substituição de pilhas. Voss e Emmons (1996) salientam o caráter parcial ou
complementar deste método na amostragem da mastofauna, devendo ser utilizado em associação
com outras técnicas, para obtenção de dados da comunidade de mamíferos como um todo.
Figura 9.2.2.1.1-1. Armadilha Fotográfica utilizada,
durante primeira campanha de levantamento de
dados primários.

Figura 9.2.2.1.1-2. Iscas utilizadas para a atração
das espécies de mamíferos de maior porte de
potencial ocorrência na área do empreendimento.
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Transectos limitados por distância - Censos visuais e procura ativa por
rastros e vestígios – Mamíferos de médio e grande porte
Para levantamentos rápidos de mamíferos de médio e grande porte, os métodos de transectos
e busca ativa por visualizações e vestígios, tais como rastros, pelos, tocas e fezes são amplamente
utilizados e indicados (PARDINI et al., 2003; SUTHERLAND et al., 2004; DOTTA, 2005).
Desta forma, a procura visual limitada por distância consistiu em percorrer, lentamente,
observando-se atentamente para a obtenção de registros diretos (visualizações diretas e
vocalizações), quatro transecções de 6,25 km, bem distribuídas pelas diferentes fitofisionomias
ocorrentes nas áreas de influência do empreendimento (Figura 9.2.2.1.1-3).
Concomitantemente, durante os percursos, realizou-se a busca por rastros e vestígios indiretos
(Figura 9.2.2.1.1-4). As transecções foram percorridas por duas vezes a cada campanha, sendo
uma no período matutino e outra no período noturno, de forma a garantir o registro de espécies
com hábitos noturnos e diurnos. Assim, o esforço amostral foi de 100 km percorridos a pé, para
toda a propriedade estudada, considerando as campanhas de período seco e chuvoso.
Para otimização deste método, sempre que possível, foram selecionados locais em que o solo
permitisse a impressão de pegadas dos animais. Além disso, na tentativa de aumentar o sucesso
no registro das espécies deste grupo, os esforços foram concentrados nos períodos de maior
atividade da maioria dos taxa de possível ocorrência para a região estudada. Todos os registros
obtidos foram georreferenciados com o uso de GPS e, sempre que possível, os animais e seus
vestígios foram fotografados.
Figura 9.2.2.1.1-3. Trecho de transecto percorrido
a pé, durante busca de rastros indiretos de
mamíferos de maior porte.

Figura 9.2.2.1.1-4. Rastro de veado catingueiro
Mazama gouazoubira encontrado durante percurso
de transecção.

Levantamento Etnobiológico – Mamíferos de médio e grande porte
Durante a execução do trabalho, foi adotado como método complementar para o diagnóstico
de fauna, principalmente para a comunidade de mamíferos de grande porte, o levantamento
etnobiológico. Este levantamento se traduz na forma como uma determinada população humana
CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

216

Página: 250

local percebe, classifica e entende os recursos naturais. Essa técnica foi adotada a fim de registrar
espécies eventualmente avistadas pela população local e que não foram registradas pelos métodos
descritos anteriormente.
Armadilha de Captura Viva (ACV) – Pequenos mamíferos
As armadilhas de captura viva (ACV) são dispositivos de captura com apenas uma porta de
entrada. Os animais, atraídos por iscas, acabam por ativar o mecanismo de fechamento da porta
ao entrarem nas armadilhas, ficando presos dentro delas. Neste diagnóstico, foi empregado
apenas um tipo de ACV, Sherman (Figura 9.2.2.1.1-5), que são caixas retangulares de placas
metálicas galvanizadas ou de alumínio, com um sistema de fechamento da porta acionado pelo
peso do animal sobre um pedal, o qual possibilita a captura do indivíduo vivo. As armadilhas do
tipo Sherman são indicadas para roedores e marsupiais de menor porte, de distintos hábitos de
locomoção, uma vez que podem ser instaladas no nível do solo, para espécies de hábitos
terrestres, e em estrato arbóreo, para espécies arborícolas e escansoriais.
Em cada uma das campanhas de levantamento de dados primários, foram dispostas, em
campo, sete “Linhas de Sherman” (LS, no mapa dos Pontos de Amostragem da Fauna Terrestre)
com dez armadilhas cada, as quais abrangeram as diferentes fitofisionomias ocorrentes nas áreas
de influência do empreendimento. As armadilhas, cinco pequenas (250x80x90mm) e cinco
médias (300x80x90mm) por linha, foram dispostas em transecções de, aproximadamente, 200 m
cada. Em cada transecção, procurou-se alternar o tipo de armadilha, bem como o
posicionamento (no solo ou no estrato arbóreo) e, ainda, mantê-las equidistantes em 20 m. As 70
armadilhas ficaram ativas ao longo de cinco noites consecutivas, por campanha.
Os dispositivos foram iscados com massa a base de fubá, creme de amendoim, sardinha e
banana para atração da fauna e maior sucesso de captura, permanecendo ativos durante cinco
dias e cinco noites consecutivas, sendo todas revisadas duas vezes ao dia: uma no início da manhã
e outra no fim da tarde. Mesmo quando sem captura, cada armadilha foi reiscada diariamente,
após a vistoria do período matutino.
Ao utilizar este método, há a possibilidade de amostrar maiores áreas lineares, bem como
oferecer maior proteção aos animais capturados contra predadores, além de abrigo contra frio e
chuva. Como, além disso, são providas com isca, as ACV possibilitam aos animais permanecerem
vivos por muitas horas após a captura (JONES et al., 1996). Apesar disso, há, sabidamente, baixa
eficiência na captura de animais muito pequenos, os quais não ativam o dispositivo de
fechamento da porta.
Os animais capturados foram identificados, fotografados, sexados, pesados, medidos e
devolvidos nas proximidades do local de captura (Figura 9.2.2.1.1-6). Para tal, foram utilizados
sacos de pano próprios para manipulação destes animais, paquímetros para as medidas de orelha
esquerda (O), pé esquerdo (Pé), comprimento do corpo (CC) e comprimento da cauda (CA),
além de dinamômetros para aferir a massa dos indivíduos capturados.
Foi desprendido, portanto, nas estações seca e chuvosa, um esforço amostral total de 16.800
armadilhas.hora (10 armadilhas * 7 linhas * 24 horas * 5 noites * 2 campanhas).
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Figura 9.2.2.1.1-5. Uma das 70 armadilhas de
captura viva, do tipo Sherman, utilizadas para o
diagnóstico de pequenos mamíferos - Instalada a 1,5
m do solo.

Figura 9.2.2.1.1-6. Biometria de um dos indivíduos
de Cricetidae capturados, durante diagnóstico da
mastofauna de pequeno porte.

Em caso de óbito, os espécimes foram enviados ao Museu AZUSC – Acervo Zoológico da
Universidade Santa Cecília localizado em Santos – SP. No entanto, ressalta-se que as cartas de
depósito dos animais que vieram a óbito estão referenciadas para o licenciamento ambiental do
Plano Urbanístico da Fazenda Itahyê (processo CETESB nº 375/14 e Parecer Técnico
106/2015/IE; Autorização de no 91249/15 e Parecer Técnico DeFau - CMFS 74/15; Processo
SMA 1897/15), uma vez que os dados levantados em campo para o referido empreendimento
foram utilizados neste diagnóstico (ver item 9.2.2.).
Armadilha de Interceptação e Queda (Pitfall trap) – Pequenos mamíferos
Considerado mais eficiente que as armadilhas de captura viva (UMETSU et al., 2006), este
método consiste na captura de pequenos roedores e marsupiais, sem a utilização de isca, baseado
apenas no deslocamento do animal.
As armadilhas foram compostas por seis baldes de 60 L, enterrados à altura do solo,
equidistantes em cerca de 10m e conectados por uma cerca-guia de lona plástica, com
aproximadamente 70m de comprimento (Figura 9.2.2.1.1-7). Como medida de segurança, em
caso de ocorrência de chuva, cada balde foi equipado com uma placa de isopor, a fim de se
diminuir os riscos de afogamento para os espécimes capturados, em caso de alagamento dos
baldes, que por sua vez eram perfurados para permitir o escoamento da água proveniente das
precipitações.
As armadilhas de interceptação e queda são um método com baixa seletividade de captura, se
comparado à ACV, visto que seus sucesso e eficiência dependem apenas do deslocamento dos
animais, que ao encontrarem a cerca plástica, são guiados até caírem dentro dos baldes
enterrados.
Foram instaladas, ao todo, três linhas de Pitfall, distribuídas em importantes remanescentes
florestais das áreas de influência do empreendimento. Cada linha permaneceu ativa por cinco
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noites consecutivas, por campanha, totalizando um esforço amostral total de 4.320 baldes.hora (6
baldes * 3 linhas * 24 horas * 5 noites * 2 campanhas).
Cada linha foi vistoriada duas vezes por dia (Figura 9.2.2.1.1-8) e, assim como para o método
de ACV, os animais capturados nos pitfalls foram identificados, fotografados, sexados, pesados,
medidos e devolvidos nas proximidades do local de captura. Para tal, foram utilizados sacos de
pano próprios para manipulação destes animais, paquímetros para as medidas de orelha esquerda
(O), pé esquerdo (Pé), comprimento do corpo (CC) e comprimento da cauda (CA), além de
dinamômetros para aferir a massa dos indivíduos capturados.
Figura 9.2.2.1.1-7. Armadilha de Interceptação e
Queda (pitfall) utilizada para o diagnóstico do grupo
de pequenos mamíferos não voadores.

Figura 9.2.2.1.1-8. Técnico da CPEA durante
revisão das armadilhas do tipo Pitfall, na campanha
de levantamentos de dados primários.

B. Análise de dados
As espécies foram classificadas conforme a nomenclatura indicada por Reis et al. (2011),
exceto para Sapajus, no qual se utilizou Lynch-Alfaro et al. (2012), autores estes que já o
consideram como um gênero distinto de Cebus, e com exceção também para Leopardus guttulus,
quando se seguiu Trigo et al. (2013). Os últimos autores o consideram um táxon distinto de
Leopardus tigrinus, felídeo este que, segundo seus estudos, ocorre apenas na região nordeste do
Brasil. Para a identificação dos rastros e demais vestígios, seguiram-se as orientações apresentadas
em Becker; Dalponte (2013) e em Borges; Tomas (2008). As informações acerca de distribuição
geográfica e história natural foram retiradas de Emmons; Feer (1997), Eisenberg; Redford (1999)
e Reis et al. (2011). Para análise de guilda trófica, as informações sobre a dieta das espécies foram
obtidas em Paglia et al. (2012).
Para as categorias de ameaça de extinção de cada espécie, utilizou-se: para âmbito nacional, a
Portaria MMA 444/2014, a qual reconhece como espécies da fauna brasileira ameaçadas de
extinção aquelas constantes da “Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de
Extinção” (MMA, 2014); para âmbito estadual, o Decreto 60.133/14, que declara as espécies da
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fauna silvestre ameaçadas de extinção, as quase ameaçadas e as deficientes de dados para
avaliação no estado de São Paulo (SMA, 2014).
Para verificação de suficiência amostral na área estudada, foi construída a curva do coletor,
por método, como se preconiza a própria análise. Estas curvas randomizadas apresentam o
número de espécies acumuladas por dias de amostragem (ou outras unidades amostrais) –
conforme Tabela 9.2.2.1.1-2 – construídas utilizando-se o estimador Mao Tau (COLWELL et al.,
2004) obtido no Software EstimateS 9.1.0 (COLWELL, 2013). Foram utilizados também, a título
de comparação, bem como para avaliar a suficiência amostral, os estimadores de riqueza nãoparamétricos Jackknife de primeira ordem (calculado a partir de dados de frequência), para
mamíferos de médio e grande porte, e Chao 1 (calculado a partir de dados de abundância) para
pequenos roedores e marsupiais. Esta distinção se deu pela natureza dos dados obtidos para cada
grupo: enquanto para pequenos mamíferos têm-se dados robustos no tocante à abundância, já
que as amostragens envolveram captura, para mamíferos de maior porte, os métodos aplicados
geram melhores informações em termos de incidência.
Tabela 9.2.2.1.1-2. Unidades amostrais e tipo de estimador de riqueza utilizado para cada método de
levantamento aplicado em campo.
Grupo

Método

Unidade Amostral

Total de
Amostras

Transectos e censos visuais –
Quilômetro percorrido.
50
Diurno.
Mamíferos de
Transectos e censos visuais –
médio
e
Quilômetro percorrido.
50
Noturno.
grande porte
Período de 24 horas do conjunto das
Armadilhas fotográficas.
20
15 armadilhas.
Armadilhas de Interceptação e Período de 24 horas de cada uma das
30
Pequenos
Queda.
linhas de Pitfall.
mamíferos
Período de 24 horas de cada uma das
não voadores Armadilhas de Captura Viva.
70
linhas de Sherman.

Estimador de
riqueza

Jackknife 1
Jackknife 1
Jackknife 1
Chao 1
Chao 1

Por fim, para as estimativas de abundância relativa (AR%), para pequenos mamíferos, e
frequência de ocorrência (FO%), para mamíferos de maior porte, as unidades amostrais foram
consideradas independentes entre si. Para FO% estabeleceu-se uma escala para comparação dos
resultados obtidos após o cálculo de frequência: spp. Raras – 0 a 10%; spp. Pouco Frequentes –
11 a 50%; spp. Frequentes – 51 a 70%; e spp. Comuns – 71 a 100%.
C. Resultados e Discussão
Dentre espécies de provável ocorrência (dados secundários) e ocorrência comprovada (dados
primários), para as áreas de influência e do entorno do Acesso Rodoviário entre os Bairros
Colinas do Anhanguera e Cidade de São Pedro, foram registradas, ao todo, 73 espécies de
mamíferos terrestres não voadores.
Dados Secundários
Dentre os mamíferos de médio e grande porte e pequenos roedores e marsupiais, com base
em dados secundários, obteve-se uma riqueza de 69 espécies de mamíferos, com provável
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ocorrência nas áreas de influência do empreendimento. No Anexo 9.2.2.1.1-1 são apresentadas as
assembleias de mamíferos não voadores do PE Jaraguá (SMA, 2010), RPPN Mutinga
(PROMINER, 2012), Reserva Biológica do Tamboré (PA BRASIL, 2005), Serra do Japi
(CARVALHO et al., 2013) e das áreas de influência do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas
(JGP; PRIME, 2010).
As 69 espécies registradas de provável ocorrência no entorno das áreas de influência do
empreendimento estão distribuídas em oito ordens e 26 famílias, sendo Rodentia responsável
por, aproximadamente, 40% dos taxa listados. É importante ressaltar que das espécies que
constam na lista apresentada no Anexo 9.2.2.1.1-1, sete são consideradas exóticas ou invasoras
para o Bioma no qual está inserida a área de diagnóstico. Dentre aquelas consideradas silvestres
nativas, sete estão ameaçadas de extinção no estado de São Paulo, enquanto outras nove estão
classificadas como Quase Ameaçadas, e sete apresentam-se Deficientes em Dados.
Quando se considera apenas as espécies de mamíferos nativos silvestres não voadores (62
spp.), a provável riqueza específica levantada pode ser considerada muito alta, quando
comparadas as 127 espécies de mamíferos terrestres não voadores ocorrentes no estado de São
Paulo (de VIVO et al., 2011), que correspondem a 45 mamíferos de médio e grande porte, 24
marsupiais e 58 roedores, das quais praticamente metade (49%) encontra-se aqui listada. Tal fato
deve-se à proximidade do Acesso Rodoviário a importantes maciços florestais, como os Parques
Estaduais do Jaraguá e da Serra da Cantareira, localizados a leste da propriedade, além da Serra do
Japi, a noroeste de seus limites. Tais remanescentes exercem um papel fundamental de refúgio
para a assembleia faunística, num contexto macrorregional, dado o histórico de intensa
fragmentação por que passa o bioma Mata Atlântica.
Apesar dos mamíferos de médio e grande porte geralmente não apresentarem relações estritas
com habitats específicos, dadas suas maiores capacidades de deslocamento e abrangência de área
de vida, os primatas fogem a esta regra. Por apresentarem hábitos arborícolas, são essencialmente
florestais, portanto mais seletivos e especializados quanto ao habitat. Deste modo, a provável
ocorrência na região dos endêmicos e ameaçados Sagui-da-serra-escuro Callithrix aurita e bugioruivo Alouatta guariba clamitans, trazem à tona a importância do papel de conservação das unidades
de conservação, bem como da manutenção dos remanescentes florestais e, consequentemente, de
suas funcionalidades para a fauna.
As associações mais estritas entre espécie e habitat, dentre os mamíferos, são observadas
principalmente naqueles considerados de pequeno porte, como alguns dos roedores
sigmodontídeos e equimídeos, além de algumas espécies de marsupiais. A provável ocorrência, na
região do empreendimento, de espécies especialistas quanto ao tipo de habitat, listadas no
levantamento secundário, tais como os roedores Thaptomys nigrita e Phyllomys nigrispinus pode ser
considerada como um indicador de bom estado de conservação do ambiente.
Das 62 espécies de mamíferos nativos listadas, 30% (19 spp.) são classificadas como
endêmicas da Mata Atlântica, o que denota, a grande importância, sob uma ótica
conservacionista, dos remanescentes florestais. Faz-se importante mencionar que das sete
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espécies exóticas listadas no Anexo 9.2.2.1.1-1, três são tidas como silvestres nativas do Brasil,
porém não ocorriam naturalmente nesta região do domínio da Mata Atlântica: o sagui-de-tufobranco Callithrix jacchus, o sagui-de-tufo-preto Callithrix penicillata e o ratão-do-banhado Myocastor
coypus. As três foram introduzidas nas matas da região sudeste: C. penicillata é considerado
autóctone em São Paulo, porém ocorre naturalmente apenas nos biomas Cerrado e Caatinga (de
VIVO et al., 2011), enquanto C. jacchus ocorre de forma natural na Mata Atlântica (PAGLIA et
al., 2012), mas, originalmente, teria sua distribuição restrita a região nordeste do país (RYLANDS
et al., 2008). Por fim, M. coypus tem sua distribuição geográfica original restrita ao Rio Grande do
Sul, Chile, Argentina e Uruguai, porém foi introduzida no estado de São Paulo, nos arredores da
cidade de Campinas (REIS et al., 2011).
O impacto global de espécies invasoras e domésticas é considerado a terceira maior ameaça às
espécies sob algum risco de extinção, após destruição de habitat e sobre-explotação (GROOM,
2006). As espécies de Primatas introduzidas, com registros nos arredores da área do
empreendimento, Callithrix jacchus e C. penicillata, são grandes competidoras do sagui-da-serraescuro Callithrix aurita, não registrada neste diagnóstico. A última é uma espécie nativa da região
do empreendimento, endêmica da Mata Atlântica e ameaçada de extinção, estadual e
nacionalmente. Além da pressão exercida por competição por recursos, as espécies introduzidas
do gênero Callithrix hibridizam com C. aurita, descaracterizando-a geneticamente (MORAIS Jr.,
2005).
Enquanto a maioria dos predadores e competidores afetam principalmente as populações de
uma ou poucas espécies, os impactos de algumas invasões podem reverberar através de
ecossistemas inteiros, afetando uma grande parcela da comunidade biológica. É o caso da espécie
introduzida de roedor Myocastor coypus, afirma Simberloff (2009). Segundo o autor, o ratão-dobanhado, quando introduzido, tem a capacidade de alteração estrutural de áreas naturais: sua ação
nas margens de rios e canais pode alterar toda a hidrologia local; sua predileção por algumas
espécies de macrófitas aquáticas pode torná-las raras e, numa esfera ecossistêmica, são capazes de
transformações de vastas áreas pantanosas em áreas de águas abertas.
Dados Primários
Foram registradas, após a realização das duas campanhas para o diagnóstico de fauna
vertebrada que compõem o presente Estudo de Impacto Ambiental, 28 espécies de mamíferos
terrestres não voadores nas áreas de influência do empreendimento.
Composição e Estruturação da Comunidade
Após as campanhas referentes aos períodos seco e chuvoso de levantamento de dados
primários pôde-se confirmar a ocorrência de 28 espécies de mamíferos terrestres não voadores,
distribuídas em seis ordens e 16 famílias, no interior das áreas de influência da Acesso, conforme
apresentado no Anexo 9.2.2.1.1-1.
Dos taxa registrados em campo, 23 são considerados nativos silvestres do domínio da Mata
Atlântica, dos quais três são considerados ameaçados de extinção no estado de São Paulo, além
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de dois constarem como deficientes em dados (DD) e um como Quase Ameaçado (NT) (SMA,
2014).
A riqueza de mamíferos não voadores nativos silvestres, 23 taxa, obtida nas duas campanhas
deste diagnóstico, não pode ser considerada elevada quando comparada os dados secundários
encontrados para a região. Entretanto, quando comparada a outros estudos realizados em áreas
próximas, com matrizes e estruturas florestais semelhantes, os resultados aqui apresentados são
satisfatórios. Ainda, deve-se ressaltar que o esforço amostral despendido foi condizente com as
orientações contidas na Decisão de Diretoria nº 167/2015/C, expedida pela CETESB.
Comparativamente, enquanto na AII do presente empreendimento foram levantados 23 taxa
silvestres (excluem-se gato e cachorro domésticos, lebre europeia, gado bovino e ratazana), na
Reserva Biológica Tamboré, que ocorre em área próxima à do presente diagnóstico, foram
também registradas 23 espécies (PA BRASIL, 2005), referentes aos mesmos grupos de mamíferos
(não voadores: mamíferos de médio e grande porte e pequenos roedores e marsupiais).
Das seis ordens de mamíferos que compõem a comunidade da área do empreendimento,
carnívora e Rodentia destacam-se, sendo juntas responsáveis por mais de 64% dos taxa
amostrados através de dados primários obtidos em campo. Dentre os carnívoros, não figuram
predadores de grande porte, muito em decorrência das influências antrópicas, das históricas e
constantes pressões de caça e urbanização, do desflorestamento e da fragmentação de habitats,
muito comuns em todo o estado de São Paulo. No entanto, há a ocorrência confirmada de
jaguatirica Leopardus pardalis (Figuras 9.2.2.1.1-9 a 12), e do furão-pequeno Galictis cuja (Figuras
9.2.2.1.1-13 e 14) que, apesar de seus portes reduzidos quando comparados a grandes felinos, por
exemplo, desempenham importante papel ecológico, visto que são mesopredadores.
Figura 9.2.2.1.1-9. Marcas das garras de jaguatirica
Leopardus pardalis, encontradas em percurso da
transecção T4, em 20/09/2015 – Estação seca.

Figura 9.2.2.1.1-10. Jaguatirica L. pardalis
registrada em armadilha fotográfica (AF01), em
22/01/2016. Setas: cauda e cabeça do indivíduo –
Estação chuvosa.
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Figura 9.2.2.1.1-11. Jaguatirica L. pardalis
registrada em armadilha fotográfica (AF01), em
22/01/2016 – Estação chuvosa.

Figura 9.2.2.1.1-12. Padrão de manchas sólidas e
rosetas que se unem formando listras horizontais
características de L. pardalis – AF01 (22/01/2016).

Figura 9.2.2.1.1-13. Furão-pequeno Galictis cuja
registrado em armadilha fotográfica instalada em
AF07 - 18/09/2015 – Estação seca.

Figura 9.2.2.1.1-14. Furão-pequeno Galictis cuja
(em detalhe) registrado em armadilha fotográfica
instalada em AF07 - 18/09/2015 – Estação seca.

Grande parte das espécies, com ocorrência confirmada para a área de estudo, é considerada
generalista, quando se trata de seleção de habitat, especialmente aquelas de médio e grande porte,
as quais dificilmente apresentam relações estritas com hábitats específicos, dadas suas maiores
capacidades de deslocamento e abrangência de área de vida. Algumas delas, como é o caso do
cachorro-do-mato Cerdocyon thous (Figuras 9.2.2.1.1-15 e 16) e Didelphis aurita (Figuras 9.2.2.1.1-17
e 18), apresentam grande plasticidade ecológica, podendo ocupar ambientes altamente
antropizados. Também generalistas e pouco sensíveis a alterações no meio, podem ser citados a
capivara Hydrochoerus hydrochaeris (Figuras 9.2.2.1.1-19 e 20) e o quati Nasua nasua (Figuras
9.2.2.1.1-21 e 22).
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Figura 9.2.2.1.1-15. Cachorro-do-mato Cerdocyon
Figura 9.2.2.1.1-16. Rastro de cachorro-do-mato
thous registrado em armadilha fotográfica, instalada Cerdocyon thous registrado em percurso da
no ponto AF06, em 26/09/2015 – Estação seca.
transecção T01, em 20/01/2016 – Estação chuvosa.

Figura 9.2.2.1.1-17. Saruê Didelphis aurita
registrado em armadilha fotográfica, instalada no
ponto AF11, 18/09/2015 – Estação seca.

Figura 9.2.2.1.1-18. Saruê Didelphis aurita
(ampliado no detalhe) registrado na armadilha
fotográfica AF10, em 21/01/2016 – Estação chuvosa.

Figura 9.2.2.1.1-19. Capivara Hydrochoerus
hydrochaeris, avistada em T2, durante percurso de
transecção noturna, em 16/09/2015 – Estação seca.

Figura 9.2.2.1.1-20. Rastros de capivara
Hydrochoerus hydrochaeris, registrados na
transecção T01, em 20/01/2016 – Estação chuvosa.
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Figura 9.2.2.1.1-21. Grupo de quatis Nasua nasua
(fêmea e filhotes) registrado na armadilha
fotográfica AF05, em 21/09/2015 – Estação seca.

Figura 9.2.2.1.1-22. Macho adulto de quati Nasua
nasua (ampliado no detalhe) registrado na armadilha
fotográfica AF10, em 25/01/2016 – Estação chuvosa.

Juntam-se aos taxa generalistas acima citados, todos de hábitos essencialmente terrestres, os
arborícolas, porém não por isso mais exigentes de grande qualidade de habitat, esquilo
Guerlinguetus ingrami (Figura 9.2.2.1.1-23) e ouriço-caxeiro Sphiggurus villosus (Figura 9.2.2.1.1-24).
Ambas as espécies ocorrem em florestas primárias, porém são mais comuns em florestas
secundárias e bordas, sendo registrados com frequência também nas proximidades de ambientes
urbanos. No presente diagnóstico, G. ingrami foi registrado nas duas campanhas, enquanto S.
villosus apenas na segunda, referente à estação chuvosa. É importante ressaltar que a ausência de
registro da segunda espécie durante a estação seca deve-se inteiramente ao acaso e à natureza
pontual das amostragens de levantamentos de fauna.
Figura 9.2.2.1.1-23. Caxinguelê Guerlinguetus
ingrami, avistado em T1, durante percurso de
transecção, em 18/09/2015 – Estação seca.

Figura 9.2.2.1.1-24. Ouriço-caxeiro Sphiggurus
villosus, avistado em T1, durante percurso de
transecção, em 20/01/2016 – Estação chuvosa.

Apesar da pressão de caça, vulnerabilidade a atropelamentos e predação por animais
domésticos, o veado-catingueiro Mazama gouazoubira foi amostrado em uma série de pontos e
CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

226

Página: 260

transectos nas duas campanhas (Figuras 9.2.2.1.1-25 a 28). A ocorrência apenas desta espécie de
cervídeo, e não do congênere e simpátrico M. americana, revela um relativo estado de perturbação
dos habitats naturais. Enquanto a primeira trata-se de uma espécie com extrema capacidade de
ocupar áreas e ambientes modificados e, com isso, apresenta tendência de ampliação de área de
ocorrência, a última, em contrapartida, não ocorre em áreas de vegetação aberta, e vem perdendo
espaço e área de vida, conforme os avanços do desflorestamento e fragmentação na Mata
Atlântica. O veado-mateiro M. americana, não registrado neste diagnóstico, é ameaçado de
extinção em São Paulo e representa os veados de hábitos mais estritamente florestais no Brasil,
preferindo áreas de matas densas e contínuas (REIS et. al., 2011).
Figura 9.2.2.1.1-25. Veado-catingueiro Mazama
Figura 9.2.2.1.1-26. Veado-catingueiro Mazama
gouazoubira registrado em armadilha fotográfica, no gouazoubira registrado em armadilha fotográfica, no
ponto AF08, em 23/09/2015 – Estação seca.
ponto AF03, em 21/09/2015 – Estação seca.

Figura 9.2.2.1.1-27. Veado-catingueiro Mazama
Figura 9.2.2.1.1-28. Casal de veados-catingueiros
gouazoubira registrado em armadilha fotográfica, no Mazama gouazoubira registrado em armadilha
ponto AF14, em 19/01/2016 – Estação chuvosa.
fotográfica (AF03), em 21/01/2016 – Estação
chuvosa.

Dentre as espécies de pequeno porte, também se verifica predomínio de taxa tolerantes às
alterações antrópicas. Os ratos-do-mato Oligoryzomys nigripes (Figura 9.2.2.1.1-29 e 30) e Akodon
sp. (Figura 9.2.2.1.1-31 e 32), responsáveis, juntos, por 80% das capturas efetuadas nas duas
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campanhas somadas, são extremamente comuns em áreas de pastagens e outras paisagens
alteradas (EMMONS; FEER, 1997), apesar de também ocorrerem em formações florestais mais
bem conservadas (REIS et al., 2011).
Figura 9.2.2.1.1-29. Indivíduo de Oligoryzomys
Figura 9.2.2.1.1-30. Indivíduo de Oligoryzomys
nigripes, capturado em armadilha do tipo Pitfall (PT- nigripes, capturado em armadilha do tipo Pitfall (PT03), em 23/09/2015 – Estação seca.
02), em 22/01/2016 – Estação chuvosa.

Figura 9.2.2.1.1-31. Indivíduo de Akodon sp.,
Figura 9.2.2.1.1-32. Indivíduo de Akodon sp.,
capturado em armadilha do tipo Sherman (LS04), em capturado em armadilha do tipo Sherman (LS04), em
26/09/2015 – Estação seca.
23/01/2015 – Estação chuvosa.

Ao contrário dos ratos-do-mato dominantes citados acima, as outras espécies capturadas de
pequenos roedores, exceção feita à exótica Rattus norvegicus, podem ser consideradas indicadoras
de bom estado de conservação do ambiente, apesar de suas baixas taxas de captura (apenas um
indivíduo cada): Thaptomys nigrita (Figura 9.2.2.1.1-33), uma das poucas espécies essencialmente
florestais registradas neste diagnóstico, e Euryoryzomys russatus, endêmico da Mata Atlântica e
ameaçado no estado de São Paulo (Figura 9.2.2.1.1-34).
Como pode ser verificado no Anexo 9.2.2.1.1-1, os dois cricetídeos acima citados foram
amostrados apenas na campanha da estação seca. Mais uma vez, ressalta-se que a ausência de
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alguns taxa em uma das campanhas não permite a inferência de alterações na composição da
comunidade de mamíferos em decorrência das flutuações climáticas.
No caso de pequenos roedores isto é mais evidente, uma vez que suas áreas de vida são
restritas em tamanho, graças ao pequeno porte por eles apresentado, e consequente baixa
capacidade de realização de grandes locomoções, quando comparados a médios mamíferos.
Thaptomys nigrita, por exemplo, é uma espécie de difícil captura (BONVICINO et al., 2002) em
ambiente de Floresta Ombrófila Densa Submontana – fisionomia predominante nas áreas de
influência do empreendimento, e realiza movimentos de deslocamento em média de 30 metros de
distância (PÜTTKER et al., 2006).
Figura 9.2.2.1.1-33. Indivíduo de Thaptomys
nigrita, capturado em armadilha do tipo Pitfall (PT03), em 26/09/2015 – Estação seca.

Figura 9.2.2.1.1-34. Indivíduo de Euryoryzomys
russatus, capturado em armadilha do tipo Pitfall
(PT-01), em 22/09/2015 – Estação seca.

As espécies de marsupiais registradas – cuíca Gracilinanus microtarsus (Figura 9.2.2.1.1-35), cuícatrês-listras Monodelphis americana (Figuras 9.2.2.1.1-36 e 37) e cuíca-de-cauda-grossa Lutreolina
crassicaudata (Figura 9.2.2.1.1-38) – são dependentes de ambientes florestados, portanto,
relativamente mais exigentes quanto à qualidade de seus hábitats, exceção feita a Didelphis aurita e
Didelphis albiventris, ambas espécies tolerantes a diferentes graus de antropização do meio. Além
disso, G. microtarsus apresenta hábito e locomoção arborícolas e é endêmica da Mata Atlântica, L.
crassicaudata está geralmente associada à hábitats próximos a cursos d’água e as populações de
Monodelphis americana apresentam tendência de declínio. Juntamente com as espécies endêmicas e
ameaçadas de pequenos roedores (E. russatus e T. nigrita), estas três espécies de marsupiais serão
os taxa mais afetados pelos impactos gerados pela implantação e operação do acesso rodoviário.
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Figura 9.2.2.1.1-35. Indivíduo de Gracilinanus
microtarsus, capturado em armadilha do tipo Pitfall
(PT-03), em 26/09/2015 – Estação seca.

Figura 9.2.2.1.1-36. Indivíduo adulto de
Monodelphis americana, capturado em armadilha do
tipo Pitfall (PT-03), em 24/09/2015 – Estação seca.

Figura 9.2.2.1.1-37. Indivíduo juvenil de
Figura 9.2.2.1.1-38. Rastro de cuíca-da-cauda-grossa
Monodelphis americana, capturado em armadilha do Lutreolina crassicaudata, em T01, na margem de
tipo Pitfall (PT-02), em 22/01/2016 – Estação
curso d’água localizado na ZEPAM – Estação seca.
chuvosa.

O predomínio de espécies generalistas quanto ao hábitat, verificado anteriormente, modificase ligeiramente quando a mesma comunidade amostrada é analisada em relação à guilda trófica.
Como observado na Figura 9.2.2.1.1-39, 15 das 28 espécies registradas podem ser consideradas
especialistas em relação à origem de seus recursos alimentares, pois apresentam dieta
exclusivamente vegetal ou animal. As demais possuem dieta baseada em componentes vegetais e
animais (onívora), geralmente associada a espécies generalistas.
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Figura 9.2.2.1.1-39. Número de espécies (eixo vertical) e origens dos recursos alimentares dos mamíferos
com ocorrência confirmada para as áreas de influência do Acesso (eixo horizontal): Dieta Animal
(vertebrados e invertebrados); Dieta Vegetal (folhas, frutos, flores); Dieta Mista (alimentos de origem
animal e vegetal).
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No entanto, quando aprofundada esta mesma análise, há claramente algumas sobreposições de
nicho, mesmo verificando uma maior diversificação nos componentes alimentares e nos tipos de
dieta apresentados pelas espécies nativas ocorrentes na área de estudo. Porém, deve-se considerar
que há uma relativa diversidade de recursos disponíveis, uma vez que foram registrados, após as
duas campanhas, oito tipos distintos de dieta (Figura 9.2.2.1.1-40).
Figura 9.2.2.1.1-40. Dieta das espécies de mamíferos registradas no diagnóstico de fauna terrestre do
Acesso. Classificação segue a Lista Anotada dos Mamíferos do Brasil (PAGLIA et al., 2012).
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Nota-se, claramente, que as maiores sobreposições se dão, principalmente, entre as espécies
generalistas, insetívoro-onívoras (6 spp.) e frugívoro-onívoras (5 spp.), além das mais
especializadas frugívoro-granívoras (4 spp.) e herbívoras (3 spp.). O tatu-galinha Dasypus
novemcinctus (Figura 9.2.2.1.1-41) – espécie que sofre com a pressão de caça no interior das áreas
de influência do empreendimento (Figura 9.2.2.1.1-42), apesar de encontrar-se entre as seis
espécies de insetívoro-onívoros, não apresenta grandes sobreposições com estes demais taxa, já
que grande parte deles (4 spp.) é considerada de pequeno porte.
Entre os frugívoro-onívoros, porém ocupando nichos tróficos distintos, estão o quati Nasua
nasua (Figuras 9.2.2.1.1-21 e 22) e o mão-pelada Procyon cancrivorus (Figuras 9.2.2.1.1-43 e 44).
Mesmo pertencendo à mesma família Procyonidae, o quati e o mão-pelada ocupam distintos
nichos temporais, espaciais e também tróficos: a primeira, essencialmente diurna e escansorial,
apresenta alta maleabilidade em sua dieta, a qual pode variar sazonalmente, sendo constituída
principalmente de invertebrados, frutos, bromélias e pequenos vertebrados (EISENBERG;
REDFORD, 1999), havendo ainda registros de necrofagia e consumo de mamíferos de maior
porte; já o mão-pelada, espécie predominantemente noturna e associada a corpos d’água, para
além de frutos, opta por predar organismos aquáticos, tais como peixes, caranguejos, moluscos e
anfíbios (EISENBERG; REDFORD, 1999).
Figura 9.2.2.1.1-41. Rastro dianteiro de tatu-galinha Figura 9.2.2.1.1-42. Armadilha para tatus
Dasypus novemcinctus, registrado durante percurso encontrada próxima a AF03. Verifica-se pressão de
de T01, em 18/09/2015 – Estação seca.
caça nas áreas de influência do empreendimento –
Estação chuvosa.
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Figura 9.2.2.1.1-43. Mão-pelada Procyon
cancrivorus registrado em armadilha fotográfica,
instalada no ponto AF07, em 25/09/2015 – Estação
seca.

Figura 9.2.2.1.1-44. Mão-pelada Procyon
cancrivorus registrado em armadilha fotográfica,
instalada no ponto AF12, em 23/01/2016 – Estação
chuvosa.

Dentre os frugívoro-granívoros, encontra-se a cutia Dasyprocta azarae. A ocorrência de taxa que
apresentam este tipo de dieta é de fundamental importância, pois podem atuar como dispersores
de sementes, o que lhes concede um papel ecológico essencial para a manutenção da
biodiversidade dos remanescentes florestais. Segundo Weeny (2001), as espécies do gênero
Dasyprocta sp. são exímias, eficientes e importantes dispersoras de sementes, graças aos seus
hábitos de enterrá-las, após consumo ou não do fruto, o que aumenta a probabilidade de
germinação de uma série de espécies da flora nativa.
A importância do registro de D. azarae vai além de seu papel ecológico fundamental para a
conservação da biodiversidade em ambientes florestais, pois esta espécie de cutia apresenta,
histórica e sabidamente, valor cinegético (CATZEFLIS et al., 2008). Como comprovado na
Figura 9.2.2.1.1-42, há caçadores na área de estudo.
Além da pressão de caça, citada, que já incide sobre a mastofauna nativa silvestre da área
diagnosticada, e que provavelmente será intensificada em decorrência das atividades das
diferentes fases do empreendimento, há também, atualmente, clara influência antrópica sobre a
assembleia de mamíferos nativos, quando verifica-se a ocorrência de espécies exóticas e
domésticas.
Dentre os registros efetuados neste diagnóstico, há cinco espécies consideradas exóticas: as
domésticas gado bovino Bos sp., cachorro e gato domésticos, respectivamente Canis familiaris
(Figuras 9.2.2.1.1-45 e 46) e Felis catus (Figuras 9.2.2.1.1-47 e 48), além das européias introduzidas:
rato-marrom Rattus norvegicus e lebre-europeia Lepus europaeus.
Conforme já afirmado anteriormente, espécies domésticas e invasoras são extremamente
danosas à fauna nativa silvestre, representando a terceira maior ameaça às espécies sob algum
risco de extinção (GROOM, 2006). Neste sentido, Campos et al. (2007) estimaram um consumo
de mamíferos entre 16,76 e 25,24 kg.indivíduo-1ano-1 para cães ferais e entre 2,01 e 2,9
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kg.indivíduo-1ano-1 para gatos ferais, o que se traduz num impacto muito significativo para a
mastofauna nativa.
Assim, a ocorrência de espécies exóticas, especialmente cachorros e gatos domésticos, é um
problema recorrente e apresenta grandes implicações para a fauna silvestre nativa, direta e
indiretamente. Conforme dados acima, estes animais podem atuar como grandes competidores,
ou mesmo como predadores de diversos mamíferos silvestres, com ocorrência comprovada nas
áreas estudadas. Entre as presas mais comuns de cachorros domésticos estão pequenos e médios
mamíferos, como ratos, gambás, preás e tatus (CAMPOS et al., 2007). Porém, há registros de
predação, por Canis familiaris, de animais de maior porte como pacas, veados e primatas
(GALETTI e SAZIMA, 2006). Ainda, cães e gatos ferais são importantes dispersores de doenças
como parvovirose (DINIZ et al., 1999) e leishmaniose, as quais podem afetar significativamente
populações de canídeos e felinos silvestres (CUBAS, 1996).
A lebre europeia Lepus europaeus, por sua vez, trata-se de um exímio competidor,
principalmente para o lagomorfo nativo Sylvilagus brasiliensis (tapiti), registrado na primeira
campanha, referente ao período seco (Figuras 9.2.2.1.1-49 e 50). A espécie exótica é mais bem
adaptada a áreas abertas, bem como apresenta maior área de vida que a espécie nativa, a qual é
mais restrita a matas. Assim, com o desflorestamento e o aumento de áreas de culturas, a lebre
europeia leva vantagens sobre o tapiti (REIS et al., 2011).
Espécies sinantrópicas, como a ratazana, tipicamente cosmopolita e urbana, são hospedeiros
de diversos patógenos. Sua ocorrência em ambientes selvagens ou em suas imediações como
detectado na primeira campanha, pode promover o intercâmbio e a difusão de agentes
infecciosos e parasitários (OLIVEIRA et al., 2001) entre novos hospedeiros, como pequenos
roedores nativos. Isto facilita o desenvolvimento de novas relações entre hospedeiros e parasitas,
favorecendo a ocorrência de zoonoses e epidemias (OLIVEIRA et al., 2010).
Figura 9.2.2.1.1-45. Dois cães domésticos Canis
familiaris, registrados na armadilha fotográfica
AF03, em 25/09/2015 – Estação seca.

Figura 9.2.2.1.1-46. Cachorros domésticos
registrados em armadilha fotográfica, instalada no
ponto AF07, em 19/01/2016 – Estação chuvosa.
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Figura 9.2.2.1.1-47. Gato doméstico Felis catus
registrado em armadilha fotográfica, instalada no
ponto AF09, em 23/09/2015 – Estação seca.

Figura 9.2.2.1.1-48. Gato doméstico registrado
durante percurso da transecção T02, em 22/01/2015
– Estação chuvosa.

Figura 9.2.2.1.1-49. Lagomorfo nativo Sylvilagus
brasiliensis (tapiti) registrado em armadilha
fotográfica, AF13, em 27/09/2015 – Estação seca.

Figura 9.2.2.1.1-50. Lagomorfo nativo Sylvilagus
brasiliensis (tapiti) registrado em armadilha
fotográfica, AF13, em 20/01/2015 – Estação
chuvosa.

Riqueza específica
Nos gráficos abaixo são apresentadas, isoladamente, as riquezas específicas obtidas em cada
um dos pontos de armadilhas fotográficas e transectos percorridos, para mamíferos de médio e
grande porte (Figura 9.2.2.1.1-51), e armadilhas de interceptação e queda (pitfalls) e captura viva
(ACV), para pequenos mamíferos não voadores (Figura 9.2.2.1.1-52), após execução das
campanhas de seca e chuva nas áreas de influência do empreendimento. Para ilustrar, foram
separadas as espécies nativas silvestres daquelas consideradas exóticas e introduzidas, conforme
se observa a seguir.
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Figura 9.2.2.1.1-51. Riqueza específica por método/localidade de mamíferos de médio e grande porte,
após as duas campanhas de levantamento de dados primários, nas áreas de influência do empreendimento.
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Após análise da Figura 9.2.2.1.1-51, fica evidente que, neste estudo, o método de censos
visuais e busca ativa por rastros e outros vestígios (18 spp. nativas, no total) foi mais eficaz em
termos de riqueza que o método de armadilhas fotográficas (14 spp. nativas, no total), muito
provavelmente pela maior cobertura, em área, apresentada pelas transecções. Em relação às áreas
de influência, o número de espécies registradas em campo foi bastante similar, entretanto, com
riqueza específica mais elevada na ADA (AF06 e AF07) e AII (AF08 e AF13) do
empreendimento.
Dentre os transectos, T01 e T04, apresentaram as maiores riquezas deste diagnóstico. O
primeiro foi alocado em área representada por um mosaico de plantios de eucalipto e fragmentos
de Floresta Ombrófila Densa. O percurso de T01, ainda, abrangia as proximidades de algumas
das represas encontradas na área, além de cruzar um importante remanescente florestal,
localizado em Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM), segundo o zoneamento do
município de São Paulo. A transecção T04 foi realizada em área com predomínio de
remanescentes de Floresta Ombrófila Densa (FLOD), porém com elementos de Florestas
Estacionais Semideciduais (FES) encontradas no interior do estado, o que lhe confere
características de ambientes transicionais. O percurso de T4 abrangia, quase que em sua
totalidade, os entornos imediatos do oleoduto que corta a região de estudo, inserido em sua
maior parte na ADA e AID do empreendimento.
Invariavelmente, os pontos de armadilhamento fotográfico onde se obtiveram as maiores
riquezas específicas, AF06 e AF07, localizados na ADA do empreendimento, e no mesmo
remanescente florestal, foram alocados nas proximidades de T04, o que explica tais resultados.
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Apesar disso, em ambos, a riqueza de táxons nativos não pode ser considerada alta. Junta-se aos
pontos de armadilha fotográfica de maior riqueza específica (AF06 e AF07), o ponto AF08,
alocado nas proximidades da área pretendida para a implantação da via. No entanto, neste último
ponto, há claro predomínio de espécies tolerantes.
Por fim, ainda se tratando da Figura 9.2.2.1.1-51, fica clara a alta frequência espacial de
espécies exóticas e domésticas, ocorrentes praticamente em toda a área abrangida pelo estudo, o
que acaba por evidenciar as diferentes pressões de natureza antrópica já incidentes sobre a região
estudada no presente documento.
Figura 9.2.2.1.1-52. Riqueza específica por método/localidade de pequenos roedores e marsupiais, após as
duas campanhas de levantamento de dados primários, nas áreas de influência do empreendimento.
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Entre os pequenos mamíferos não voadores, nota-se maior riqueza nos remanescentes
florestais onde foram instaladas as armadilhas de interceptação e queda PT-01 e PT-03 (Figura
9.2.2.1.1-52). Em PT-01 (AII), alocado em fragmento de FLOD, foram registradas três espécies
de pequenos roedores, enquanto em PT-03 (ADA), em área de FLOD com elementos de FES,
foram obtidos os registros de duas espécies de marsupiais de pequeno porte e duas de roedores.
Destas quatro espécies capturadas em PT-03, duas foram exclusivamente registradas ali, a cuíca
Gracilinanus microtarsus e o rato-do-mato Thaptomys nigrita.
Faz-se essencial ressaltar que a ausência de registros de pequenos mamíferos em LS02 e LS06
se deu em decorrência da baixa efetividade de captura, inerente ao método aplicado nestes pontos
(armadilha de captura viva), e não pela inexistência de taxa componentes das comunidades de
Rodentia e Didelphimorphia. Para ilustrar, das 40 capturas obtidas na soma dos esforços das duas
campanhas, 29 foram através de armadilhas do tipo Pitfall.
Por fim, na Figura 9.2.2.1.1-52 nota-se que a riqueza total de pequenos mamíferos nãovoadores é de nove espécies. Aqui consideram-se os sete taxa capturados (Anexo 9.2.2.1.1-1),
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além de Lutreolina crassicaudata, registrada através de seus rastros, e o rato-d’água Nectomys
squamipes, avistado nas margens de um curso d’água, próxima a transecção de censo visual e busca
ativa por rastros e vestígios de mamíferos de médio e grande porte (T03).
Abundância Relativa
Como os métodos aplicados em campo, para mamíferos de maior porte, não permitem uma
exatidão em termos quantitativos, este grupo será analisado somente em relação à frequência de
ocorrência, no próximo subitem. Por outro lado, como métodos que envolvem captura permitem
acessar com maior precisão a abundância das espécies ocorrentes na área de estudo, seguem, nas
Figuras 9.2.2.1.1-53 e 54, gráficos com as abundâncias relativas dos sete taxa de pequenos
mamíferos não voadores amostrados nas duas campanhas deste diagnóstico, pelos dois métodos
aplicados em campo.
Figura 9.2.2.1.1-53. Abundância Relativa das espécies de pequenos roedores e marsupiais capturadas na
campanha referente à estação seca de 2015.
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Em termos absolutos, na estação seca, dos 30 indivíduos capturados, dentre roedores e
marsupiais amostrados nas armadilhas tipo Pitfall e Sherman, verificou-se um evidente domínio
de Oligoryzomys nigripes, que foi responsável por 66,67% do total de capturas (Ab. Rel). Esta
espécie foi também a mais frequente, pois ocorreu em todos os pontos em que houve ao menos
um espécime amostrado. Akodon sp., com cinco indivíduos, foi a segunda espécie mais
abundante na estação seca.
Para as demais espécies, dentre elas as endêmicas e ameaçadas Thaptomys nigrita e Euryoryzomys
russatus e os marsupiais Monodelphis americana e Gracilinanus microtarsus, houve a captura de somente
um indivíduo, na primeira campanha.
O cenário traçado acima sugere um amplo domínio, na comunidade de pequenos mamíferos
não voadores, de espécies ecologicamente plásticas e mais tolerantes às modificações antrópicas
de seus hábitats, em detrimento daquelas dependentes de ambientes mais florestados. No
entanto, o caráter pontual das amostragens pode levar a uma análise tendenciada: a baixa
equitabilidade verificada na comunidade amostrada (grande domínio de O. nigripes) pode refletir
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algum evento específico, como a alta disponibilidade de certo recurso alimentar da espécie ou
temporada reprodutiva, por exemplo. Neste mesmo sentido, algumas das outras espécies
amostradas são naturalmente raras e pouco abundantes, como Thaptomys nigrita (BONVICINO et
al., 2002) ou pouco comuns em algumas áreas de sua distribuição, como Euryoryzomys russatus.
Na segunda campanha, referente à estação chuvosa, as capturas foram menos numerosas,
assim como a riqueza específica – apenas 10 indivíduos, pertencentes a três taxa distintos. Porém,
o domínio de Oligoryzomys nigripes foi mantido (Ab. Rel = 60,0%), quando comparado ao quadro
obtido no período seco.
Figura 9.2.2.1.1-54. Abundância Relativa das espécies de pequenos roedores e marsupiais capturadas na
campanha referente à estação chuvosa de 2015/16.
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Como verificado na figura acima, houve a ausência de registros, durante a estação chuvosa, de
quatro espécies capturadas na campanha referente ao período seco. Vale novamente salientar que
este fato não está ligado a alterações na composição específica da comunidade de pequenos
mamíferos não voadores, em decorrência de flutuações climáticas inerentes à sazonalidade. Podese afirmar isto, pois além de todas as espécies de pequenos roedores e marsupiais, listadas neste
diagnóstico, apresentarem áreas de vida reduzidas em tamanho e baixa capacidade de grandes
locomoções, a não captura de algumas espécies, na segunda campanha, pode estar diretamente
relacionada à aleatoriedade e ao acaso; a eventos específicos; a um hábito críptico; a um
comportamento específico; à difícil detectabilidade de algumas espécies em levantamentos de
curta duração, dentre outras.
Neste estudo em específico, a causa da ausência de registros de três das quatro espécies não
amostradas na campanha da estação chuvosa pode estar relacionada com um evento climático
isolado, ocorrido na campanha referente à estação seca: Gracilinanus microtarsus, Thaptomys nigrita e
Rattus norvegicus foram, invariavelmente, capturados no mesmo dia (26/09/2015). Conforme se
observa na Figura 9.2.2.1.1-55 e, em maior detalhe na Figura 9.2.2.1.1-56, após um período de
mais de 10 dias de seca (0 mm de precipitação), no fim da noite do dia 25/09/15 e na madrugada
e início da manhã do dia 26/09/2015, períodos que, portanto, antecederam a revisão das
armadilhas em que se constatou o registro destas espécies, verificou-se uma precipitação de 28,2
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mm na Estação Meteorológica Automática de Barueri (INMET, 2015), que dista, em linha reta,
aproximadamente 8 km da área estudada.
Figura 9.2.2.1.1-55. Abundância absoluta de pequenos roedores e marsupiais (eixo vertical) e data de
captura (eixo horizontal), com a precipitação por dia em milímetros (mm) durante a duração de toda a
campanha de levantamento de mamíferos referente à estação seca. Verificar que o esforço de captura de
pequenos mamíferos se deu entre os dias 22 e 27 de setembro de 2015.
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Figura 9.2.2.1.1-56. Chuva, por hora, em milímetros (mm) durante os dias de maior precipitação durante a
campanha de levantamento de mamíferos referente à estação seca – Setembro/2015. Setas azuis marcam
os horários das duas revisões diárias às armadilhas de pequenos mamíferos.
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O valor citado de precipitação (28,2 mm) equivale a 83% de toda a chuva, durante toda a
duração da primeira campanha de levantamento de mamíferos, realizada entre 14 e 27 de
setembro de 2015. A título de comparação, durante toda a campanha referente à estação chuvosa
(19 a 29 de janeiro de 2016), verificou-se, na mesma estação meteorológica, 35,4 mm de
precipitação (INMET, 2016). Assim, pode-se inferir que uma precipitação tão significativa, após
um período considerável de seca, tenha aumentado as probabilidades de captura das espécies
citadas, por razões não muito bem compreendidas. Provavelmente, o grande volume repentino
de chuvas desencadeou alguns comportamentos nos pequenos roedores e marsupiais, tornandoCPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
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os menos crípticos e mais conspícuos, uma vez que, somente neste dia, após o evento das chuvas,
capturou-se 56,7% (n = 17 indivíduos) de todos os espécimes registrados na primeira campanha,
distribuídos entre os cinco dos sete taxa amostrados em todo o diagnóstico.
Frequência de Ocorrência
Na Figura 9.2.2.1.1-57, apresenta-se o gráfico com as cinco espécies de mamíferos de médio e
grande porte que apresentaram as maiores frequências de ocorrência, dentre todas aquelas
registradas através das armadilhas fotográficas, na estação seca de 2015.
Figura 9.2.2.1.1-57. Frequência de Ocorrência das espécies de mamíferos de médio e grande porte
registradas na campanha referente à estação seca de 2015.
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Na Figura 9.2.2.1.1-58, apresenta-se o gráfico com as cinco espécies de mamíferos de médio e
grande porte que apresentaram as maiores frequências de ocorrência, dentre todas aquelas
registradas através das armadilhas fotográficas, na estação chuvosa de 2015/16.
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Figura 9.2.2.1.1-58. Frequência de Ocorrência das espécies de mamíferos de médio e grande porte
registradas na campanha referente à estação chuvosa de 2015/16.
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Durante a estação seca, dentre as espécies com maiores frequências, estão as nativas Didelphis
aurita, classificada como Comum, Nasua nasua, Frequente, Didelphis albiventris e Mazama
gouazoubira, Pouco Frequentes, além da exótica e doméstica Canis familiaris, Frequente.
As mesmas cinco espécies figuram como as de maiores frequências de ocorrência durante a
estação chuvosa, indicando que não há alterações significativas na estruturação e na composição
da comunidade de mamíferos de médio e grande porte, em decorrência de variações climáticas.
As únicas alterações surgem nas classificações: apenas Didelphis aurita continua classificado como
Comum, uma vez que, novamente, foi amostrado em todas as armadilhas fotográficas. As demais
quatro espécies citadas se enquadram na categoria de Pouco Frequentes, o que demonstra um
possível domínio de Didelphis aurita.
A alta frequência de cachorros domésticos, registrados em 10 das 15 armadilhas fotográficas
(FO=66,7%), durante a estação seca, é um dado altamente desfavorável à comunidade de
mamíferos nativos silvestres. Como já abordado anteriormente, indivíduos livres de Canis
familiaris causam diversos impactos diretos e indiretos sobre a assembleia faunística como um
todo, predando animais de diferentes portes e competindo por recursos.
O gambá-de-orelha-preta Didelphis aurita, registrado em todos os pontos da malha amostral, e
portanto, com Frequência de Ocorrência de 100%, nas duas campanhas, apresenta tamanho
reduzido de área de vida – 0,2 hectares para fêmeas e 3 hectares para machos (CÁCERES;
MONTEIRO-FILHO, 1998). Sendo assim, os registros obtidos em pontos distintos de
armadilhas fotográficas desta espécie, podem ser considerados independentes entre si, o que
permite inferir alta abundância de D. aurita nas áreas estudadas. Mesmo nativo e endêmico da
Mata Atlântica, as altas abundâncias de Didelphis aurita são confiáveis indicadores de perturbação
dos ambientes naturais (FONSECA; ROBINSON, 1990). Por apresentar alta plasticidade e
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hábitos extremamente generalistas, o gambá-de-orelha-preta adapta-se facilmente aos mais
diversos ambientes antropizados, independentemente do grau de interferência humana na área
(OLIFIERS et al., 2005).
Como conclusão, ao correlacionar os resultados aqui apresentados àqueles referentes à
composição específica e à abundância relativa de pequenos roedores e marsupiais, pode-se
afirmar que a alta abundância de Didelphis aurita provavelmente afeta negativamente a capacidade
suporte de outras espécies nos fragmentos estudados, principalmente aquelas que constituem a
comunidade de pequenos mamíferos não voadores, relação, esta, corroborada por Fonseca e
Robinson (1990).
Suficiência amostral e Riqueza estimada
Nas Figuras 9.2.2.1.1-59 a 63, a seguir, são apresentadas as curvas rarefeitas de acumulação de
espécies, obtidas após as duas campanhas de amostragem, realizadas nas áreas de influência do
empreendimento. Estas curvas são apresentadas, separadamente, por método, como preconiza a
própria análise. Em cada uma das figuras, apresentam-se, ainda, o resultado e a curva obtida
através dos estimadores de riqueza Jackknife de primeira ordem (baseado na incidência), para
mamíferos de médio e grande porte, e Chao 1 (baseado na abundância), para pequenos
mamíferos não voadores.
Figura 9.2.2.1.1-59. Curva de Acumulação de Espécies de Mamíferos de médio e grande porte. Método de
transectos percorridos a pé, limitados por distância: Censos visuais e busca ativa por rastros e vestígios
(período diurno).
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Figura 9.2.2.1.1-60. Curva de Acumulação de Espécies de Mamíferos de médio e grande porte. Método de
transectos percorridos a pé, limitados por distância: Censos visuais e busca ativa por rastros e vestígios
(período noturno).
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Figura 9.2.2.1.1-61. Curva de Acumulação de Espécies de Mamíferos de médio e grande porte. Método de
armadilhas fotográficas. Nesta curva, cada amostra é representada por um período de 24 horas de
atividade do conjunto de 15 armadilhas fotográficas instaladas, já que, para algumas espécies, não se pode
considerar que as amostras são independentes entre si.
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Figura 9.2.2.1.1-62. Curva de Acumulação de Espécies de Pequenos mamíferos não voadores – Método de
Armadilhas de Captura Viva (Sherman). Nesta curva, cada amostra é representada por um período de 24
horas de uma linha com dez armadilhas (7 linhas * 5 dias efetivos * 2 campanhas = 70 amostras).
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Figura 9.2.2.1.1-63. Curva de Acumulação de Espécies de Pequenos mamíferos não voadores – Método de
Armadilhas de Interceptação e Queda (Pitfall). Nesta curva, cada amostra é representada por um período
de 24 horas de uma linha de Pitfall com seis baldes (3 linhas * 5 dias efetivos * 2 campanhas = 30
amostras).
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De uma maneira geral, as curvas do coletor obtidas após a realização das campanhas de
levantamento de espécies de mamíferos, referentes aos períodos seco de 2015 e chuvoso de
2015/16, não atingiram suas assíntotas, não havendo, portanto, estabilização das mesmas.
CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

245

Página: 279

No entanto, as curvas elaboradas a partir dos dados obtidos pela execução dos métodos de
transectos diurnos (Figura 9.2.2.1.1-59), de armadilhas fotográficas (Figura 9.2.2.1.1-61) e de
ACV Sherman (Figura 9.2.2.1.1-62) apresentam tendências ascendentes muito menos acentuadas
que aquelas observadas para transectos noturnos (Figura 9.2.2.1.1-38) e Pitfall (Figura 9.2.2.1.141).
Entre os mamíferos de médio e grande porte, esta diferença na inclinação das curvas, deve-se
a baixa detectabilidade de espécies por transectos noturnos, em áreas antropizadas – na soma dos
esforços desprendidos nas duas campanhas foram avistadas apenas seis espécies. Por outro lado,
para pequenos mamíferos não voadores, o alto número de amostras e o baixo n (indivíduos
capturados), em armadilhas do tipo Sherman, provavelmente devido à inerente e já conhecida
baixa efetividade de captura do método, tornaram sua curva aquela mais próxima da estabilização.
Neste mesmo sentido, o resultado do estimador de riqueza Chao 1, para este método, foi igual à
riqueza observada (4 spp.), o que sugere não haver mais taxa a serem amostrados por armadilhas
do tipo Sherman, se mantido o esforço amostral.
Os resultados dos estimadores de riqueza, indicados em cada uma das cinco figuras acima,
apontam para o acréscimo de, no mínimo, seis e, no máximo, treze espécies de mamíferos de
médio e grande porte, quando se consideram os três métodos aplicados para este grupo. Uma vez
que o resultado do estimador de riqueza para a composição obtida por ACV foi igual à riqueza
observada, estimou-se o acréscimo, de ao menos, dois taxa de pequenos mamíferos não
voadores, conforme apresentado na Figura 9.2.2.1.1-63.
Mesmo após os argumentos apresentados acima, tem-se que pontuar que é da natureza das
amostragens, particularmente dos levantamentos de fauna em ambientes tropicais e dinâmicos, a
não estabilização das curvas rarefeitas de acumulação. Afirma-se isto, uma vez que é impossível o
registro de todas as espécies ocorrentes em determinada área, até mesmo quando se trata de
levantamentos de longa duração, o que não é o caso aqui apresentado, visto o aspecto pontual
das amostragens. Deste modo, as tendências ascendentes observadas em algumas das curvas,
neste caso, não significam baixo esforço amostral despendido.
Espécies Raras, Endêmicas, de Interesse Econômico e Científico e
Ameaçadas de Extinção
Dentre as 23 espécies nativas registradas nas duas campanhas de levantamento de dados
primários acerca da comunidade de mamíferos terrestres não voadores, três estão sob ameaça de
extinção no estado de São Paulo (SMA, 2014):
Leopardus pardalis (jaguatirica) – felídeo de hábitos solitário, terrestre e predominantemente
noturno. A exemplo de outros felinos silvestres é vulnerável à fragmentação de hábitat. Sua dieta
é constituída principalmente por pequenos vertebrados, como roedores, marsupiais, aves, lagartos
e serpentes. Territoriais, geralmente apresentam grandes áreas de vida. Além de caça e tráfico, a
principal ameaça à espécie é o desmatamento e a consequente fragmentação das áreas florestadas,
bem como a alteração da cobertura original. Registrada apenas na porção norte da área do
empreendimento, na campanha da estação seca em T04 e no período chuvoso em T04 e AF01.
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Euryoryzomys russatus (rato-do-mato; rato-do-arroz) – roedor de pequeno porte, apresenta
ampla distribuição geográfica, ocorrendo da Bahia ao Rio Grande do Sul. São comuns, porém
não abundantes (REIS, 2011). Apresentam boa capacidade de saltar, patas traseiras desenvolvidas
e cauda longa, características associadas a hábitos escaladores. De dieta frugívoro-granívora, esta
espécie endêmica da Mata Atlântica apresenta padrão de atividade unimodal, concentrado no
meio do período noturno. Registrada, na campanha da estação seca, apenas na porção leste da
área do empreendimento, em PT-01.
Thaptomys nigrita (rato-do-mato) – este roedor sigmodontídeo apresenta ampla distribuição
geográfica, ocorrendo da Bahia a província de Misiones na Argentina. De hábitos diurnos, a
espécie habita galerias naturais sob a camada de folhiço. É considerado, por Bonvicino et al.
(2002) como raro e pouco abundante. Endêmico da Mata Atlântica, pode ocorrer em florestas
alteradas e preservadas (REIS, 2011). Registrada apenas na campanha da estação seca, na porção
norte da área do empreendimento, em PT-03.
Dentre as mesmas 23 espécies nativas, cinco são consideradas endêmicas do domínio da Mata
Atlântica, onde se inserem as áreas de influência do empreendimento: os tolerantes Didelphis aurita
e Guerlinguetus ingrami, a cuíca Gracilinanus microtarsus e os pequenos roedores ameaçados
Euryoryzomys russatus e Thaptomys nigrita.
Ademais, não foram registrados outros taxa raros ou de relevante interesse econômico ou
científico, no contexto regional do empreendimento a ser licenciado.
D. Considerações Finais
Após as análises dos registros obtidos em campo nas duas campanhas de amostragem, podese afirmar que a comunidade de mamíferos terrestres não voadores se encontra, de certo modo,
estruturalmente simplificada, havendo o domínio de taxa adaptados às alterações e interferências
antrópicas nos hábitats, além de altas frequência e abundância de espécies domésticas.
A riqueza específica de 28 espécies (23 nativas, cinco exóticas), obtida após as campanhas de
levantamento de dados primários de setembro de 2015 (estação seca) e janeiro de 2016 (estação
chuvosa), não pode ser considerada muito alta, mesmo para levantamentos de curta duração. No
entanto, o estimador de riqueza Jackknife de primeira ordem apontou ainda, para o acréscimo de
um número entre seis e treze espécies de mamíferos de médio e grande porte, enquanto o
estimador Chao 1 indicou o acréscimo de, ao menos, duas espécies de pequenos mamíferos.
Por outro lado, houve a confirmação, através de registros em campo, da ocorrência de
espécies endêmicas, Quase Ameaçadas e Ameaçadas no estado de São Paulo, mesmo frente às
condições e pressões às quais estão sujeitos os remanescentes florestais amostrados, porém de
forma pouco abundante e com baixa frequência.
Quando consideradas também as espécies de provável ocorrência, listadas a partir do
levantamento de dados secundários, já poderia afirmar-se que, principalmente na macrorregião
do empreendimento, há uma comunidade de mamíferos mais bem estruturada, com relativa
integridade das funções ecológicas a elas atreladas. Apontam para isto: a ocorrência de espécies
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ameaçadas nas listas estadual e nacional; os registros de predadores de topo de cadeia; a alta
diferenciação de nichos tróficos; taxa estritamente florestais; e alto endemismo.
Neste mesmo sentido, a riqueza total de mamíferos nativos registrados para o entorno do
empreendimento, da qual uma parcela é considerada sensível às alterações antrópicas, também
acaba por explicitar relativa integridade das principais funções ecológicas desempenhadas por esta
comunidade. Isto se deve integralmente à proximidade do empreendimento a importantes
maciços florestais do estado de São Paulo, sob a ótica da manutenção da biodiversidade, como os
Parques Estaduais do Jaraguá e da Serra da Cantareira, em São Paulo, além da Serra do Japi, em
Jundiaí.
Sabidamente, após os levantamentos de dados primários, os principais fragmentos florestais
da área de estudo, principalmente nas proximidades da ADA do empreendimento, são utilizados
por várias espécies da mastofauna nativa, para forrageamento e reprodução. Estes fragmentos,
juntamente com o remanescente florestal da Reserva Biológica do Tamboré, localizada em área
contígua à aqui diagnosticada, podem funcionar, atualmente, como um dos corredores para
mamíferos de maior mobilidade – como a ameaçada Leopardus pardalis – entre os remanescentes
florestais localizados numa escala de paisagem mais ampla, tendo em vista a matriz de seu
entorno.
A jaguatirica, acima citada, dependente de uma extensa área de vegetação nativa, está
certamente entre as espécies aqui diagnosticadas, mais afetadas pelos impactos de fragmentação e
alteração na conectividade. Pode-se afirmar, também, que espécies de menor mobilidade e de
hábitos escansoriais e arborícolas (vivem sobre as árvores), dentre eles pequenos roedores,
marsupiais e arborícolas de maior porte, serão, juntamente com os felinos silvestres (é provável
que Leopardus guttulus e Puma yagouaround também utilizem os remanescentes da rodovia a ser
implantada, uma vez que foram registrados na ReBio Tamboré), representam os grupos mais
afetados pelos impactos negativos inerentes às obras. Desta forma, é de fundamental importância
a implementação de programas de monitoramento.
Faz-se essencial a manutenção da conectividade entre os remanescentes florestais laterais que
cercaram a rodovia, como a instalação de passagens de fauna, o que garantirá a livre circulação da
fauna em suas áreas de influência. Ainda, será realizado Programa de Resgate e Afugentamento
de Fauna durante a supressão de vegetação, com especial atenção às espécies arborícolas e
escansoriais de menor mobilidade. O conjunto de programas de monitoramento e ações
mitigadoras, durante e após as obras, poderá minimizar os impactos que incidirão sobre a
comunidade de mamíferos ali ocorrente.
9.2.2.1.2.

Mamíferos voadores

No estado de São Paulo, existem registros de 79 espécies de quirópteros. Os filostomídeos
correspondem a família de morcegos mais especiosa (38 ou 45,6%), seguidos dos molossídeos
(17 ou 21,5%) e vespertilionídeos (15 ou 19%). Dentre as espécies, seis apresentam localidadetipo no estado: Micronycteris megalotis (GRAY, 1842) em Perequê; Mimon bennettii (GRAY, 1838) e
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Pygoderma bilabiatum (WAGNER, 1843) em Ipanema; Uroderma bilobatum (PETERS, 1866) em São
Paulo; Cynomops abrasus (TEMMINCK, 1826) em Votuporanga e Lasiurus ebenus (FAZZOLARICÔRREA, 1994) no Parque Estadual da Ilha do Cardoso, este último restrito a localidade-tipo
(REIS et al. 2007, VIVO et al. 2011).
Existem também grandes lacunas de conhecimento com relação a este grupo no estado, e a
maioria das espécies apresenta poucos registros, por exemplo: Saccopteryx leptura, Diclidurus scutatus,
Mimon crenulatum, Glyphonycteris sylvestris, Trachops cirrhosus, Eumops glaucinus, E. hansae, E. maurus,
Nyctinomops macrotis, Natalus espiritosantensis, Myotis alter e M. albescens, incluindo várias espécies que
apresentam seu limite meridional de distribuição no estado, como Vampyrodes caraccioli, Thyroptera
tricolor e Natulus espiritosantensis (REIS et al. 2007, VIVO et al. 2011).
Entre as espécies consideradas ameaçadas no estado, encontram-se apenas duas espécies de
morcegos hematófagos (Diaemus youngii e Diphylla ecaudata) e dois insetívoros N. espiritosantensis
(citado como N. stramineus) e Thyroptera tricolor, todas apresentando baixas densidades
populacionais onde ocorrem (MIRETZKI, 2010). O quadro geral é de um conhecimento ainda
incipiente, destacando-se que das 79 espécies registradas para o estado, 25 (31,6%) são listadas
como de Dados Deficientes (PERCEQUILLO; KIERULFF, 2010).
A floresta atlântica destaca-se por abrigar grande parte da diversidade de morcegos do Brasil,
com mais de 60 espécies de oito famílias diferentes. É característico de regiões deste bioma a
presença de muitas espécies raras e poucas abundantes, representadas principalmente por
Phyllostomidae. Das espécies endêmicas do bioma, três constam na lista de espécies ameaçadas
de extinção: Chiroderma doriae, Platyrrhinus recifinus e Lasiurus ebenus (VIVO et al. 2011).
A. Procedimentos e Métodos
Dados secundários
Para a obtenção de dados secundários foram listadas as espécies de provável ocorrência na
região do estudo, a partir de dados encontrados na literatura. Nas áreas de influência do
empreendimento encontra-se a Reserva Biológica do Tamboré, cuja comunidade de mamíferos
diagnosticada em seu Plano de Gestão Ambiental (PA BRASIL, 2005) foi utilizada neste estudo.
Foram utilizados ainda estudos publicados que descreveram as espécies de morcegos que
ocorrem no estado de São Paulo, especificamente no bioma Mata Atlântica (VIVO et al., 2011;
REIS et al., 2007; MARQUES; DULEBA, 2004).
Dados Primários
Redes de Neblina

O Levantamento Primário da Mastofauna Voadora foi realizado, na Primeira Campanha,
referente ao período seco, nos dias 21 a 24 de setembro de 2015 e, na Segunda Campanha,
referente ao período chuvoso, nos dias 25 a 28 de janeiro.
Para a realização do diagnóstico da Mastofauna Voadora, foram implantados inicialmente três
pontos amostrais. No entanto, na primeira campanha, devido à seca intensa (i.e., ausência de
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morcegos em atividades) associada com a falta de segurança do ponto 03, este foi realocado três
vezes (i.e., ponto 04, 05 e 06) ao longo da primeira campanha (i.e., estação seca) com o intuito de
amostrar o maior número de espécies possível para complementar a lista deste diagnóstico. Desta
forma, os pontos 01 e 02 foram amostrados ao longo de quatro noites (i.e., quatro horas em cada
noite) e os pontos 03, 04, 05 e 06 foram amostrados apenas uma noite cada um (i.e., também ao
longo de quatro horas/noite). As amostragens foram iniciadas ao pôr-do-sol, e finalizadas às
22:00 horas em cada uma das áreas amostrais. O mesmo desenho amostral foi replicado na
segunda campanha.
A Erro! Fonte de referência não encontrada.Tabela 9.2.2.1.2-1 apresenta as coordenadas
onde foram instaladas as redes de neblina (e.g., mist nets). Na Figura 9.2.2.1.2-1 estão
representados os ambientes (i.e., microhabitats) de cada um dos seis pontos amostrados.
Tabela 9.2.2.1.2-1: Localização dos conjuntos de redes montadas em cada um dos pontos amostrais.
Redes neblina
Pontos

Zona

E

N

P01

23k

315026

7406074

P02

23k

313499

7406065

P03

23k

312314

7407053

P04

23k

312166

7407040

P05

23k

312045

7407223

P06

23k

314512

7407351
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Figura 9.2.2.1.2-1: Visão geral dos pontos amostrais. P01 área localizada às margens da represa. P02 borda
de remanescente distante de curso d’água. P03 estrada que cruza um dos fragmentos florestais. P04 área
aberta com características de cerrado. P05 vale entre morros que cruza um dos fragmentos florestais. P06
mosaico de vegetação nativa, monocultura de eucalipto, área de charco e área aberta pós corte de
eucalipto.

Cada rede mede 12 metros de comprimento por 3 metros de largura. Estas foram armadas em
linhas, contendo de três redes em cada conjunto no interior dos fragmentos, nas bordas,
próximas a plantas em frutificação ou em possíveis rotas de voo, com o auxílio de suportes de
hastes de alumínio (Figura 9.2.2.1.2-2). Cada conjunto foi vistoriado em intervalos de 30 minutos.
No período da tarde foram efetuadas buscas por possíveis abrigos, localizados no interior e na
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borda dos fragmentos (e. g. ocos de árvores, cavidade em rochas, construções abandonadas, etc.)
nas diferentes fisionomias de cada um dos pontos amostrais e em suas proximidades.
Figura 9.2.2.1.2-2. Conjunto de redes montadas entre a borda de remanescente florestal e do charco com
o auxílio de hastes de alumínio.

Após a captura (Figura 9.2.2.1.2-3 A), os morcegos foram identificados em campo,
fotografados, o antebraço foi mensurado com paquímetro com precisão de um décimo de mm, e
a massa foi registrada com o auxílio de uma pesola® com precisão de 100 gramas. Para cada
animal coletado foram anotados o sexo e o estágio de desenvolvimento, neste último foram
considerados dois estágios: juvenil e adultos. Os juvenis foram reconhecidos com base no grau de
ossificação das metáfises, que são mais espessas, e pelo peso e coloração da pelagem (mais
acinzentada, segundo PEDRO, 1998). No caso de indivíduos adultos, para os machos foi anotada
a posição dos testículos (escrotados ou não), para as fêmeas foram anotados os dados sobre a
atividade reprodutiva: aparentemente não prenhas, prenhas (Figura 9.2.2.1.2-3 B), lactantes, pós
lactantes ou lactantes prenhas (Figura 9.2.2.1.2-3 C) (ver. BREVIGLIERI; UIEDA, 2014).
Após estes procedimentos os animais foram marcados com um pequeno corte dos pelos na
posição dorsal (i.e., para identificar as recapturas e então evitar superestimar a abundância das
espécies) (Figura 9.2.2.1.6-3 D), e então foram soltos no local em que foram capturados (Figura
9.2.2.1.2-3 E).
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Figura 9.2.2.1.2-3: Metodologia empregada durante as amostragens. (A) Vespertilionidae capturado em
rede neblina, (B) fêmea de Sturnira tildae grávida, (C) detalhe (i.e., círculo vermelho) de mama dilatada
(i.e., fêmea lactante) em Artibeus lituratus prenha, (D) marcação temporária dos indivíduos e (E) a soltura
dos animais no local em que foram capturados.

Complementação do inventário de morcegos

Em cada um dos pontos amostrais foi instalado um detector de morcegos da marca
Pettersson®, modelo D100 Ultrasound, conectado a um gravador digital (i.e., Mini Gravador
Digital de Voz ICD-PX240 4GB Sony®) (Figura 9.2.2.1.2-4). O equipamento foi regulado
constantemente quanto à frequência (i.e., de 0 a 120 KHz), para que todas as espécies de
morcegos que estivessem em atividade fossem captadas e registradas para identificações e análises
posteriores. Em cada ponto amostrado (i.e., durante uma noite) foram gravados 15 minutos no
início do período noturno (horário com o maior número de morcegos em atividade).
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Figura 9.2.2.1.2-4: Pettersson®, modelo D100 Ultrasound detector conectado a um Minigravador Digital de
Voz ICD-PX240 4GB Sony®. Estes aparelhos auxiliaram no levantamento de espécies ao longo das noites
amostradas, através da captação e gravação de vocalizações ultrassônicas.

Para identificar as espécies foram construídos sonogramas através do software Raven Pro 64,
versão 1.5. Este equipamento possibilita a identificação dos indivíduos a nível de gênero, ou
quando possível, a nível de espécie, por meio da comparação com dados publicados em revistas
especializadas (e.g. Journal of Mammalogy, Mammals species, Mammalia, Chiroptera Neotropical
etc.). Vale ressaltar que a atividade dos morcegos por meio de sonogramas não foi amostrada em
noites chuvosas ou com vendavais, devido à influência destas variáveis na atividade de morcegos
(ver. BREVIGLIERI 2011) e na qualidade das gravações.
Análise de dados

Para analisar a composição da fauna de morcegos, utilizamos o índice de Shannon-Wienner
(H’), o Índice de dominância de Berger-Parker (1/D) e de equitabilidade, baseado na abundância
de indivíduos capturados. Para a curva de acumulação consideramos as espécies capturadas em
todos os pontos ao longo das quatro noites amostradas. Estas análises foram feitas a partir dos
programas estatísticos PAST versão 1.44 (HAMMER et al., 2001) e EstimateS 7.5. Vale ressaltar
que as análises levaram em conta todas as espécies capturadas, independente da família ou hábito
alimentar. Sabe-se que a metodologia empregada (i.e., redes mist-nets) é eficaz apenas para
capturar efetivamente espécimes representantes da família Phyllostomidae. Espécies
representantes das demais famílias, como, por exemplo, Molossidae, Vespertilionidae e
Noctilionidae são capturadas ao acaso com esta metodologia. Portanto, para incluir possíveis
novas espécies de insetívoros que não são capturados em redes neblina utilizamos métodos
ultrassônicos descritos acima.
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Status de ameaça das espécies registradas

Para categorizar o nível de ameaça de cada espécie, utilizou-se: para âmbito nacional a Portaria
MMA 444/14, a qual reconhece como espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção aquelas
constantes da “Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção" (BRASIL,
2014); para âmbito estadual consultou-se o Decreto 60.133/14, que declara as espécies da fauna
silvestre ameaçadas de extinção, as quase ameaçadas e as deficientes de dados para avaliação no
estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2014).
B. Resultados e Discussão
Dados Secundários
O Anexo 9.2.2.1.2-1 apresenta a lista de espécies de provável ocorrência na região do estudo.
Os dados das referências consultadas (PA BRASIL, 2005; VIVO et al., 2011; REIS et al., 2007;
MARQUES; DULEBA, 2004) mostraram que as 79 espécies de morcegos podem ocorrer neste
bioma, se considerarmos seus limites até o interior do estado, as espécies com dados
insuficientes, ou mesmo as que ocorrem no limite meridional de distribuição no estado.
Dados Primários
Composição e Estruturação da Comunidade

O levantamento de mamíferos voadores (quirópteros), na área de estudo, considerando as
duas campanhas de campo, 1ª Campanha – estação seca (21 a 24 de setembro) e 2ª Campanha –
estação chuvosa (25 a 29 de janeiro) e os dois métodos de amostragem empregados (redes de
neblina e gravador de voz) resultou em 19 espécies, distribuídas em quatro famílias:
Phyllostomidae (10 sp.); Vespertilionidae (4 sp.), Molossidae (4 sp.) e Noctilionidae (1 sp.).
O Anexo 9.2.2.1.2-1 apresenta todas as espécies de morcegos registradas, destacando a
metodologia utilizada para o seu registro, sua dieta, sua origem, a sensibilidade à fragmentação e o
status de ameaça segundo as listas de espécies ameaçadas estadual e federal. Na Erro! Fonte de
referência não encontrada.9.2.2.1.2-5 é apresentado um registro fotográfico de todas as 14
espécies registradas por meio de captura com redes neblina ao longo das referidas amostragens de
campo (Erro! Fonte de referência não encontrada.9.2.2.1.2-5).
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Figura 9.2.2.1.2-5. Imagens das 14 espécies capturadas por redes neblina ao longo das campanhas
realizadas na estação seca e chuvosa de diagnóstico de fauna terrestre do Acesso Rodoviário entre Bairros
Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro.

Myotis nigricans

Myotis ruber

Myotis albescens

Carolia perspicillata

Sturnira tildae

Sturnira lilium
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Artibeus lituratus

Artibeus obscurus

Platyrrhinus lineatus

Pygoderma bilabiatum

Desmodus rotundus

Micronycteris minuta
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Molossops neglectus

Glossophaga soricina

Os resultados indicaram que a composição de espécies da região do empreendimento
apresenta as mesmas características das demais regiões de Mata Atlântica estudadas no estado de
São Paulo. A família Phyllostomidae predominou na região do estudo, como foi observado para a
maioria das áreas já amostradas da Mata Atlântica, embora esse resultado seja também reflexo do
método de captura, uma vez que as redes (i.e., tipo mist nets) em geral subamostram as espécies
representantes das famílias Molossidae, Noctilionidae e Vespertilionidae (PEDRO; TADDEI,
1997). Contudo, a utilização de detectores de espécies por meio ultrassônico incluiu outras cinco
espécies na listagem geral (i.e., presentes em ambas estações do ano), o que demonstra a
efetividade da utilização deste método, em conjunto com outras metodologias como as redes e
armadilhas em forma de harpa (i.e., Harp trap), para caracterizar a comunidade de morcegos.
Conforme a Figura 9.2.2.1.2-6, que demonstra a abundância absoluta de morcegos com
relação aos grupos funcionais, na estação seca registrou-se a predominância de indivíduos
frugívoros (65%), seguido por insetívoros/aéreos (30%), hematófagos (3%) e finalmente
insetívoros/catadores (1%). Na estação chuvosa, constatou-se também a predominância de
animais frugívoros (70%), no entanto, houve o aumento da presença de hematófagos (14%), a
diminuição de insetívoros/aéreos (12%), não ocorrência de insetívoros/catadores, e a inclusão da
guilda nectarívoros (2%).
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Figura 9.2.2.1.2-6. Número de indivíduos de morcegos amostrados (eixos horizontais) e a respectiva
distribuição quanto aos grupos funcionais (eixos verticais), nas campanhas das estações seca e chuvosa.

A predominância de espécies frugívoras é comum em assembleias de morcegos (REIS et al.,
2007). Isso pode estar ligado à capacidade de dispersão destes animais, os quais podem se
deslocar por distâncias maiores (Tabela 9.2.2.1.2-2). Por outro lado, espécies insetívoras da
família Molossidae e Vespertilionidae forrageiam nas proximidades de seus abrigos
(BREVIGLIERI; UIEDA, 2014, BREVIGLIERI; ESBÉRARD, no prelo).
A capacidade de deslocamento indica a eficiência de dispersão de sementes feita por animais
frugívoros, resultando na sua importância para a manutenção dos remanescentes florestais. No
entanto, também sugere que devemos proteger abrigos naturais utilizados por espécies
insetívoras, como por exemplo; árvores (mortas ou vivas) que apresentem cavidades,
afloramentos rochosos, ou mesmo identificar e preservar colônias que utilizam estruturas
artificiais abandonadas.
Em relação a G. soricina (i.e., única espécie de nectarívoro amostrado durante a estação
chuvosa), cita-se que parte do sucesso em ocupar diferentes ambientes pode ser atribuída à sua
versatilidade no uso de abrigos (REIS et al., 2007), logo, é possível inferir que esta espécie busque
colonizar refúgios próximos a fontes de alimento, seguindo a fenologia das plantas. Tal fato
explicaria a ausência deste nicho durante a estação seca (i.e., poucas espécies florescendo),
consequentemente sua ocorrência durante a estação chuvosa (i.e., maior número de espécies
florescendo).
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Tabela 9.2.2.1.2-2. Exemplo da capacidade de deslocamento de espécies frugívoras. Nesta tabela
descreve-se apenas alguns exemplos da capacidade de deslocamento destes animais. Apresenta-se o
deslocamento total em km, os dias necessários para percorrer esta distância e o deslocamento diário
segundo a comunicação pessoal de pesquisadores e de uma pesquisa já publicada.
Espécies de frugívoros

Deslocamento (km)

Dias

Deslocamento diário

Referência

Artibeus lituratus

113

443

0,255

Pedro com. Pessoal

Artibeus lituratus

182

210

0,866

Pedro com. Pessoal

Artibeus lituratus

34,29

90

0,381

Bianconi et al. 2006

Artibeus fimbriatus

21

20

1,056

Bianconi et al. 2006

Tratando-se do status reprodutivo das espécies, observou-se que na estação seca a
comunidade era representada em sua maioria por adultos, sendo que 73% destes estavam inativos
reprodutivamente e 26% estavam reprodutivos (i.e., representadas, por fêmeas prenhas, lactantes
e machos escrotados). Dentre todos os indivíduos capturados, 9% foram considerados jovens.
Durante a estação chuvosa constatou-se uma alternância dos dados, na qual observou-se que a
comunidade foi representada em sua maioria por adultos, no entanto, 2% destes estavam inativos
reprodutivamente, e 47% estavam reprodutivos. Ainda, de todos os indivíduos capturados, 50%
foram considerados jovens, o que indica o recrutamento de indivíduos nas populações nesta
campanha (Figura 9.2.2.1.2-7).
Figura 9.2.2.1.2-7. Número de indivíduos de morcegos (eixo horizontal) quanto à representação do estado
reprodutivo (eixo vertical), da comunidade inventariada ao longo de campanhas realizadas em estação
seca (set/15) e chuvosa (jan/16) do Acesso Rodoviário entre Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São
Pedro.

Este padrão de alternância observado é bastante comum em ambientes Neotropicais
(BREVIGLIERI; UIEDA, 2014). Na estação chuvosa, muitas espécies estão apresentando
recrutamento, ou estão na fase final de gestação, o que explica a maior taxa de captura de animais
jovens nesta época do ano. Este padrão ocorre em decorrência do aumento da umidade e
temperatura atmosférica, além do período amostrado, favorecendo assim a oferta de recurso (e.g.
insetos, frutos, folhas, flores).
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Riqueza específica

O esforço de coleta totalizou 1.728 m²/h de redes nos pontos P01 e P02, e 432 m²/h nos
pontos P03, P04, P05 e P06, em cada uma das campanhas realizadas. Como resultado, foram
capturados na estação seca 66 indivíduos pertencentes a 13 espécies, subdivididos entre três
famílias; Phyllostomidae (09 espécies), Vespertilionidae (03 espécies) e Molossidae (01 espécie).
Na estação chuvosa foram capturados apenas 41 indivíduos, pertencentes a 9 espécies,
subdivididos entre duas famílias; Phyllostomidae (8 espécies) e Vespertilionidae (1 espécie).
As espécies registradas, bem como a distribuição da fauna de morcegos entre os pontos
amostrados e campanhas, estão descritas na Tabela 9.2.2.1.2-3. As espécies coletadas ao longo da
campanha seca representaram 16,45% do total das espécies que ocorrem no estado de São Paulo,
e 11,39%. Durante a campanha chuvosa. A distância entre os pontos amostrais não influenciou a
diversidade das espécies de morcegos amostradas, segundo o teste de Mantel (r = -0.4452, p =
0.4432), que não apontou para uma correlação espacial.
Tabela 9.2.2.1.2-3. Distribuição das espécies capturadas com redes de neblina entre os pontos amostrais
ao longo das duas campanhas de levantamento de fauna terrestre na área pretendida pelo
empreendimento, sendo “C” chuvosa e “S” seca.
Família/Espécies

P01

P02

P03

P04

P05

P06

Phyllostomidae
Artibeus lituratus

S/C

S/C

-

-

-

C

Artibeus obscurus

S/C

-

-

-

-

C

Carollia perspicilata

S/C

S/C

-

-

S

C

Desmodus rotundus

S/C

S/C

-

-

-

C

Micronycteris minuta

S

-

-

-

-

-

Pygoderma bilabiatum

S

-

-

-

-

-

Sturnira lilium

S/C

S/C

-

C

-

C

Sturnira tildae

S/C

S

-

-

-

-

Platyrrhinus lineatus

S/C

S

-

-

-

-

Myotis albescens

S

-

-

-

-

-

Myotis nigricans

S/C

S

-

-

-

-

Myotis ruber

S

-

-

-

-

-

Molossosps neglectus

-

S

-

-

-

-

Glossophaga soricina

-

-

-

C

-

-

Vespertilionidae

Molossidae

Abundância relativa

Ao longo da estação seca, no ponto P01 foram capturados 45 indivíduos subdivididos entre
12 espécies. No ponto P02, 20 indivíduos dentre oito espécies, no ponto P05 foi capturado
apenas um indivíduo representante da espécie Carollia perspicilata. Nos demais pontos não foi
capturado nenhum exemplar. Observou-se que cinco espécies foram exclusivamente registradas
no microhabitat presente no ponto P01, sendo elas; A. abscurus, Micronycteris minuta, Myotis
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albescens, Myotis ruber e Pygoderma bilabiatum. No ponto P02, apenas a espécie Molossosps neglectus foi
restrita a este ambiente. Nos demais pontos, apenas o ponto P05 apresentou C. perspicillata, e
esta espécie foi comumente capturada nos pontos P01 e P02. Sobre a abundância relativa, as
espécies S. lilium, A. lituratus, C. perspicillata e M. nigricans foram as espécies mais comuns na
estação seca, em P01, enquanto que, no ponto P02 a maior representatividade foi registrada para
a espécie M. nigricans, e no ponto P05 ocorreu C. perpicillata (Tabela 9.2.2.1.2-4).
Durante a estação chuvosa, no ponto P01 foram capturados 22 indivíduos, agrupados em oito
espécies. No ponto P02, 11 indivíduos (representadas por quatro espécies), e no ponto P04
apenas três indivíduos, sendo dois da espécie Sturnira lilium e um Glossophaga soricina. No ponto
P06 foram capturadas cinco espécies representadas por apenas um indivíduo cada (ver. Tabela
9.2.2.1.2-3). Nos demais pontos (i.e., P03 e P05) não foi capturado nenhum exemplar. Ao longo
desta estação, no ponto P01 três espécies foram exclusivamente registradas, sendo elas; A.
abscurus, Myotis nigricans e Platyrrhinus lineatus, por outro lado, nos demais pontos todas as espécies
amostradas foram registradas em comum com o ponto P01, exceto a espécie G. soricina, a qual foi
exclusiva do ponto P04. Sobre a abundância relativa referente a estação chuvosa, as espécies S.
lilium, A. lituratus e M. nigricans foram as mais comumente representadas dentre as demais no
ponto P01. No ponto P02 a mais representativa foi a espécie C. perspicillata. No ponto P04, S.
lilium foi mais representativa e no ponto P06 registrou-se apenas um indivíduo de cada uma das
cinco espécies (Tabela 9.2.2.1.2-4).
Comparando ambas as estações, nota-se que a abundância relativa das espécies foi maior na
estação chuvosa. Este resultado indica claramente o recrutamento de indivíduos na comunidade
(i.e., inclusão de jovens nas populações), como corroborado pela Figura 9.2.2.1.2-7. No início da
estação chuvosa todas as espécies registradas estão parindo seus filhotes (REIS et al. 2007), fato
registrado neste período de transição, entre estação seca e chuvosa.
Desmodus rotundus é considerada uma espécie poliéstrica, sem um período definido de
reprodução (REIS et al. 2007), contudo, o aumento da sua abundância relativa nos demais pontos
pode estar relacionada com o afugentamento de uma colônia nas imediações. Durante a estação
seca foi registrado uma colônia abrigando-se no interior de uma construção abandonada (ver.
Figura 9.2.2.1.2-11 e texto referente logo abaixo). Portanto, após estes animais serem desalojados,
estes indivíduos podem ter colonizado os demais pontos amostrais. Ainda assim, é preciso de
aplicação de outros métodos, como marcações definitivas (i.e., anilhamento), para comprovar esta
hipótese.
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Tabela 9.2.2.1.2-4: Abundância relativa das espécies ocorrentes em cada um dos pontos amostrais, nas
campanhas seca e chuvosa. Destaca-se em negrito a abundância relativa referente à estação chuvosa.
Espécies

P01

P02

P03

P04

P05

P06

Artibeus lituratus

0.18 - 0.18 0.1 - 0.27

-

-

-

0.2

Artibeus obscurus

0.04 - 0.09

-

-

-

0.2

Carollia perspicilata

0.11 - 0.09 0.1 - 0.36

-

-

1

0.2

Desmodus rotundus

0.02 - 0.09 0.1 - 0.27

-

-

-

0.2

-

Micronycteris minuta

0.02

-

-

-

-

-

Molossosps neglectus

-

0.2

-

-

-

-

Myotis albescens

0.07

-

-

-

-

-

Myotis nigricans

0.11 - 0.22

0.4

-

-

-

-

0.07

-

-

-

-

-

Platyrrhinus lineatus

0.04 - 0.04

0.1

-

-

-

-

Pygoderma bilabiatum

0.04

-

-

-

-

-

Myotis ruber

Sturnira lilium

0.27 - 0.18 0.2 - 0.09

-

0.66

-

0.2

Sturnira tildae

0.02 - 0.09

0.1

-

-

-

-

-

-

-

0.33

-

-

Glossophaga soricina

Suficiência amostral e diversidade

Considerando os registros realizados em todos os pontos amostrais, ao longo da estação seca
o índice de Shannon-Wienner (H’) foi de 2,228. O Índice de dominância de Berger-Parker (1/D)
foi igual a 0,1354 e de equitabilidade foi 0,8687. A curva do coletor (Figura 9.2.2.1.2-8)
apresentou tendência à assíntota partir da terceira noite amostrada, contudo, não se estabilizou. O
estimador de riqueza Chao 1 indicou que apenas mais uma espécie poderia ser acrescentada (i.e.,
13.25).
Durante a estação chuvosa, o índice de Shannon-Wienner (H’) foi de 1,997. O Índice de
dominância de Berger-Parker (1/D) foi igual a 0,1505 e de equitabilidade foi 0,8187. A curva do
coletor (Figura 9.2.2.1.2-8) apresentou assíntota partir da terceira noite amostrada. O estimador
de riqueza Chao 1 indicou que a amostragem foi satisfatória, levando em conta que não seria
acrescentado mais nenhuma espécie (i.e., 9 espécies em Sobs e 9.5 em Chao 1).
Analisando a amostragem de ambas estações em conjunto, o índice de Shannon-Wienner (H’)
foi de 2,236. O Índice de dominância de Berger-Parker (1/D) foi igual a 0,1322 e de
equitabilidade foi 0,8474. Analisando a curva de acumulação gerada a partir de todas as amostras
(N = 8) identificamos um pequeno aumento da riqueza ao longo das noites amostradas, não
atingindo assíntota. No entanto, o estimador Chao 1 indica o acréscimo de apenas mais uma
espécie (i.e., Sobs - 14 e Chao 1 - 15.5 sp).
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Figura 9.2.2.1.2-8. Curva de acumulação apresentando riqueza observada (Sobs) e valor do estimador de
riqueza (Chao 1). Barras representam o erro padrão (SE±) para cada noite amostrada.

A diversidade de morcegos normalmente oscila próximo a 2,0 (H’) em grande parte da região
Neotropical, mesmo com variação na composição de espécies (PEDRO e TADDEI, 1997). Este
fato pode ser comprovado pela comparação com vários levantamentos realizados no sudeste do
Brasil, onde 63,2% dos relatos de amostragens em Mata Atlântica descrevem diversidade igual a
2,0 (H’) com número variando entre seis e 27 espécies (ESBÉRARD et al., 1996; PEDRO et al.,
1995; REIS et al., 1996; TEIXEIRA e PERACCHI, 1996), corroborando os dados obtidos neste
diagnóstico.
Fatores como a distância entre fragmentos florestais, características da matriz em que se
encontram inseridos, juntamente com o elevado nível de degradação decorrente das ações
antrópicas, influenciam negativamente na diversidade de espécies locais como constatado por
Bredt e Uieda (1996) em fragmentos urbanos no Distrito Federal.
Outro fator importante para a fauna de morcegos é que as áreas amostradas são consideradas
bordas florestais naturais ou resultantes da fragmentação, portanto, a fauna associada a este tipo
de formação marginal (e.g. efeito de borda) é comumente descrita como baixa em relação à
diversidade de espécies, muitas vezes apresentando alta dominância. A riqueza de espécies (e o
índice de diversidade), relativamente alta durante a estação seca pode estar relacionada com a
escassez de recurso desta estação. Muitas espécies de Myrtaceae e Rubiaceae consumidas por
morcegos não frutificam durante o inverno, e, desta forma, os indivíduos buscam alimento nas
bordas dos remanescentes, o qual é dominado por espécies pioneiras (i.e., Piperacea, Solanaceae e
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Urticaceae), que frutificam ao longo de todo ano, ou mesmo em busca de figueiras, que
frutificam nesta época do ano (Figura 9.2.2.1.2-9). A variação fenológica entre as espécies de
plantas também poderia explicar a presença de Pygoderma bilabiatum nas bordas dos
remanescentes, ou no número de indivíduos capturados, quando comparado com a fase chuvosa.
Assim, presumimos que a maior abundância e riqueza de espécies registradas durante a estação
seca indica que estes animais utilizam plantas pioneiras/generalistas, comumente encontradas em
ambientes de bordas florestais, como principal fonte de alimento.
Na mesma linha, durante a estação das chuvas apenas espécies de morcegos generalistas (e.g.,
gêneros Artibeus, Sturnira e Carollia) utilizam a vegetação da borda florestal como recurso, o que
explicaria a menor diversidade (e consequentemente; o aumento da dominância e a diminuição da
equitabilidade) neste período.
Figura 9.2.2.1.2-9. Platyrrhinus lineatus captura em rede neblina com fragmento de fruto da espécie
Ficus enormis.

A maioria das espécies capturadas são importantes dispersores de sementes (por ex. A. obscurus
e C. perspicillata), bem como polinizadores de plantas (por ex. Artibeus lituratus, G. soricina), fato que
ressalta ainda mais a importância da preservação e recuperação de ambientes para conservação da
fauna e flora regional. Também se deve ressaltar a importância das espécies insetívoras, que
regulam as populações de insetos naturais e pragas agrícolas.
No entanto, a presença de morcegos hematófagos, os quais são os principais vetores da raiva
(SCHNEIDER et al., 2001) é um fato importante e deve ser ressaltado. Desmodus rotundus (E.
Geoffroy, 1810), alimenta-se do sangue de vertebrados homeotérmicos, principalmente de
grandes mamíferos, como por exemplo, anta (Tapirus sp.), queixada (Tayassu sp.), veado de cauda
branca (Odocoileus virginianus) e veado-bororó (Mazama sp.), entretanto, com a introdução de
animais domésticos na região neotropical, esta espécie ampliou seu nicho trófico, incluindo em
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sua dieta o sangue de bovinos, equinos, suínos, aves, caprinos e ocasionalmente de humanos
(REIS et al. 2007).
Figura 9.2.2.1.2-10. Animal atacado recentemente por morcegos hematófagos. Notam-se as agressões
ainda estão evidentes (i.e., destacado pelo círculo vermelho).

A presença de construções abandonadas propicia abrigo a estas espécies de morcegos,
intensificando a presença destes animais, o que pode ocasionar de forma alarmante o crescimento
destas populações. A oferta de abrigos, juntamente com a presença de criação de animais
domésticos (i.e., porcos, aves, bovinos e equinos), favorece ainda mais as populações de
hematófagos. Além do mais, em muitos casos esta espécie pode co-ocorrer com outras espécies
de morcegos, causando o extermínio de espécies frugívoras, insetívoras e nectarívoras, quando os
proprietários tentam eliminar as colônias dos vampiros. Essa interação entre as espécies também
pode favorecer a transmissão da raiva, podendo resultar em uma epidemia da doença.
Ressalta-se que esta espécie não deve ser controlada diretamente com a aplicação de pasta
vampiricida (i.e. substância anti-coagulante utilizada pelas Secretarias de Agricultura), e sim
identificando e protegendo as fontes de alimento atacadas por estes animais (e.g. aves de grande
porte e mamíferos de médio e grande porte) e, também, construindo viveiros adequados para
animais domésticos (i.e. criação de galinhas e demais animais domésticos). Desta forma os
morcegos não teriam acesso a estes recursos e sua população seria controlada.
Ainda, sobre a presença de abrigo, durante a estação seca foi possível registrar dois abrigos
diurnos utilizados por morcegos, os quais podem ser classificados segundo Breviglieri e Uieda
(2014). Um deles apresentava uma colônia mista formada por dois indivíduos frugívoros e um
nectarívoro (Figura 9.2.2.1.2-11 A), onde observou-se uma postura livre em relação ao substrato.
No segundo, foi possível identificar uma colônia pura constituída por vinte indivíduos da
Desmodus rotundus (Figura 9.2.2.1.2-11 B, C e D), os quais apresentavam a postura de contato em
relação ao substrato. Ambos foram considerados antropófilos (i.e., por se tratar de estruturas
artificiais). Durante a campanha chuvosa, as colônias não estavam mais nos abrigos supracitados.
Segundo indícios, os morcegos hematófagos foram desalojados (como discutido logo acima). Por
outro lado, a colônia dos frugívoros estava ausente, provavelmente porque estes animais se
reagrupam, formando colônias reprodutivas durante a estação chuvosa (ver. BREVIGLIERI e
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UIEDA 2014). Vale ressaltar também que a presença destes animais frugívoros e nectarívoros
habitando o mesmo ambiente utilizado pelos hematófagos reforça o exposto acima, ou seja, as
colônias de hematófagos não devem ser controladas indiscriminadamente através de métodos
invasivos, porque muitas espécies não-vampiras podem ser dizimadas equivocadamente devido a
erros na identificação das espécies.
Figura 9.2.2.1.2-11: Colônia constituída por dois indivíduos frugívoros (C. perspicillata) e um indivíduo
nectarívoro (seta vermelha) provavelmente do gênero Anoura ou Glossophaga. Em B, destaca um pequeno
agrupamento de D. rotundus, após os demais alçarem voo. Em C destaca-se um indivíduo macho durante o
voo e em D o comportamento clássico de D. rotundus alçando voo diretamente do solo.

A curva de acumulação de espécies apresentou uma leve tendência ao comportamento
assintótico em cada uma das campanhas, indicando que, a partir do comportamento matemático
dos dados, o método de amostragem empregado foi eficaz (em ambas as campanhas
separadamente). Porém quando analisados em conjunto (as duas campanhas juntas), esta
tendência é suavizada, o que pode indicar que a comunidade apresenta diferentes composições a
depender da estação do ano (e.g., predação, oferta de recurso, migração, temperatura, duração do
dia, fase lunar, pluviosidade, tamanho de remanescentes florestais, etc.).
Um fato que pode influenciar o resultado das amostragens é o chamado “efeito do coletor”,
ou seja, redes montadas em noites consecutivas diminuem o sucesso de captura (ESBÉRARD,
2006). Segundo este autor, os morcegos são capazes de memorizar onde estão instaladas as redes,
e assim evitar estas áreas, diminuindo o sucesso de captura. Além disso, morcegos capturados
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vocalizam alertando os demais sobre o risco iminente de predação, indicando uma evidente
capacidade cognitiva e de aprendizagem destes vertebrados (ver. BREVIGLIERI et al. 2013).
Ao longo das análises das gravações obtidas pelo detector ultrassônico, em cada um dos
pontos amostrais, foi possível identificar a ocorrência de algumas espécies registradas durante as
capturas com rede neblina, e ainda outras espécies não registradas através desta metodologia
invasiva. O comportamento clássico de morcegos insetívoros/aéreos foi detectado em todos os
pontos amostrados (Figura 9.2.2.1.2-12), em ambas as estações. Contudo, através deste método
conseguimos incluir mais cinco espécies na listagem geral (i.e., acrescentando mais uma família)
deste diagnóstico (Tabela 9.2.2.1.2-5). Quatro destas espécies foram registradas em todos os
pontos amostrais, exceto N. albiventris, a qual só foi registrado nos pontos ao lado da represa
(P01) e ao lado do charco (P06). Assim, consideramos a ocorrência de 18 espécies de morcegos
(i.e., considerando amostragens em ambas as estações).
Baseando-se no Shape (i.e., formato da onda do sonograma) e em um número considerável de
chamadas analisadas (n=10), na duração (ms) dos chamados, no intervalo entre pulsos (ms ou s),
na frequência inicial, frequência final, frequência máxima e mínima (kHz) de cada registro
conseguimos identificar as espécies de insetívoros não capturados em redes neblina. Abaixo estão
apresentados alguns sonogramas que caracterizam a presença de algumas espécies que foram
também registradas em redes-neblina (Figura 9.2.2.1.2-13).
Figura 9.2.2.1.2-12. Comportamento clássico de morcegos insetívoros. Fase de busca em área aberta com
pulsos emitidos em menores frequências, fase de aproximação, “Feeding buzz” momento de interceptação
do inseto em voo, nota-se o aumento significativo da frequência de pulsos, seguido pela pausa (i.e.,
silêncio: momento em que o animal está consumindo o inseto ainda em voo). Logo após detectamos o
início de um novo ciclo de forrageio.
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Tabela 9.2.2.1.2-5. Estatística descritiva de parâmetros acústicos das espécies registradas ao longo da
campanha [Média e desvio padrão (sd±)]. Onde: n, número de chamadas analisadas; Du., duração (ms); IPI,
Intervalo entre pulsos (ms); SF, frequência inicial; EF, frequência final; MaxF, máxima frequência (kHz);
MinF, frequência mínima; PF, pico de frequência. Também apresentamos quais referências foram
comparadas para a identificação de cada espécie analisada.
Família/
Espécie

n.

Du.

10

8.4

Molossus

10

Molossus rufus

Eumops perotis

Sd
(±)

Sd
(±)

IPI

Sd
(±)

SF

EF

Sd
(±)

Max
F

Sd
(±)

Min
F

Sd
(±)

Sd
(±)

PF

Referência
comparada

Vespertilionidae
Eptesicus furinalis

-

-

34.3

1.7

37.4

2

34.3

1.7

37.4

2

-

-

Rydell et al
2002.

11.35 1.2

200

1

-

-

32.1

1.1

35.3

0.9

32.1

1.1

34.5

1

Mora et al.
2004

10

14

1.9

431.7 288

24.5

1.5

22.7

1.3

24.5

1.5

22.7

1.3

-

-

Marquez
2009

10

57.9

22.8

136.9 29.4

8.2

0.5

6.8

0.3

8.2

0.5

6.8

0

7.4

0.37

10

9.7

0.7

140

72.8

1.3

67

4.1

72.8

1.3

67

4.1

5.6

0.7

2.1

Molossidae

Avila-Flores
e
Fenton
2005

Noctilionidae
Noctilio albiventris

99.0

Kalko et al.
1998

Figura 9.2.2.1.2-13. Sonogramas criados a partir de gravações feitas nas noites amostradas. Em A;
sonograma de D. rotundus, em B; Myotis albescens, em C; chamado de Artibeus lituratus e em D;
sonogramas de M. albescens (circundado pela cor vermelha) e de Noctilio albiventris (circundado pela cor
amarela).

A utilização dos detectores favoreceu a compilação da listagem final de espécies ocorrentes
nas áreas do entorno do Acesso. Considerando que as espécies caracterizadas como ameaçadas
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no estado de São Paulo são insetívoras, este método é essencial para sua constatação em uma
dada região, já que permite a aquisição de conhecimento sobre a história natural destas espécies
(e.g., micro-habitat utilizado, dieta, tipo de abrigo, horário de atividade, abundância e
comportamento em geral).
Com o uso das fotografias digitais de alta resolução como método complementar foi possível
registrar a presença de diferentes espécies (i.e., coloração diferentes) de morcegos, provavelmente
representantes da família Vespertilionidade (i.e., baseado nas características morfológicas dos
indivíduos) forrageando nas bordas dos remanescentes do ponto P01 (Figura 9.2.2.1.2-14 A e B).
Figura 9.2.2.1.2-14. Registro de duas espécies distintas de vespertilionideos na área amostrada.

Espécies Raras, Endêmicas, de Interesse Econômico e Científico e Ameaçadas de
Extinção

Das espécies registradas, Myotis albescens, Molossops neglectus e Eumops perotis estão categorizadas
como dados deficientes no estado de São Paulo. Isto indica a importância dos métodos de
levantamento complementares para o levantamento das espécies, uma vez que as espécies aqui
citadas são insetívoras, bem como há outras que também são insetívoras e que estão listadas no
decreto como ameaçadas, portanto, estas espécies não são (ou raramente são) capturadas com
redes neblina.
Os Phyllostomidae são endêmicos da região Neotropical e, geralmente, é o grupo de maior
diversidade nas comunidades de morcegos (VIZOTTO; TADDEI, 1973; HUMPHREY;
BONACCORSO, 1979; FENTON et al., 1992; KOOPMAN, 1993; VIVO, 1996; UIEDA;
CHAVES, 2005; REIS et al., 2007), como foi demonstrado em trabalhos realizados em áreas de
florestas neotropicais, onde cerca de 40% das espécies dessa família podem co-ocorrer
(SIMMONS; VOSS, 1998). As espécies mais representativas em nossas amostragens durante
ambas as estações são abundantes em diversas localidades, especialmente em florestas de
montanha no sudeste do Brasil, sendo importantes dispersores de sementes e polinizadores de
algumas espécies de plantas (Reis et al. 2007).
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Particularmente a espécie S. lilium é um dos táxons mais capturados em fragmentos florestais
das regiões sul e sudeste do Brasil (SIPINSKI; REIS, 1995; RUI; FÁBIAN, 1997; FÁBIAN et al.,
1999; REIS et al., 1996; TADDEI; PEDRO, 1998), incluindo áreas de Floresta Estacional
(MULLER; REIS, 1992; PEDRO et al., 2001; FÉLIX et al., 2001). Carollia perspicillata possui uma
maior eficiência em adaptar-se aos processos de fragmentação e/ou modificação do habitat
(BROSSET et al., 1996; WILSON et al., 1996; ESTRADA; COATES-ESTRADA, 2002) e vem
se tornando especialmente abundante em áreas alteradas (MULLER; REIS, 1992; WILSON et al.,
1996; MIRETZKI; MARGARIDO, 1999; PEDRO et al., 2001), incluindo até pequenas manchas
florestais no interior de grandes áreas urbanas (FÉLIX et al., 2001; REIS et al., 2003). Esta
flexibilidade pode estar relacionada com a capacidade deste táxon em utilizar vários estratos da
vegetação, beneficiando-se das diversas oportunidades presentes nos ambientes modificados pelo
homem (ESTRADA; COATES-ESTRADA, 2002).
Espécies do gênero Artibeus são excelentes dispersores de sementes de várias espécies de
plantas na região Neotropical, principalmente pioneiras, encontradas na fase inicial de sucessão
ecológica (REIS et al., 2007), portanto esta espécie possui um papel crucial na recuperação de
matas tropicais após perturbações.
Os insetívoros registrados utilizam a borda de fragmentos e corpos d’ água para forragear
(REIS et al. 2007). Algumas espécies são mais sensíveis a fragmentação, ou então mais raras,
contudo, todas são fundamentais no controle das populações de insetos (Reis et al. 2007),
algumas se beneficiando de iluminação ou refugiando-se em estruturas artificiais (BREVIGLIERI
e ESBÉRARD in press).
Figura 9.2.2.1.6-15. Coruja (i.e., Megascops choliba) capturada em rede após investir sobre morcego
preso em rede neblina (i.e., Artibeus lituratus) na borda de remanescente florestal (ponto P02). Vale
ressaltar que outros três indivíduos também foram capturados em redes neblina instaladas ao lado de
áreas abertas amostradas.
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C. Considerações Finais
O significativo número de espécies identificadas durante as amostragens de estação seca e
chuvosa (19 espécies), reflete o grande potencial dos remanescentes florestais das áreas de
influência do Acesso para a conservação das espécies de morcegos. Apesar do grau de
antropização dos sítios amostrais visitados, a cobertura vegetal presente na região representa uma
importante fonte de recursos para as espécies de morcegos registradas, considerando o histórico
(i.e., degradação) e a atual condição da região.
9.2.2.2. Herpetofauna
O bioma Mata Atlântica é considerado um dos mais ameaçados do planeta, abrigando enorme
variedade de formas de vida, dos mais diversos grupos faunísticos, apresentando alto índice de
endemismo, fazendo com que o bioma abrigue a maior diversidade biológica do planeta (Myers
et al., 2000). A grande riqueza faunística da Mata Atlântica pode, em partes, ser explicada pela
diversidade de ambientes que compõem o bioma, o que inclui desde formações florestais com
diferentes fitofisionomias, como Restinga, Floresta Ombrófila e Floresta Semidecídua, até
paisagens abertas como os campos de altitude (GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2003).
Dentro da microrregião pretendida para a implantação do novo Acesso está inserido o Parque
Estadual do Jaraguá, que abriga um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica da Região
Metropolitana de São Paulo, além de ser representado pelo icônico Pico do Jaraguá, localizado no
morro do Jaraguá, ponto mais alto da cidade de São Paulo com 1.135 m de altitude. Sua
vegetação é característica de Floresta Ombrófila Densa, com a presença de algumas espécies
típicas de Floresta Estacional Semidecidual (SMA, 2015).
Além disso, a macrorregião do empreendimento inclui as Áreas de Proteção Ambiental de
Cajamar e Jundiaí, Reserva Biológica da Serra do Japi e Reserva Biológica Tamboré e está inserida
nas assim designadas “zonas de amortecimento e conectividade” da Reserva da Biosfera, onde
predominam florestas estacionais semidecíduas do planalto ocidental paulista. Seu entorno é
constituído pela presença de algumas “zonas núcleo”, que representam áreas ecossistêmicas
significativas compostas por Floresta Ombrófila Densa, como o Parque Estadual da Cantareira e
do Jaraguá, e por elementos do Cerrado, como o Parque Estadual de Juqueri.
Inseridas neste contexto, espécies da fauna sobrevivem, se deslocam e se dispersam a procura
de territórios e recursos necessários a sua sobrevivência, sendo as “zonas núcleo” mais próximas
do empreendimento, as principais fontes de dispersão das espécies, bem como as áreas
protegidas na “zona tampão” ou “zona de amortecimento”, e especialmente para os répteis e
anfíbios, com pouco deslocamento, essas áreas garantem a dispersão das espécies entre os
ambientes e os maciços florestais da região, e consequentemente o fluxo gênico.
A Mata Atlântica, atualmente restrita a pouco mais de 99 mil km² de área florestal, possui
aproximadamente 543 espécies de anuros, sendo 472 endêmicas desse bioma (HADDAD et al.,
2013). Dos répteis, ocorrem 197 espécies, sendo 60 delas endêmicas de Mata Atlântica (RossaFeres, et al. 2008).
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Os anfíbios formam um grupo de indivíduos que possuem a maior diversidade de modos
reprodutivos comparado a qualquer outro vertebrado terrestre, (DUELLMAN, 1994; RossaFeres, et al. 2008), possuem alta especificidade de hábitat, baixa capacidade de deslocamento e
dependência de água ou de micro-habitats úmidos para reprodução, e, entre outros fatores, são
extremamente vulneráveis a mudanças ambientais, considerados indicadores ecológicos de
qualidade do ambiente (Rossa-Feres, et al. 2008).
Os répteis são também especialmente sensíveis a mudanças ambientais causadas pelo homem
(GREENE, 1997; GIBBONS et al.,2000; PIANKA, 2003; Rossa-Feres, et al. 2008), e assim
como os anfíbios, também podem ser bons indicadores de qualidade ambiental (FARIA et al.,
2007).
No presente trabalho buscou-se o conhecimento da estrutura e composição da comunidade,
bem como a distribuição espacial da herpetofauna nas áreas de influência e entorno do Acesso,
para que as medidas mitigadoras dos impactos do empreendimento a esse grupo da fauna
terrestre possam ser tomadas.
A. Procedimentos e Métodos
Dados secundários
O levantamento de dados secundários de répteis e anfíbios de toda a região do
empreendimento foi realizado com o intuito de complementar o levantamento de dados
primários, realizado para as áreas de influência (ADA, AID e AII), e compreender a composição
e dinâmica da comunidade da herpetofauna.
Os dados secundários foram obtidos a partir de levantamento bibliográfico em literatura
especializada e em bancos de dados da Região Metropolitana de São Paulo. Desse modo, quatro
referências foram consultadas: uma compilação das espécies de répteis registradas para o
município de São Paulo, com base principalmente em exemplares de museu (MARQUES et. al,
2009); uma lista da herpetofauna de serapilheira da Reserva Florestal do Morro Grande, em Cotia
(DIXO; VERDADE, 2006); a listagem de espécies de anfíbios anuros da vertente de Jundiaí da
Serra do Japi (RIBEIRO et. al, 2005); e por fim, um estudo mais próximo da área do
empreendimento, o levantamento da herpetofauna realizado na Reserva Biológica Tamboré,
localizada no município de Santana de Parnaíba (INSTITUTO BROOKFIELD, 2006). Todas
estas referências foram utilizadas para uma compilação de espécies da herpetofauna com
ocorrência para o entorno do empreendimento.
Dados primários
O levantamento de dados primários foi realizado em duas campanhas de levantamento de
dados na ADA, AID e AII do Acesso Rodoviário, sendo a 1ª Campanha, contemplando o
período seco - entre os dias 14 e 26 de setembro de 2015 e a 2ª Campanha, contemplando o
período chuvoso – entre os dias 19 e 29 de janeiro de 2016. Técnicas de amostragens
complementares foram utilizadas a fim de minimizar as limitações de amostragem particulares de
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cada método. Foram utilizados os métodos – Pitfalls (armadilhas de interceptação e queda), busca
ativa diurna e ponto de procura visual e auditiva – PPVA.
As áreas amostrais foram selecionadas de forma a abranger e contemplar a diversidade de
fitofisionomias encontradas na área deste estudo. Na Tabela 9.2.2.2-1, além das coordenadas das
áreas amostrais consta uma breve caracterização das mesmas. A escolha dos métodos, bem como
a distribuição das unidades amostrais foram realizadas buscando a obtenção de resultados
fidedignos quanto à composição e estrutura da comunidade da herpetofauna na área de estudo,
considerando que o esforço de amostragem ideal varia em razão do tamanho da área e de sua
heterogeneidade (SILVEIRA et al., 2010).
A seguir, são apresentados os métodos empregados e as respectivas localizações:
 Busca Ativa Diurna - Para a realização do método de busca ativa diurna limitada por
tempo foram realizadas transecções irregulares em meio à propriedade. Os trajetos
percorridos compreenderam toda a ADA e AID (ver mapa dos Pontos de
Amostragem da Fauna Terrestre) e suas diferentes fitofisionomias. As transecções
foram realizadas nas estradas, no interior da mata e nas bordas, buscando contemplar
todas as áreas de estudo e seus micro-habitats.
 Ponto de Procura Visual e Auditiva (PPVA) - As amostragens pelo método de Ponto
de Procura Visual e Auditiva foram realizadas em 19 áreas (Tabela 9.2.2.2-1 e Anexo
9.2.2.1.1.-1), sendo que 10 delas foram pré-determinadas e constam no Plano de
Trabalho que deu subsídio ao trabalho de campo, e as demais áreas (9), foram
adicionadas com a finalidade de contemplar maior número de áreas e microambientes
da propriedade.
 Armadilhas de Interceptação e Queda (PT-) - As três linhas de armadilhas de
interceptação e queda (PT-) – pitfall traps foram instaladas em três diferentes áreas da
propriedade, uma na ADA e outras duas na AID, conforme apresentado na Tabela
9.2.2.2-1 e Anexo 9.2.2.1.1-1.
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Tabela 9.2.2.2-1. Denominação dos pontos amostrais de cada método utilizado para levantamento da
herpetofauna, suas respectivas coordenadas geográficas e caracterização do ambiente.

Ponto de Procura Visual e Auditiva

Armadilhas de
interceptação e queda
- Pitfall

Método

Área
Diretamente
Afetada - ADA

Zona

PT-01

Leste

23K

PT-02

Oeste/Norte

23K

PT-03

Oeste/Norte

23K

PPVA01 Oeste/Norte

Ponto

Coordenadas UTM
Eastings (mE)

Northings (mN)

315160
315138
311598
311543
312550
312619

7405538
7405605
7406385
7406400
7407019
7407018

23K

312078

7407898

PPVA02 Oeste/Norte

23K

310602

7406560

PPVA03 Leste

23K

313913

7405862

PPVA04 Leste
PPVA05 Leste

23K
23K

314512
315152

7407353
7406280

PPVA06 Leste

23K

313944

7406274

PPVA07 Leste
PPVA08 Leste
PPVA09 Leste

23K
23K
23K

313724
314235
315246

7406709
7405243
7405175

PPVA10 Leste

23K

315654

7404441

PPVA11 Leste
PPVA12 Leste
PPVA13 Leste

23K
23K
23K

313931
313878
315592

7406071
7405287
7404369

PPVA14 Oeste/Norte

23K

312302

7406344

PPVA15 Oeste/Norte

23K

309838

7406338

PPVA16 Oeste/Norte

23K

311236

7407455

PPVA17 Leste

23K

315847

7403836

PPVA18 Leste
23K
313715
7406239
PPVA19 Leste
23K
315527
7404873
Legenda: FLOD – Floresta Ombrófila Densa. Zepam – Zona Especial
2004).

Descrição do ponto

Borda de mata, FLOD próximo à
represa.
Interior da mata com declividade,
FLOD
Próximo à estrada, borda de mata com
vegetação FLOD
Riacho estreito em vale com área de alta
declividade
Riacho estreito em vale com área de alta
declividade
Área brejosa próxima à represa e
diretamente ao lado de borda de mata
Área brejosa próxima à borda de mata
Riacho próximo à represa
Margens da represa, com margens com
vegetação flutuante
Área brejosa com curso d’água e mata
ciliar
Área brejosa e curso d’água
Brejo na Zepam próximo a borda de
mata
Riachinho na Zepam próximo das
Áraucárias
Margens da represa
Margens da represa
Área brejosa na Zepam
Área brejosa próximo à curso d’água
com mata ciliar
Riacho estreito em vale com área de alta
declividade
Área de piscinas de águas de barragem
Área brejosa com curso d’água e mata
ciliar na Zepam
Riachinho em borda de mata
Riozinho cercado por mata ciliar
de Preservação Ambiental (SÃO PAULO,

O mapa dos Pontos de Amostragem da Fauna Terrestre, apresentado anteriormente,
apresenta as áreas de amostragem da herpetofauna em relação às áreas de influência do
empreendimento. Nas Figuras 9.2.2.2-1 a 9.2.2.2-8 são apresentadas as áreas dos Pontos de
procura visual e auditiva – PPVA e de Busca ativa diurna.
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Figura 9.2.2.2-1. Riacho próximo à mata com
Araucárias, na Zepam.

Figura 9.2.2.2-2. Represa na AID do
empreendimento.

Figura 9.2.2.2-3. Brejo com taboal.

Figura 9.2.2.2-4. Riacho em vale.

Figura 9.2.2.2-5. Busca Ativa diurna.

Figura 9.2.2.2-6. Curso d’água antropizado.
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Figura 9.2.2.2-7. Busca ativa. Brejo na Zepam.

Figura 9.2.2.2-8. Riacho na Zepam.

Descrição dos métodos de amostragem
Segue a descrição das técnicas de amostragem, bem como os horários de realização e o total
de esforço empregado para cada uma.
Busca ativa diurna: O método de busca ativa (CRUMP; SCOTT, 1994) consiste em
vasculhar ativamente, com gancho herpetológico, microambientes como troncos, frestas e ocos
de árvores, bromélias, buracos no solo entre outros locais tipicamente utilizados como abrigos,
esconderijos ou áreas de forrageio por anfíbios e répteis (VANZOLINI; PAPAVERO, 1967). As
amostragens pelo método de busca ativa foram realizadas em todas as áreas de influência, por
meio de transecções não sistematizadas limitadas por tempo, buscando percorrer toda a área,
contemplar o seu mosaico de fitofisionomias e os seus micro-habitats. Foram percorridas,
lentamente, áreas nas estradas, no interior da mata e nas bordas, em matas ciliares, entre outros
ambientes distribuídos na AII.
Os esforços de amostragem para busca ativa diurna foram realizados buscando contemplar o
período mais quente do dia, entre as 10h e 14h, com o objetivo de registrar répteis. Indivíduos
deste grupo realizam a termorregulação durante o período referenciado, para manutenção da
temperatura corpórea se expondo ao sol ou sobre substratos quentes. A busca ativa diurna teve a
duração aproximada de quatro horas por dia, ao longo de 9 dias na 1ª Campanha e 10 dias na 2ª
Campanha, totalizando 76 horas (19 dias * 4 horas) de amostragem por este método.
Todos os animais tiveram sua localização georreferenciada com o uso de GPS, sendo, sempre
que possível, fotografados e retiradas suas medidas biométricas.
Todos os animais tiveram sua localização georreferenciada com o uso de GPS, sendo, sempre
que possível, fotografados e retiradas suas medidas biométricas.
Ponto de Procura Visual e Auditiva - PPVA: O método de Procura Ativa Visual e Auditiva
foi realizado durante o período noturno em prováveis sítios reprodutivos (sítios de canto), onde
são registradas as vocalizações de machos de anfíbios anuros em ambientes naturais como brejos,
córregos, riachos, represas, nascentes etc. Dessa forma, sua vocalização facilita a sua localização e
registro.
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Foi aplicada, em cada uma das áreas amostrais supracitadas, a metodologia de ponto fixo de
escuta, durante 20 minutos, que objetivou o registro de todos os indivíduos em atividade de
vocalização. Além disso, foi realizada uma busca ativa visual e auditiva por 40 minutos nas
proximidades do ponto de escuta, totalizando 1 hora de amostragem em cada uma das áreas (19),
em cada campanha. As amostragens por meio deste método foram realizadas no período
compreendido entre as 18h e 23h (horário de maior atividade da maioria das espécies de anfíbios
anuros), ao longo de 9 dias de campo na 1ª Campanha e 9 dias na 2ª Campanha. O esforço
amostral total empregado por este método, considerando as duas campanhas, corresponde a 38
horas (19 pontos * 1 hora * 2 campanhas).
Sempre que possível os animais foram fotografados, suas vocalizações foram gravadas e,
quando preciso, foi obtida biometria dos indivíduos.
Armadilhas de Interceptação e Queda – PT: Complementarmente às metodologias
descrita anteriormente, buscando o levantamento de espécies terrícolas (que vivem junto ao
folhiço e de difícil visualização devido aos hábitos crípticos, como as serpentes e lagartos), foram
utilizadas armadilhas de interceptação e queda – pitfall traps (CORN 1994, CECHIN; MARTINS
2000). Foram instaladas três linhas de armadilhas compostas cada uma por 6 baldes de 60 litros
cada formando uma sequência linear, sendo cada balde posicionado a uma distância de 10 metros
do anterior.
Os baldes foram enterrados o nível do solo, e ligados entre si na sequência linear por uma
cerca guia, feita com lona plástica de aproximadamente de um metro de altura, posicionada
transversalmente ao solo, cuja finalidade consiste na promoção do direcionamento dos animais
para os baldes. Os baldes foram perfurados para evitar o acúmulo de água no caso da ocorrência
de chuvas, sendo adotado como medida complementar de segurança para evitar afogamentos a
colocação de pedaços de isopor, onde os indivíduos que foram capturados pela armadilha
poderão permanecer boiando até o momento da vistoria. As linhas de pitfall permaneceram
ativas durante cinco dias e cinco noites em cada uma das campanhas, sendo vistoriadas uma vez
por dia, pela manhã, para conferência da presença de espécimes.
Considerando as três linhas de pitfall – que corresponde à 18 baldes, ativos durante cinco dias
completos, foram realizadas 120 horas de esforço para cada balde, e o esforço amostral total
deste método corresponde a 2.160 horas.balde (3 linhas * 6 baldes * 24 horas * 5 noites) por
campanha, totalizando 4.320 horas ( 2.160 horas * 2 campanhas) de esforço total.
Todos os animais capturados foram identificados até o menor nível taxonômico possível e
tiveram as seguintes medidas registradas: CRC (comprimento rostro-cloacal, medida obtida entre
a extremidade do focinho e a cloaca) no caso dos anfíbios, e CT (comprimento total, medida
retirada entre os extremos de focinho e ponta da cauda), de acordo com Freitas e Silva (2005) no
caso dos répteis. Após o registro dos dados, os animais foram soltos no próprio local de captura.
Em caso de óbito, os espécimes foram enviados ao Museu AZUSC – Acervo Zoológico da
Universidade Santa Cecília localizado em Santos – SP. Para este último caso, ressalta-se que as
cartas de depósito dos animais que vieram a óbito estão referenciadas para o licenciamento
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ambiental do Plano Urbanístico da Fazenda Itahyê (processo CETESB nº 375/14 e Parecer
Técnico 106/2015/IE; Autorização de no 91249/15 e Parecer Técnico DeFau - CMFS 74/15;
Processo SMA 1897/15), uma vez que os dados levantados em campo para o referido
empreendimento foram utilizados neste diagnóstico (ver item 9.2.2.).
Além dos três métodos supracitados, os répteis e anfíbios também foram registrados quando
avistados em encontros ocasionais - EO, durante outras atividades realizadas pelos pesquisadores,
que não sejam de amostragem, como durante o reconhecimento da área a ser amostrada,
deslocamento entre pontos, entre outras situações (Martins; Oliveira, 1999; BERNARDE; ABE,
2006; SAWAYA et al., 2008). Vale ressaltar que, os resultados obtidos por encontros ocasionais
são utilizados apenas para compor a lista qualitativa de espécies na área estudada, não sendo
utilizados nas análises, visto que não se trata de método sistematizado.
O esforço amostral total, empregado nas duas Campanhas, para cada método utilizado no
Levantamento da Herpetofauna consta na Tabela 9.2.2.2-2. Nas Figuras 9.2.2.2-9 e 9.2.2.2-10
podem ser observados detalhes de um dos pitfalls e a amostragem noturna em Ponto de Procura
Visual e Auditiva.
Tabela 9.2.2.2-2. Total de esforço amostral dos três métodos aplicados para o Levantamento da
Herpetofauna nas Campanhas de Amostragem da Fauna Terrestre realizadas em Período Seco (1ª
Campanha - setembro/2015) e período chuvoso (2ª Campanha – janeiro/2016).
Método de amostragem

Busca ativa diurna
PPVA
Pitfall
Total

Unidade amostral

Transectos aleatórios
19
18 baldes

Figura 9.2.2.2-9. Pitfall - Armadilha de
interceptação e queda.

Dias de amostragem
Seco

09 dias
1 cada ponto
05 dias

Chuvoso

10 dias
1 cada ponto
05 dias

Horas
Por campanha

4
19
120

Total
em horas

76
38
4.320
4434 horas

Figura 9.2.2.2-10. Busca ativa em Ponto de Procura
Visual e Auditiva.

Análise dos dados
As espécies de anfíbios foram classificadas conforme a nomenclatura da Lista de espécies dos
Anfíbios Brasileiros (SBHa, 2014) e Amphibian Species of the World (FROST, 2015), enquanto
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que as espécies de répteis foram de acordo com a Lista de Espécies de Répteis Brasileiros (SBHb,
2014).
Para as categorias de ameaça de extinção de cada espécie, utilizou-se: para âmbito nacional a
Portaria MMA 444/14, a qual reconhece como espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção
aquelas constantes da “Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção”
(MMA, 2014); para âmbito estadual, o Decreto 60.133/14 que declara as espécies da fauna
silvestre ameaçadas de extinção, as quase ameaçadas e as deficientes de dados para avaliação no
estado de São Paulo (SMA, 2014).
A determinação da constância de cada espécie da comunidade da herpetofauna
foi feita pela aplicação do índice de Constância de Ocorrência (DAJOZ, 1973), C = pi
x 100/P, onde C = valor de constância da espécie, pi = número de coletas contendo
a espécie estudada e P = número total de coletas efetuadas. A espécie é
considerada constante quando apresenta C ≥ 50%, acessória, quando 25% ≤ C ≤
50% e acidental, quando C ≤ 25%.
Foi também calculada a Abundância Relativa das espécies – proporção de indivíduos de uma
espécie em relação ao total de indivíduos da amostra: p1=n1/Nn * 100, onde n1 = nº de
indivíduos da espécie i, e N = total de indivíduos da amostra.
Para avaliar e comparar a composição de espécie entre as unidades amostrais foi conduzida
uma análise de agrupamento hierárquico (UPGMA), com Índice de Jaccard. O Índice de Jaccard
é um índice de similaridade e foi utilizado para agrupar as áreas de acordo com a composição de
espécies. Esta análise foi conduzida no programa PAST versão 1.17 (HAMMER ; HARPER,
2003).
Para verificação de suficiência amostral da área de estudo, foi calculada a estimativa da riqueza
de espécies e a respectiva curva de acumulação, construída utilizando-se o estimador Jackknife l
(SMITH; BELLE 1984, KREBS 1999), a partir de 1000 aleatorizações e intervalos de confiança
de 95%, obtidos no Software EstimateS 9.1.0 (COLWELL, 2013). A estimativa de riqueza de
espécies foi calculada para cada método amostral.
Vale ressaltar que os animais encontrados por encontro ocasional não são considerados nas
análises, apenas para compor a lista de riqueza taxonômica.
B. Resultados e Discussão
Dados Secundários
Os dados secundários, com espécies de provável e constatada ocorrência para a área de
estudo, foram obtidos a partir de quatro referências bibliográficas (DIXO; VERDADE, 2006;
INSTITUTO BROOKFIELD, 2006; MARQUES et al., 2009 e RIBEIRO et al., 2005) de
levantamentos da herpetofauna realizados em toda a macrorregião do empreendimento. As duas
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primeiras referências supracitadas correspondem a levantamentos de toda a herpetofauna
(anfíbios e répteis), já os dois últimos são, apenas de levantamento de répteis e apenas de
anfíbios, respectivamente.
Conforme o Anexo 9.2.2.2-1, com base nas referências supracitadas, foram registradas 52
espécies de anfíbios anuros, pertencentes a 11 famílias: Bufonidae (n=03), Brachycephalidae
(n=07), Centrolenidae (n=02), Craugastoridae (n=01), Cycloramphidae (n=04), Hemiphractidae
(n=01), Hylodidae (n=03), Hylidae (n=22), Leptodactylidae (n=04), Leiuperidae – (n=02) e
Microhylidae (n=03).
Dos répteis, foram registrados 98 espécies, pertencentes a 17 famílias: Anomalepididae
(n=01), Tropidophidae (n=01), Colubridae (n=09), Dipsadidae (n=52), Elapidae (n=03),
Viperidae (n=02), Amphisbaenidae (n=06), Anguidae (n=03), Gekkonidae (n=01), Scincidae
(n=02), Tropiduridae (n=02), Leiosauridae (n=03), Polychrotidae (n=02), Gymnophthalmidae
(n=06), Teiidae (n=02), Chelidae (n=02), Alligatoridae (n=01).
A seguir serão comentadas brevemente cada uma das referências bibliográficas utilizadas
como dados secundários.
Ribeiro et al. (2005) registraram a presença de 31 espécies de anfíbios anuros ocorrendo na
APA de Jundiaí (uma área de transição entre a mata ombrófila e a mata semidecídua). Durante o
trabalho deste autor foram registradas espécies típicas de ambientes florestais, como Brachycephalus
ephippium, Proceratophrys boiei e Vitreorana eurygnatha. Essas espécies ocupam micro-habitats
específicos e suas populações são particularmente suscetíveis a perda de habitat causada por
desmatamento. O mesmo estudo registrou espécies generalistas, associadas a áreas abertas ou
degradadas, como Hypsiboas albopunctatus e Physalaemus cuvieri, evidenciando que a área de
abrangência do estudo em questão é formada por um mosaico de trechos em diferentes graus de
perturbação (ou conservação). A rã-de-cachoeira (Crossodactylus gr. dispar) encontrada durante esse
estudo é considerada “em perigo de extinção”, segundo critérios da lista de espécies ameaçadas
de extinção do estado de São Paulo.
Assim como o estudo relatado anteriormente, o levantamento de herpetofauna da serrapilheira
da Reserva Florestal de Morro Grande, Cotia, de Dixo e Verdade (2006) encontrou tanto
espécies de anfíbios tipicamente florestais (Cycloramphus acangatan, Macrogenioglottus alipioi, Fritziana
fissilis), quanto espécies encontradas em áreas abertas (Hypsiboas bischoffi, Scinax alter e Scinax
fuscovarius). Foram registradas 27 espécies de anfíbios anuros (incluindo uma espécie exótica
introduzida e não considerada na lista secundária). Algumas das espécies de anuros associadas a
ambientes florestais registradas por Dixo e Verdade (2006) apresentam distribuição relativamente
restrita (como Crossodactylus caramaschii e Cycloramphus acangatan). Outras espécies de anfíbios
típicos de micro-ambientes florestais (como Macrogenioglottus alipioi e Haddadus binotatus)
apresentam ampla distribuição em remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica
(HADDAD, 1998; HADDAD et al., 2008). Uma das espécies de anfíbios anuros registrada nesse
estudo, Cycloramphus acangatan, está presente na lista de espécies ameaçadas da IUCN na categoria
“vulnerável”. Também foram registrados oito espécies de répteis (cinco lagartos e três serpentes).
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O referido estudo na Reserva Florestal de Morro Grande registrou uma assembleia de anfíbios
anuros com composição semelhantes a outras áreas do Planalto Atlântico.
Marques et al. (2009) registraram 97 espécies de répteis presentes no município de São Paulo
(duas de quelônios, um crocodiliano, 19 lagartos, sete anfisbenídeos e 68 serpentes), coletados em
diferentes regiões do município. Esse levantamento foi efetuado tanto a partir de coletas
realizadas nas últimas décadas quanto a partir de material depositado em coleções científicas
desde o início do século XX. Nenhuma das espécies citadas no estudo apresentam distribuição
restrita ao município de São Paulo, ocorrendo em diversas UCs das proximidades da área de
abrangência do estudo.
O levantamento de herpetofauna realizado pelo Instituto Brookfield (2006) na Reserva
Biológica Tamboré, no município de Santana de Parnaíba, registrou 25 espécies de anfíbios
anuros e 14 (oito espécies de serpentes e seis de lagartos) de répteis. Foram encontrados táxons
dos dois grupos associados tanto a ambientes florestados (como o camaleão Enyalius iheringii, o
sapinho de folhiço Brachycephalus nodoterga e a perereca-de-vidro Vitreorana uranoscopa), quanto
espécies encontradas em áreas abertas ou alteradas (como a perereca Hyspsiboas albopunctatus e o
calango Tropidurus torquatus). Vale ressaltar que o levantamento de fauna realizado pelo Instituto
Brookfield é o estudo conhecido mais próximo da área do empreendimento.
As espécies listadas como possível ocorrência para a área compreende espécies, em geral, de
comum ocorrência para o município e para o domínio de Mata Atlântica, apresentando uma alta
diversidade de espécies para anfíbios, e principalmente para répteis. Vale ressaltar que essa maior
riqueza de répteis pode ser explicada devido ao uso de referências que abrangem o município de
São Paulo como área de estudo e, ao contrário dos outros estudos corresponde à dados obtidos
também de coleções de museus zoológicos.
Dados Primários
Nas Campanhas de levantamento das espécies da herpetofauna, realizadas em campo nos
períodos – seco e chuvoso, foram registrados 33 táxons – 25 espécies de anfíbios anuros e 08
espécies de répteis (Anexo 9.2.2.2-2 e Figuras 9.2.2.2-11 a 9.2.2.2-34).
Composição e Estruturação da Comunidade
Os anfíbios anuros registrados são pertencentes a cinco famílias: Brachycephalidae –
Ischnocnema guentheri, I. parva; Craugastoridae – Haddadus binotatus; Bufonidae – Rhinella icterica e R.
ornata; Hylidae – Aplastodiscus leucopygius, Bokermanohyla hylax, Dendropsophus berthalutzae, D. minutus,
D. sanborni, D. werneri, Hypsiboas albopunctatus, H. bischoffi, H. faber, H. prasinus, Phyllomedusa
burmeisteri, Scinax crospedospilus, S. fuscovarius, Scinax cf. hiemalis e S. perereca; e Leptodactylidae –
Adenomera marmorata, Leptodactylus fuscus, L. latrans, L. mystacinus e Physalaemus cuvieri.
Os répteis registrados são pertencentes à ordem Squamata, cinco espécies de lagartos,
divididos em duas famílias: Anguidae – Ophiodes sp.; Leiosauridae – Enyalius iheringii e E. perditus;
Scincidae – Aspronema dorsivittatum; e Teiidae – Salvator merianae; e três serpentes, divididas e em
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duas famílias: Dipsadidae – Chironius bicarinatus e Erythrolamprus miliaris e Viperidae – Bothrops
jararaca.

Figura 9.2.2.2-11. Rhinella icterica.

Figura 9.2.2.2-12. Rhinella ornata.

Figura 9.2.2.2 -13. Ischnocnema guentheri.

Figura 9.2.2.2-14. Ischnocnema parva.

Figura 9.2.2.2-15. Haddadus binotatus.

Figura 9.2.2.2-16. Aplastodiscus leucopygius.
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Figura 9.2.2.2-17. Dendropophus sanborni.

Figura 9.2.2.2-18. Dendropsophus minutus.

Figura 9.2.2.2-19. Hypsiboas albopunctatus.

Figura 9.2.2.2-20. Hypsiboas bischoffi.

Figura 9.2.2.2-21. Hypsiboas faber.

Figura 9.2.2.2-22. Hypsiboas prasinus.
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Figura 9.2.2.2-23. Phyllomedusa burmeisteri.

Figura 9.2.2.2-24. Scinax fuscovarius.

Figura 9.2.2.2-25. Scinax hiemalis.

Figura 9.2.2.2-26. Physalaemus cuvieri.

Figura 9.2.2.2-27. Adenomera marmorata.

Figura 9.2.2.2-28. Aspronema dorsivittatum.
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Figura 9.2.2.2-29. Enyalius iheringii fêmea.

Figura 9.2.2.2-30. Enyalius iheringii macho.

Figura 9.2.2.2-31. Enyalius perditus juvenil.

Figura 9.2.2.2-32. Salvator merianae.

Figura 9.2.2.2-33. Chironius bicarinatus.

Figura 9.2.2.2-34. Bothrops jararaca.

A composição da comunidade da herpetofauna registrada nas campanhas – 1ª (período seco) e
2ª (período chuvoso), compreendeu, quanto ao hábitat preferencial, espécies estritamente
associadas a ambientes florestais, que ocupam micro-hábitats específicos, bem como, registrou
espécies generalistas, associadas a áreas abertas.
Conforme exposto na Tabela 9.2.2.2-3 e Figura 9.2.2.2-35, nota-se que 40% das espécies
evidenciadas são de áreas abertas, como os anuros Dendropsophus minutus, Hypsiboas faber e
Physalaemus cuvieri. O segundo grupo, com 33% é composto por espécies associadas a áreas
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florestais, como os lagartos Enyalius iheringii e E. perditus e a serpente Chironius bicarinatus, bem
como os anfíbios anuros Ischnocnema guentheri, I. parva, Haddadus binotatus, Aplastodiscus leucopygius e
Bokermanohyla hylax. O terceiro grupo avaliado, com 27% das espécies registradas, são as que
ocupam áreas abertas ou florestadas, como o lagarto Salvator merianae e os anfíbios - Leptodactylus
latrans, Rhinella ornata e Phyllomedusa busmeisteri.

Tabela 9.2.2.2-3. Hábitat preferencial e tipo de hábito das espécies da herpetofauna. Hábito = Para
anfíbios: Modo de vida e o ambiente onde a espécie é geralmente encontrada (Haddad, 2013); para
répteis: uso do substrato durante a atividade (Marques et al., 2009).
Espécie

Ischnocnema guentheri
Ischnocnema parva
Rhinella icterica
Rhinella ornata
Haddadus binotatus
Aplastodiscus leucopygius
Bokermannohyla hylax
Dendropsophus berthalutzae
Dendropsophus minutus
Dendropsophus sanborni
Dendropsophus werneri
Hypsiboas albopunctatus
Hypsiboas bischoffi
Hypsiboas faber
Hypsiboas prasinus
Phyllomedusa burmeisteri
Scinax crospedospilus
Scinax fuscovarius
Scinax cf. hiemalis
Scinax perereca
Physalaemus cuvieri
Adenomera marmorata
Leptodactylus fuscus
Leptodactylus latrans
Leptodactylus mystacinus
Ophiodes sp.
Enyalius iheringii
Enyalius perditus
Aspronema dorsivittatum
Salvator merianae
Chironius bicarinatus
Erythrolamprus miliaris
Bothrops jararaca

Hábitat Preferencial

Área florestada
Área florestada
Áreas abertas ou florestadas
Áreas abertas ou florestadas
Área florestada
Área florestada
Área florestada
Área florestada
Área aberta
Área aberta
Área aberta
Área aberta
Área aberta
Área aberta ou florestada
Área aberta ou florestada
Área aberta ou florestada
Área florestada
Área aberta
Área florestada
Área aberta ou florestada
Área aberta
Área aberta ou florestada
Área aberta
Área aberta ou florestada
Área aberta
Área florestada
Área florestada
Área florestada
Área aberta
Área aberta ou florestada
Área florestada
Área florestada
Área florestada
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Hábito

Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Arborícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Subarborícola
Subarborícola
Terrícola
Terrícola
Terrícola
Semiaquática
Terrestre
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Figura 9.2.2.2-35. Distribuição das espécies da herpetofauna em relação ao hábitat preferencial.
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As taxocenoses observadas durante as atividades de campo na área do presente estudo, são
compostas por espécies de hábitos generalistas, a exemplo das espécies - sapo-cururu (Rhinella
icterica), as pererecas Dendropsophus minutus, Hypsiboas albopunctatus, a rã-cachorro (Physalaemus
cuvieri), a rã-assoviadora (Leptodactylus fuscus) e o lagarto teiú (Salvator merianae), que são
consideradas espécies de áreas abertas, podendo ocorrer também no limite entre ambientes
abertos e florestais. Em geral toleram alto grau de pressão antrópica e possui ampla distribuição
no Bioma Mata Atlântica (IZECKSOHN e CARVALHO; SILVA, 2010, HADDAD, 2008). A
área também é composta por espécies associadas a ambientes florestais que vivem estritamente
no interior das matas, como Haddadus binotatus, Ischnocnema spp., Aplastodiscus leucopygius, Enyalius
iheringii e E. perditus (IZECKSOHN e CARVALHO; SILVA, 2010; HADDAD, 2008; HADDAD
et al., 2013; MARQUES et al., 2009).
A maioria dos anfíbios anuros registrados no presente estudo utilizam brejos ou lagos como
sítio de canto e reprodução, exceto a rãzinha-marmoreada Adenomera marmorata que utiliza chão
de mata ou vegetação baixa, assim como as rãzinhas-de-folhiço – Haddadus binotatus, Ischnocnema
guentheri e I. parva, que utilizam chão de mata como sítio de canto. Sobre os modos reprodutivos,
essas espécies também se destacam das demais espécies: A. marmorata coloca seus ovos em
ninhos de espuma em câmara subterrânea construída, os girinos endotróficos completam o
desenvolvimento em ninho. As espécies do gênero Ischnocnema aqui registradas também possuem
modo reprodutivo especializado, desenvolvimento direto de ovos terrestres, esses modos
reprodutivos florestais são típicos de anuros da Mata Atlântica. As pererecas Dendropsophus
berthalutzae e Phyllomedusa burmeisteri colocam seus ovos em árvores e os girinos exotróficos caem
em água parada. No entanto, os demais anfíbios aqui registrados depositam os ovos diretamente
na água e os girinos são exotróficos (HADDAD et al., 2013). Essas características são aqui
salientadas a fim de considerar os requerimentos ambientais das espécies que compõe a
comunidade da herpetofauna da área de estudo.
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Dos répteis, as duas espécies de lagartos da família Leiosauridae registrados na área (Enyalius
iheringii e E. perditus) são de hábitat florestal, sendo mais sensíveis à fragmentação e não ocorrendo
em áreas agrícolas (LIOU, 2008). O lagarto Ophiodes sp., conhecido como cobra-de-vidro, é uma
espécie que ocupa principalmente substrato terrestre, embora não identificado ao menor nível
taxonômico, considera-se, baseado nas referências usadas nos dados secundários, que seja O.
fragilis ou O. striatus, a primeira tem como bioma principal a Mata Atlântica, a segunda o Cerrado.
Aspronema dorsivittata é uma espécie de lagarto típica de formações abertas, habitando
preferencialmente fisionomias campestres, como áreas de Cerrado, no entanto, podendo ocorrer
mais raramente também em hábitats florestados, como matas de galeria (NOVELLI et al., 2012).
No presente estudo, essa espécie foi registrada em estrada próxima à borda de mata.
O lagarto Teiidae – Salvator merianae (teiú) habita tipicamente áreas abertas ou florestais
(BERNARDE, 2012). O teiú, com seus hábitos generalistas, possui ampla distribuição, tem
valiosa função ecológica, e é um potencial dispersor de sementes em florestas na região Sudeste,
por incluir várias espécies de frutas em sua dieta e se deslocar para clareiras e bordas das matas
(Castro; Galetti, 2004).
A serpente Bothrops jararaca está entre as serpentes mais frequentes no município de São Paulo,
pois embora tenha como hábitat preferencial áreas florestadas, seus atributos ecológicos (hábito
noturno e dieta baseada em invertebrados e roedores) parecem possibilitar a subsistência destas
serpentes em áreas urbanizadas (MARQUES et al., 2009).
A cobra-d’água Liophis miliaris é uma serpente florestal comum no sudeste brasileiro,
considerada de hábitos terrestres e aquáticos, no entanto, é principalmente associada à ambientes
úmidos e alagados, sendo, assim especialista quanto ao hábitat (MARQUES; SOUZA, 1993).
Com requerimentos ambientais mais especializados, a cobra-cipó Chironius bicarinatus depende
de estrutura complexa da vegetação e de recursos alimentares, sendo mais sensíveis e dependem
de áreas preservadas com vegetação nativa (MARQUES; SAZIMA, 2004).
Vale salientar que a classificação das espécies como de áreas abertas não indica,
necessariamente, que essas espécies e suas comunidades suportariam a perda de hábitat,
fragmentação e tampouco a pressões antrópicas provenientes de intervenções, como supressão
da vegetação nativa.
No que se refere à análise da preferência de hábito das espécies da herpetofauna registradas
(Tabela 9.2.2.2-3 e Figura 9.2.2.2-36) observa-se o predomínio de espécies com hábito arborícola
(46%), seguidas pelas terrícolas (45%), subarborícolas (6%) e semiaquática (3%). Para os anfíbios,
esse resultado é esperado, uma vez que os anfíbios anuros presentes em áreas florestais da região
neotropical são constituídos em grande parte por espécies da família Hylidae, de hábitos
preferencialmente arborícolas. Para os anfíbios anuros, essa predominância dos hylídeos pode ser
observada na Figura 9.2.2.2-37.
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Figura 9.2.2.2-36. Distribuição das espécies da herpetofauna em relação ao hábito.
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Embora haja predominância de espécies da família Hylidae, outras quatro famílias foram
registradas, demonstrando a heterogeneidade da área.
Figura 9.2.2.2-37. Número de táxons por famílias de anfíbios anuros.
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Os répteis foram representados por seis famílias (Figura 9.2.2.2-38), sendo as maiores
predominâncias dos lagartos Leiosauridae e das serpentes Dipsadidae, cada uma com dois táxons.
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Serpentes

Figura 9.2.2.2-38. Número de táxons por família de répteis.
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Da família Leiosauridae, o gênero Enyalius apresenta ampla distribuição ao longo da Floresta
Atlântica, sendo E. iheringii, E. perditus e E. brasiliensis restritos à Floresta Atlântica brasileira
(JACKSON, 1978; BERTOLOTTO et al., 2002; ZATZ, 2002; PIANKA; VITT, 2003; SBH,
2005; RODRIGUES et al., 2006; LIOU, 2008). Segundo Liou (2008), Enyalius iheringii e E. perditus
são espécies simpátricas, cuja a atual distribuição tem sobreposição na Serra do Mar, com E.
iheringii distribuindo-se em direção sudeste do estado de São Paulo, e E. perditus em direção ao
nordeste e interior do estado. A detecção das duas espécies na área do empreendimento é um
dado ecológico interessante sobre a simpatria dessas espécies.
Para avaliar e comparar a composição de espécies entre as unidades amostrais serão
apresentadas as análises de grupamento de acordo com métodos de amostragem da herpetofauna
nas áreas amostrais, em relação à similaridade da composição de espécies.
Nos resultados obtidos pelo método de Busca ativa diurna não foi possível a realização desta
análise, visto que amostragem por este método foi feita por transecções irregulares por toda a
região, de forma que não há um ponto ou localização exata, impossibilitando comparações entre
unidades amostrais.
Na Figura 9.2.2.2-39, a seguir, é apresentado o agrupamento dos Pontos de Procura Visual e
Auditivo - PPVA, alocados na AID (PPVAs – 01, 02, 14 e 16) e na AII (PPVAs – 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15)
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Figura 9.2.2.2-39. Similaridade de Jaccard, considerando a riqueza das espécies de anfíbios e répteis
obtida a partir do método de Ponto de Procura Visual e Auditiva – PPVA.
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Na Figura do agrupamento dos sítios amostrais, pelo método de média aritmética não
ponderada, de acordo com os valores de similaridade (0 = menor similaridade a 1 = maior
similaridade) os pontos com maior similaridade foram PPVA08 e PPVA19 (n=0,75), ambos estão
localizados na AII do empreendimento, o primeiro trata-se de uma área brejosa e curso d’água e
o segundo um riacho cercado por mata ciliar. Observando o Anexo 9.2.2.2-2, nota-se muitas
espécies comuns nas assembleias de anfíbios anuros dos dois pontos. Em seguida, com a segunda
maior similaridade os pontos PPVA06 e PPVA11(n=0,7), nesse caso, ambos os ambientes tem a
mesma característica e localizam-se em áreas brejosas nas proximidades da represa. Por fim, notase similaridade entre PPVA01 (AID) e PPVA10 (AII) (n=0,68), o primeiro ponto trata-se de
riacho estreito em vale com área de alta declividade e o segundo, um riacho estreito na ZEPAM –
Zona Especial de Preservação Ambiental, próximo da mata de Araucárias, ambas as áreas
possuem menor riqueza e abundância que os pontos localizados em áreas brejosas, conforme a
explanação supracitada.
Na Figura 9.2.2.2-40, a seguir, é apresentado o agrupamento das Armadilhas de Interceptação
e Queda - Pitfall, alocados na ADA (Pitfall 03), na AID (Pitfalls 02), e na AII (Pitfalls 03),
considerando os resultados de répteis e anfíbios capturados nos pitfalls.
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Figura 9.2.2.2-40. Similaridade de Jaccard, considerando a riqueza das espécies de anfíbios e répteis
capturados nas Armadilhas de Interceptação e Queda - Pitfalls.
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Nota-se a maior similaridade entre os Pitfalls 01 e 02 (n=0,5), o primeiro localizado em borda
de mata próximo à represa e o segundo no interior da mata, em terreno com declividade. Essas
áreas amostrais tiveram o registro de dois lagartos em comum, além de uma espécie de anfíbio. Já
o Pitfall 03, em relação aos os Pitfalls 01 e 02, também apresentou similaridade (n=0,4), tendo em
comum com o Pitfall 01 duas espécies de anfíbios anuros, assim como para o com Pitfall 02.
No geral, as similaridades entre os pontos amostrais demonstram relação com as
características dessas áreas, as quais selecionam as espécies quanto suas exigências e determinam a
distribuição das mesmas, como locais propícios para sítios de reprodução, por exemplo, brejos e
lagos para muitas das espécies e riachos para outras. Dessa forma, nota-se semelhança quanto à
composição taxonômica e até mesmo quantitativa, entre pontos com características comuns,
mesmo estando em diferentes localizações dentro dos limites das áreas do empreendimento.
Fatores climáticos como temperatura e umidade são importantes na vida dos anfíbios e
podem limitar sua distribuição geográfica (OWEN, 1989). Este fator, aliado às características
fisiológicas e ecológicas, restringem a distribuição desses animais a locais mais úmidos,
necessários à manutenção de sua homeostase e reprodução, refletindo-se assim nos micros
hábitats selecionados pela espécie (Pough et al.,1977). O mesmo acontece para os répteis, que
têm sua distribuição de acordo com seus requerimentos ambientais.
Riqueza específica
Dos 33 táxons da herpetofauna registrados neste estudo, pelos métodos sistematizados e
encontros ocasionais, 25 espécies de anfíbios anuros e 8 de répteis (5 lagartos e 3 serpentes).
Conforme abordado anteriormente no item de Procedimentos e Métodos, o limite das áreas de
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influência do empreendimento possuem subáreas com características diferentes, o que reflete em
diferentes hábitats para a herpetofauna, sendo o primeiro com maior quantidade de ambientes
propícios para sítios de reprodução dos anfíbios, o que explica os resultados obtidos.
Na Figura 9.2.2.2-41 é apresentada graficamente a riqueza de espécies de répteis e anfíbios por
cada um dos três métodos de amostragem - Pontos de Procura Visual e Auditiva, Pitfalls e Busca
Ativa diurna, além dos registros realizados por Encontro Ocasional.
Figura 9.2.2.2-41. Número de táxons registrados por cada um dos métodos de amostragem – Pitfall =
Armadilhas de Interceptação e Queda; PPVA = Pontos de Procura Visual e Auditiva; Busca Ativa e Encontro
ocasional.
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Do total de 25 táxons de anfíbios anuros registrados, a grande maioria das espécies (n=24)
foram registradas pelo método de Ponto de Procura Visual e Auditiva – PPVA, haja vista que
eles se concentram nos sítios de canto, onde se procurou alocar os pontos de amostragem desse
método. Em seguida, espécies registradas por encontro ocasional (n=11), busca ativa diurna
(n=05) e armadilhas de interceptação e queda - pitfall (n=04).
Dos répteis, o Encontro ocasional, embora não seja um método sistematizado, foi o
responsável pela maioria dos registros (n=04), seguido dos Pontos de Procura Visual e Auditiva
(n=03), Armadilhas de Interceptação e Queda – pitfalls (n=02) e Busca Ativa (n=01). Cabe
ressaltar que espécies diferentes apresentam diferentes graus de detectabilidade por cada método
adotado. Estas diferenças se dão por características biológicas e ecológicas de cada espécie, de
forma que podem ser feitas diversas ressalvas, em relação aos métodos adotados (CASPER et al.,
2007).
Na Figura 9.2.2.2-42 é apresentada a riqueza absoluta de anfíbios e répteis por Ponto de
Procura Visual e Auditiva - PPVA.
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Figura 9.2.2.2-42. Riqueza de espécies de anfíbios e répteis por Ponto de Procura Visual e Auditiva - PPVA.

Nota-se a maior riqueza de anfíbios no PPVA04 (n=14), PPVA03 e PPVA08 (n=12, cada) e
PPVA09 (n=11). Os dois primeiros são pontos com extensas áreas brejosas, ambiente propício
para reprodução dos anfíbios, além de serem próximos a fragmento de mata, o que facilita o
acesso às espécies estritamente florestais. Os menores valores de riqueza de anfíbios foram
registrados nos pontos - PPVA01, PPVA12 e PPVA15 (n=02, cada), além do PPVA02 (n=03) e
PPVA10 (n=03).
Quanto aos resultados de répteis para este método, foram registrados em três pontos de
procura visual auditiva – PPVA07 (n=02) e PPVA12 e PPVA14 (n=01). Todas as espécies
registradas são de hábitos noturnos e foram encontradas forrageando (procurando por alimento).
Por meio da análise dos dados é possível perceber que, para a herpetofauna, a diversidade de
habitats presentes na região do empreendimento reflete nas variações da riqueza observada,
sendo que cada elemento que conforma cada hábitat, como a presença de áreas empoçadas,
maciços florestais, maior ou menor presença de áreas úmidas, entre outras, definem o número de
espécies, e quais espécies podem estar presentes. Nos pontos mais próximos à área de
intervenção do empreendimento os valores de riqueza e presença de grupos da herpetofauna
variaram entre duas a três espécies, presentes em PPVA01 e 02, até 8 espécies em PPVA14,
sendo registrado neste último ponto a ocorrência de répteis.
A seguir, na Figura 9.2.2.2-43 é apresentada a riqueza absoluta de répteis e anfíbios registrados
pelo método de busca ativa diurna.
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Figura 9.2.2.2-43. Riqueza de espécies de répteis e anfíbios pelo método de Busca ativa diurna.

Nos dados obtidos por meio deste método, notou-se que maior eficiência de amostragem para
registro de anfíbios em comparação aos répteis. O método de busca ativa diurno visa,
principalmente, a amostragem de répteis, devido ao comportamento de termorregulação (quando
utilizam fontes externas de calor do ambiente para manutenção da temperatura corpórea
adequada para suas funções metabólicas), o que aumenta a chance de visualização desses
indivíduos por estarem mais expostos. Além disso, grande parte dos lagartos e serpentes tem
hábitos diurnos, ou seja, realizam suas atividades de forrageio (procura por alimento) durante o
dia. No entanto, existem exceções, algumas espécies, como por exemplo, juvenis de várias
espécies de jararaca alimentam-se de pequenas rãs e pererecas e costumam ocorrer em brejos, nas
margens, empoleirados sobre a vegetação, caçando de espera suas presas a noite, em áreas que
são propícias para a amostragem de anfíbios, o que favorece ao herpetólogo a amostragem desses
animais no período da noite (BERNARDE, 2012).
Na Figura 9.2.2.2-44 é apresentada a riqueza absoluta da herpetofauna registrada pelo método
de Armadilhas de Interceptação e Queda – Pitfalls.
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Figura 9.2.2.2-44. Riqueza de espécies de répteis e anfíbios por linha de Pitfall.
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No total, nas três linhas de pitfall foram registradas quatro (n=4) espécies de anfíbios e duas
(n=2) espécies de répteis (apenas lagartos). Os Pitfalls 01 e 03 apresentaram igualmente o mesmo
valor de riqueza para anfíbios (n=3), sendo a linha de Pitfall 02 a que apresentou menor valor
(n=2). Já para os lagartos, em ambos - Pitfall01 e Pitfall02, foram registradas a mesma riqueza
(n=2), as mesmas espécies.
O menor número de registro de répteis em relação aos anfíbios é comum em levantamentos
da herpetofauna, isso acontece devido aos seus hábitos secretivos (SAZIMA; HADDAD, 1992).
As atividades das serpentes e lagartos ao longo do ano pode estar associada à fatores climáticos
(pluviosidade, temperatura, umidade), disponibilidade de presas, limitações filogenéticas e ciclos
reprodutivos (BERNARDE, 2012). Os anfíbios anuros da região também exibem maior atividade
durante os meses mais quentes e chuvosos do ano (HADDAD; SAZIMA, 1992).
Abundância Absoluta, Relativa e Frequência de Ocorrência
Na Figura 9.2.2.2-45 é apresentada a abundância absoluta da herpetofauna registrada a partir
dos três métodos empregados – Pontos de Procura Visual e Auditiva, Pitfalls e Busca ativa
diurna.
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Figura 9.2.2.2-45. Densidade absoluta de anfíbios e répteis por método de amostragem. Pitfall –
Armadilhas de Interceptação e Queda; PPVA – Pontos de Procura Visual e Auditivo e Busca Ativa Diurna.
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No total, foram registrados 898 indivíduos de anfíbios anuros e 13 indivíduos de répteis.
Nota-se, para os anfíbios anuros, um número muito superior na densidade pelo método de
PPVA (n=799). Esse valor, relativamente superior, se comparado com os outros métodos
justifica-se pelo fato deste tipo de amostragem ser realizado em áreas de prováveis sítios de
reprodução, o que propicia o registro da maioria dos indivíduos por meio de vocalização do
canto de anúncio (onde o macho vocaliza para atrair as fêmeas da sua espécie), além de serem
mais facilmente encontrados (BERNARDE, 2012). Dessa forma, nesses locais é possível registrar
assembleias de numerosos indivíduos.
O método de Busca Ativa Diurna foi responsável pelo registro de 70 indivíduos de anfíbios
anuros, sendo que a maioria dessa densidade foi registrada por meio de vocalização, neste caso,
dos animais com hábitos diurnos. Nos pitfalls foram capturados, no total, 29 indivíduos de
anfíbios anuros.
Para os répteis, as densidades não variaram muito conforme o método – pitfalls (n=5); PPVA
e Busca ativa diurna (n=4, cada). Os pitfalls capturaram apenas lagartos, assim como o método
de busca ativa diurna, no entanto, as buscas realizadas no período noturno, pelo método de
PPVA resultaram no registro de um lagarto e três serpentes. Vale ressaltar que foram registradas
mais duas serpentes e um lagarto que não entram nas análises quantitativas, pois foram
registradas por Encontro ocasional.
Assim como para riqueza, a relativamente menor densidade de répteis nos resultados da
herpetofauna já é esperada, visto que o maior número de registros de espécies e espécimes de
anfíbios anuros é um padrão comum dentro de estudos da herpetofauna (CECHIN; MARTINS,
2000; DIXO; VERDADE, 2006; LOPES, 2010), pois serpentes e lagartos são de uma forma
geral, grupos de espécies mais difíceis de registrar devido aos seus hábitos secretivos.
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A abundância de lagartos e serpentes pode variar enormemente em respostas às mudanças
sazonais, padrões de umidade e quantidade de chuva, tornando algumas espécies mais abundantes
no outono ou na primavera, ao passo que outras podem apresentar flutuações ao longo de todo o
ano (ROSSA-FERES, 2008). Além disso, as abundâncias dos indivíduos capturados nos pitfalls e
na busca ativa diurna, estão atreladas à movimentação dos indivíduos, já que a movimentação de
um animal na paisagem relaciona-se à distribuição espaço-temporal de seus recursos (POUGH et
al., 2001). Adicionalmente, importante considerar que os répteis são animais ectotérmicos e a
termorregulação está associada com várias outras atividades desses animais (PIANKA; VITT,
2003), de forma que o clima pode inferir diretamente nos padrões de movimentação dos
mesmos. Alguns lagartos, por exemplo, passam os meses mais frios do ano em tocas, em estado
letárgico (SAZIMA; HADDAD, 1992).
A seguir, na Figura 9.2.2.2-46 é apresentada a abundância absoluta de anfíbios e répteis por
Ponto de Procura Visual e Auditiva – PPVA e, na sequência, na Figura 9.2.2.2-48, a abundância
relativa (%) das espécies de anfíbios e répteis nesses pontos.
Figura 9.2.2.2-46. Densidade absoluta de anfíbios e répteis por Ponto de Procura Visual e Auditiva - PPVA.
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Observa-se na Figura 9.2.2.2-46 que o PPVA06 foi o responsável pela maior densidade
(n=113), seguido do PPVA03 (n=105) e PPVA09 (n=98). Já as menores densidades foram do
PPVA02, PPVA12 e PPVA15 (n=02).
Conforme a Figura 9.2.2.2-47, nos três pontos com maiores abundâncias, nota-se que a
espécie generalista Physalaemus cuvieri seguida por Dendropsophus sanborni foram as mais abundantes.
No PPVA06, por exemplo, a P. cuvieri foi responsável por 35% dos registros, seguida da
Dendropsophus sanborni (34%) e o restante distribuído entre as outras sete espécies registradas neste
ponto. Nota-se, da mesma forma, no PPVA03 que a rã-cachorro - P. cuvieri foi a mais abundante
(52%), na sequência a D. sanborni (23%) e a Hypsiboas albopunctatus (6%) e o restante distribuído
entre as outras dez espécies registradas neste ponto. O mesmo ocorreu nos pontos PPVA07 e
PPVA13, onde a P. cuvieri apresentou a Abundância relativa de 53% e 50%, respectivamente.
Figura 9.2.2.2-47. Abundância relativa (%) de anfíbios e répteis registrados nos Pontos de Procura Visual e
Auditiva.
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Pontos de Procura Visual e Auditiva - PPVA
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Ophiodes sp.

A espécie Aplastodiscus leucopygius destacou-se quanto à Abundância relativa em alguns pontos
com menores densidades, como o PPVA01 (83%), PPVA17(48%) e PPVA18(54%).
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A P.cuvieri é uma espécie de áreas abertas e ampla distribuição geográfica, sendo considerada
oportunista, que se adapta facilmente à locais com interferência antrópica, o que facilita sua
distribuição e abrangência nos ambientes. Por outro lado, espécies florestais como Haddadus
binotatus, Ischnocnema guentheri, I. parva, Aplastodiscus leucopygius e Phyllomedusa burmeisteri apresentam
limitações impostas por modos reprodutivos específicos, ficando restritas a um determinado
hábitat, o que explica os menores valores de Abundância Relativa de algumas espécies.
A seguir, na Figura 9.2.2.2-48 é apresentada a densidade absoluta de anfíbios e répteis pelo
método de Armadilhas de Interceptação e Queda e, na sequência, na Figura 9.2.2.2-50, a
respectiva abundância relativa (%) das espécies de anfíbios e répteis.
Figura 9.2.2.2-48. Densidade total de anfíbios e répteis nas Armadilhas de Interceptação e Queda - pitfalls.

O Pitfall 01, com maior densidade absoluta de anfíbios (n=18), está localizado em borda de
mata na AII, a poucos metros da represa, o que pode explicar esse resultado, visto que a
localização se torna uma “passagem” para as áreas da represa e brejos próximos, ambientes
utilizados pelos anfíbios anuros como sítios de localização.
Com relação aos répteis, não houve diferença significativa em número de indivíduos entre os
pitfalls que tiveram registros: Pitfall 02 (n=3) e Pitfall 01 (n=2).
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Figura 9.2.2.2-49. Abundância relativa (%) de anfíbios e répteis registrados nas Armadilhas de
Interceptação e Queda - pitfalls.
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Na abundância relativa das espécies obtidas dos pitfalls (Figura 9.2.2.2-49), nota-se que a rã da
família Bufonidae, Rhinella ornata representa, no Pitfall 01 - 55% dos indivíduos capturados e no
Pitfall 03 - 50%, sendo a mais abundante. Exceto R. ornata, não houve destaque para nenhuma
espécie quanto à abundância relativa. Dos répteis o lagarto E. perditus foi o mais abundante (33%)
no pitfall 02. Todos os indivíduos capturados no pitfall foram comuns em pelo menos duas
armadilhas diferentes, no entanto, Haddadus binotatus teve registro exclusivo no Pitfalls 01,
considerando os dados das duas campanhas de amostragem.
Na Figura 9.2.2.2-50 é apresentada a Abundância Relativa (%) das espécies de anfíbios com
mais de dez (n=10) indivíduos registrados, considerando todos os métodos de empregados –
PPVA, busca ativa diurna e pitfall.
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Figura 9.2.2.2-50. Abundância Relativa (%) das espécies de anfíbios com mais de dez (n=10) indivíduos
registrados, amostradas a partir dos três métodos – PPVA, Busca Ativa Diurna e Pitfall.
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Considerando todos os métodos de amostragem, a espécie com maior abundância relativa foi
a Physalaemus cuvieri (35%), seguida de Hypsiboas prasinus (8,8%) e Dendropsophus sanborni (8,3%).
Além dessas, destacam-se Aplastodiscus leucopygius (7,7%), Hypsiboas bischoffi (7,1%) e H. albopunctatus
(5,6%), as quais foram as mais abundantes, comparado às demais espécies.
Na Figura 9.2.2.2-51 é apresentada a abundância relativa (%) de répteis, considerando todos os
métodos - Ponto de Procura Visual e Auditiva – PPVA, Pitfall e Busca ativa.
Figura 9.2.2.2-51. Abundância Relativa (%) das espécies de répteis registradas a partir dos Pontos de
Procura Visual e Auditiva – PPVA, Pitfalls e Busca Ativa Diurna.
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A espécie com maior abundância relativa dos répteis foi o lagarto Salvator merianae (33,3%),
seguido de Enyalius perditus (25%), E. iheringii e Bothrops jararaca (16,6%) e, por fim, Ophiodis sp. e
Erythrolamprus miliaris (8,3%).
Frequência de Ocorrência
Nas Figuras 9.2.2.2–52 e 9.2.2.2-53 são apresentadas as análises de Frequência de ocorrência
ou Constância de Dajoz (%), das espécies de anfíbios e répteis, respectivamente, registradas a
partir dos três métodos empregados, calculadas considerando as duas campanhas de
levantamento da fauna terrestre.
Figura 9.2.2.2-52. Frequência de Ocorrência (FO%) ou Constância de Dajoz (C%) dos anfíbios registrados a
partir dos três métodos empregados – PPVA, Busca ativa diurna e Pitfall, considerando as duas Campanhas.
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Das espécies amostradas diretamente em campo, considerando a classificação do índice de
Dajoz (1973), as espécies consideradas constantes (≥ 50%) foram – Aplastodiscus leucopygius
(FO=65% - registrada em treze dos vinte dias de amostragem), Hypsiboas bischoffi (FO=55% onze dias), Rhinella ornata e Physalaemus cuvieri (FO=50% - dez dias).
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Consideradas espécies acessórias (25% ≤ FO ≤ 50%), conforme Dajoz (1973) - Adenomera
marmorata (FO=45% - 09 dias), Ischnocnema guentheri (FO=40% - 08 dias), Dendropsophus sanborni e
Hypsiboas prasinus (FO=35% - 07 dias), Hypsiboas faber e Haddadus binotatus (FO=30% - 06 dias) e
Scinax cf. hiemalis (FO=25% - 05 dias). As demais espécies foram consideradas espécies acidentais
(FO≤ 25%), como, por exemplo - Rhinella icterica, Phyllomedusa burmeisteri, Scinax cf. hiemalis e
Leptodactylus mystacinus.
Figura 9.2.2.2-53. Frequência de Ocorrência (%) das espécies de répteis registrados a partir dos três
métodos empregados – PPVA, Busca ativa diurna e Pitfall, considerando as duas Campanhas.
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Dos répteis, nenhuma das espécies foi considerada constante, segundo a Constância de Dajoz
(1973). O lagarto teiú foi classificado como espécie acessória (FO=25% - presente em cinco do
total de vinte dias de amostragem), as demais espécies, conforme os resultados (FO≤ 25%) foram
consideradas acidentais.
Suficiência amostral e Riqueza estimada
A seguir, são apresentadas as curvas rarefeitas de acumulação de espécies de anfíbios, dos
registros de todos os métodos juntos ao longo dos vinte dias de amostragem (Figura 9.2.2.2-54),
separadas por método: Ponto de Procura Visual e Auditivo – PPVA ao longo dos dezoito dias de
amostragem (Figura 9.2.2.2-55) e Pitfall ao longo dos 10 dias de amostragem (Figura 9.2.2.2-56) e
Busca ativa diurna ao longo dos dezenove dias de amostragem (9.2.2.2-57).
Considerando a riqueza de anfíbios anuros registrada por todos os métodos empregados na
amostragem da área, conforme exposto na Figura 9.2.2.2-56 abaixo, o resultado do estimador de
riqueza Jackknife de primeira ordem, (S estimada = 26,85) indica o acréscimo de, ao menos, de
duas a três outras espécies de anfíbios anuros para a área de estudo, no entanto, a curva de
acumulação apresenta tendência de atingir a assíntota.
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Figura 9.2.2.2-54. Suficiência amostral de anfíbios anuros registrados em todos os métodos de amostragem
com esforço padronizado (Ponto de procura visual e auditiva – PPVA, busca ativa e Pitfall) ao longo dos
vinte dias de amostragem.
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Para o método de Ponto de Procura Visual e Auditiva (Figura 9.2.2.2-55), o resultado do
estimador de riqueza Jackknife de primeira ordem (S estimada = 26,83) indica o acréscimo de, ao
menos, duas a três outras espécies de anfíbios anuros para a área de estudo, de modo que a curva
de acumulação também apresenta tendência de atingir a assíntota.
Figura 9.2.2.2-55. Suficiência amostral de anfíbios anuros registrados pelo método de Ponto de procura
visual e auditiva – PPVA, ao longo dos 18 dias de amostragem empregados neste método.
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Já para a amostragem de anfíbios pelo método de pitfall (Figura 9.2.2.2-56), o resultado do
estimador de riqueza Jackknife de primeira ordem (S estimada = 4) é o mesmo que a riqueza
observada (S observada= 4) sugerindo que o máximo possível de espécies já foi registrado por
esse método.
Figura 9.2.2.2-56. Suficiência amostral de anfíbios anuros registrados pelo método de Armadilhas de
interceptação e queda - Pitfall ao longo dos dez dias de amostragem.
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Na Figura 9.2.2.2-57, que representa a curva de suficiência amostral de anfíbios anuros
registrados pelo método de Busca Ativa diurna, o resultado do estimador de riqueza Jackknife de
primeira ordem, (S estimada = 9,74) indica o acréscimo de, ao menos, quatro outras espécies de
anfíbios anuros para a área de estudo. Nesse caso, a curva de acumulação não apresenta tendência
de atingir a assíntota, indicando que novas espécies de anfíbios ainda podem ser registradas por
meio desse método.
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Figura 9.2.2.2-57. Suficiência amostral de anfíbios anuros registrados pelo método de Busca Ativa diurna
ao longo dos dezenove dias de amostragem.
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A seguir, são apresentadas as curvas rarefeitas de acumulação de espécies de répteis, de todos
os métodos juntos – Pontos de Procura Visual e Auditiva - PPVA, pitfall e busca ativa diurna, ao
longo dos vinte dias de levantamento (Figura 9.2.2.2-58) e apenas para PPVA, ao longo dos 18
dias de amostragem (Figura 9.2.2.2-59), e apenas para pitfall, ao longo dos dez dias de
amostragem por este método (Figura 9.2.2.2-60).
Figura 9.2.2.2-58. Suficiência amostral de répteis registrados em todos os métodos de amostragem - PPVA,
busca ativa e Pitfall, ao longo dos vinte dias de levantamento.
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Na Figura 9.2.2.2-59, conforme a curva de rarefação, o resultado do estimador de riqueza
Jackknife de primeira ordem (S estimada =8,85) sugere que entre duas a três espécies de répteis
ainda podem ser detectadas na área, considerando todos os métodos de amostragem empregados.
Figura 9.2.2.2-59. Suficiência amostral de répteis registrados pelo método de Ponto de procura visual e
auditiva – PPVA, ao longo dos 18 dias de amostragem empregados neste método.
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Na Figura 9.2.2.2-60, conforme a curva de rarefação, o resultado do estimador de riqueza
Jackknife de primeira ordem (S estimada =6,83) sugere que de duas a três espécies de répteis
ainda podem ser registradas na área a partir do método de Ponto de Procura Visual e Auditiva.
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Figura 9.2.2.2-60. Suficiência amostral de répteis registrados pelo método de Armadilhas de interceptação
e queda - Pitfall, ao longo dos dez dias de amostragem por este método.
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De acordo com a curva de rarefação (Figura 9.2.2.2-60), realizada apenas para espécies
registradas com pitfall, o resultado do estimador de riqueza Jackknife de primeira ordem (S
estimada =2,9) sugere que a possibilidade de acréscimo de mais uma espécie a ser detectada a
partir dos pitfalls.
Para répteis não foram feitas Curva de rarefação para o método de Busca ativa diurna, visto
que apenas uma espécie foi registrada a partir desse método, impossibilitando a realização da
análise.
Considerando todos os resultados obtidos das curvas de rarefação nota-se que o esforço
amostral empregado foi eficiente. Entretanto, embora seja notável a tendência à estabilização da
curva para certos métodos empregados, é importante considerar que essa estabilização pode
ocorrer num valor inferior à riqueza real da região em estudo, o que significa que as curvas
devem ser interpretadas com cuidado, considerando sempre as particularidades da região, das
espécies que estão sendo estudadas e o período em que a amostragem foi realizada (SILVEIRA et
al., 2008).
Dentro deste contexto, considerando as espécies de provável ocorrência para a área (ver
Tabela 9.2.2.2.3-1), possivelmente pode ocorrer ainda um número maior de táxons do que o total
registrado no presente estudo para as áreas de influência do empreendimento.
Devido à variação na capacidade de detectabilidade das espécies, que está relacionada aos
fatores externos como a sazonalidade e a pluviosidade e aos fatores intrínsecos à biologia das
espécies como a época reprodutiva, a realização das duas campanhas contemplando diferentes
sazonalidades (período seco e período chuvoso) consiste em maior abrangência quanto à
possibilidade de registro de espécies com características distintas. Conforme já dito, embora haja
CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

310

Página: 344

a possibilidade de registro de mais espécies para a área, os métodos empregados e o tempo de
esforço foram eficientes, refletindo resultados fidedignos quanto à composição taxonômica da
herpetofauna da área de estudo.
Espécies Raras, Endêmicas, de Interesse Econômico e Científico,
Ameaçadas de Extinção e Exóticas/Invasoras
Não foram registradas espécies ameaçadas de extinção nas listas estadual (SMAa, 2014) e
federal (MMA, 2014), tampouco espécies exóticas/invasoras.
Dezenove das espécies amostradas são consideradas endêmicas de Mata Atlântica (HADDAD
et al, 2013; MARQUES et al, 2009), porém possuem ampla distribuição no bioma, não estando
restritas ao estado de São Paulo (ROSSA-FERES et al., 2011), incluindo os lagartos Enyalius
iheringii e E. perditus.
C. Considerações Finais
As taxocenoses da herpetofauna observadas durante as atividades de campo na área do estudo,
consistem em espécies de hábitos generalistas e ampla distribuição no bioma Mata Atlântica, bem
como espécies associadas a ambientes florestais que vivem estritamente no interior das matas,
além de espécies com modos reprodutivos especializados e dependência de estrutura complexa
de vegetação.
A AII do novo Acesso apresenta notável heterogeneidade, que propicia um mosaico de
hábitats e de condições variadas de disponibilidade de recursos que podem ser explorados por
um grande número de anfíbios e répteis de diferentes requerimentos ambientais. Além dos
fragmentos de vegetação, existe grande quantidade de matas ciliares na AII, representando
importantes corredores de deslocamento e dispersão de anfíbios (Rossa-Feres et al. 2008), assim
como para os répteis, dentre os quais, ocorrem espécies que também podem utilizar áreas de
campos abertos naturais para sua dispersão (MARQUES et al. 2009, NOGUEIRA et al 2005,
2009). A herpetofauna tende a ser afetada pela fragmentação de hábitats pela maior dificuldade de
fluxo de indivíduos entre fragmentos e ambientes de reprodução e estivação.
Muitas espécies de anuros apresentam alta especificidade de hábitat, especialmente espécies de
florestas úmidas, baixa capacidade de deslocamento e dependência da água ou de micro-hábitats
úmidos para reprodução (DUELLMAN; TRUEB, 1994; HADDAD; PRADO, 2005; LIMA et
al., 2006). Além disso, são especialmente sensíveis à mudanças ambientais por apresentarem ovos
e larvas dependentes da água ou de ambientes muito úmidos, metamorfose, respiração cutânea e
intensa troca com o ambiente (DUELLMAN; TRUEB, 1994; MARCO, 2003). Em decorrência
dessas peculiaridades, os anfíbios são muito vulneráveis às variações ambientais, como a
desestruturação, alteração e fragmentação dos seus hábitats que causam enorme impacto nas
populações chegando a eliminar populações locais (LIPS, 1999; BOSH, 2003).
O mesmo acontece para muitas espécies de répteis, que apresentam alta especificidade de
hábitat e em geral pouca capacidade de deslocamento, além de serem especialmente sensíveis a
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mudanças ambientais causadas pelo homem (GREENE, 1997; GIBBONS et al., 2000; PIANKA;
Vitt, 2003).
Considerando as informações supracitadas, bem como a composição de espécies da
herpetofauna da macrorregião onde está inserido o município de Santana de Parnaíba, a maior
parte deste município, inclusive a AII do empreendimento foi inserida dentro dos limites das
Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, sendo uma das ações prioritárias o
“incremento da conectividade” (Rossa-Feres, et al. 2008).
Complementarmente às considerações acima, no contexto da área estar inserida na Reserva da
Biosfera, a redução do número de remanescentes na “zona tampão” pode ter impactos sobre o
deslocamento de populações da fauna e afetar a dispersão das espécies entre os ambientes e os
maciços florestais da região, tendo implicações para o fluxo gênico entre populações, além de
ocasionar a redução de hábitat natural disponível para a herpetofauna (SMAb, 2008).
Nesse sentido, considera-se de grande importância manter conexões entre os fragmentos
florestais remanescentes e interflúvios para garantir fluxo de espécies da herpetofauna.
9.2.2.3. Avifauna
A Mata Atlântica é de extrema importância para a conservação da biodiversidade do planeta,
abrigando mais de 60% de espécies terrestres encontradas. A fauna que habita as diferentes
fisionomias presentes na Mata Atlântica é composta atualmente por aproximadamente 1020
espécies de aves, das quais 207 são endêmicas (MARINI; GARCIA, 2005). A grande riqueza
faunística da Mata Atlântica pode, em parte, ser explicada pela diversidade de ambientes que
compõem o bioma, que inclui desde formações florestais com diferentes fitofisionomias, como
restinga, floresta ombrófila e floresta semidecídua até paisagens abertas como os campos de
altitude (GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2003).
O acelerado processo de fragmentação deste bioma o levou a ser uma das áreas de maior
prioridade para a conservação biológica em todo o mundo, em razão de grande parte dos
fragmentos terem sofrido algum tipo de perturbação antrópica (DARIO; ALMEIDA, 2000). Os
impactos resultantes de intervenções ao longo dos diferentes ciclos de exploração sobre a Mata
Atlântica fizeram com que sua área natural fosse reduzida drasticamente. No estado de São
Paulo, o bioma encontra-se, atualmente, com sua área reduzida e bastante fragmentada,
representada por aproximadamente 9% da sua cobertura original (RIBEIRO et al., 2009).
A maioria expressiva dos remanescentes no estado de São Paulo está concentrada na região
costeira, nas serras do Mar, da Bocaina e da Mantiqueira, nos vales do Ribeira e do Paraíba e no
cinturão verde da cidade de São Paulo (SMA, 2010).
A cidade de São Paulo e seus arredores abrigam uma grande diversidade de aves, com
aproximadamente 400 espécies registradas. Esta alta diversidade está concentrada nos bairros
mais arborizados dentro da cidade e principalmente nas reservas florestais situadas nos arredores,
capazes de abrigar boa parte da avifauna original (DEVELEY; ENDRIGO, 2011). A área
pretendida pelo novo Acesso se enquadra neste caso.
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Há matas contínuas remanescentes próximas a área do estudo que atuam como importantes
áreas de refúgios para a fauna em geral, como a Reserva Biológica Tamboré, a Serra da
Cantareira, a Serra do Japi e o Parque Estadual do Jaraguá. A possibilidade do fluxo de espécies
entre estes remanescentes, incluindo a região do empreendimento, permite a inclusão da mesma
como importante área para a conservação das aves com ocorrência nos arredores da cidade de
São Paulo.
Partindo deste contexto, o presente estudo teve como propósito inventariar a avifauna local e
diagnosticar o seu estado de conservação por meio de descritores ecológicos, de forma a fornecer
subsídios para a avaliação dos possíveis impactos à avifauna ocorrente na região do Acesso.
A. Procedimentos e Métodos
Dados secundários
O levantamento de dados secundários deu-se por meio da compilação de estudos realizados
próximos à região do empreendimento e teve como objetivo reunir informações sobre a
comunidade de aves presente dentro dos limites das áreas de influência, ou até mesmo presente
em seus arredores imediatos. Foram priorizados artigos e periódicos científicos que continham
em sua publicação listagens de espécies, entretanto, a escassez de informações disponíveis na
literatura estimulou a utilização de dados presentes em Planos de Manejo e em publicações de
listagem simples disponíveis na rede.
As principais fontes de registros secundários foram levantamentos realizados no Parque
Estadual do Jaraguá e na Reserva Biológica Tamboré. O Plano de Manejo do Parque Estadual do
Jaraguá (SMA, 2010) executou levantamento no início de 2010. Apesar de apresentar uma
listagem de espécie menor, o trabalho apresentado por Pense e Carvalho (2005), realizado entre
os anos de 2003 e 2004, foi utilizado como dados complementares para o referido Parque. A
Reserva Biológica Tamboré contou com levantamentos em 2004 e 2005 por Althmann e Develey
(2010), e em 2013 pela SAVE Brasil e CEO (TÁXEUS, 2013).
Dados primários
As atividades de campo da primeira campanha (estação seca) foram realizadas entre os dias 15
e 28 de setembro de 2015, enquanto que as da segunda campanha (estação chuvosa) foram
realizadas entre os dias 18 e 29 de janeiro de 2016, com amostragens diárias para ambas, com
exceção dos dias 19 e 20 de setembro de 2015.
A primeira campanha constitui-se de um momento transicional entre os períodos seco e
chuvoso para a região, com baixa frequência de chuvas, ainda caracterizando o período seco.
Porém, a duração mais longa do dia e encurtamento da noite, bem como o aumento da
disponibilidade de recursos alimentares já remete ao início do período chuvoso, quando foi
executada a segunda campanha.
A amostragem da avifauna foi efetuada em horários variáveis entre 05h e 11h da manhã. Em
adição, foram realizadas incursões entre 16h e 20h30min, período no qual foi possível observar e
identificar espécies com hábitos crepusculares e noturnos. Ambos os períodos de coleta de dados
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em campo excluíram os horários de calor mais intenso nos quais a atividade da avifauna diminui
consideravelmente.
Para o auxílio dos registros e identificação das espécies utilizou-se binóculos com aumento de
10x42 e 12x42, além de equipamento fotográfico com aumento de 63x para documentação
fotográfica. Para o registro de detecções acústicas foi utilizado gravador portátil. A identificação
das espécies foi baseada na experiência acumulada do especialista e, quando necessário,
consultou-se bibliografia especializada (SICK, 1997; DEVELEY; ENDRIGO, 2011; SIGRIST,
2007, 2014, 2015) e arquivos sonoros pessoais e disponíveis na rede (XENO-CANTO, 2015).
O levantamento de avifauna em campo, nas duas campanhas, se deu por meio da combinação
de três métodos, aplicados de forma complementar: censos baseados em registros visuais ou
auditivos efetuados em transecções irregulares, ponto fixo ou ponto de escuta e a técnica de
playback. Todos os métodos foram aplicados em 10 sítios amostrais distribuídos dentro dos
limites de influência do empreendimento (ADA, AID e AII), com a utilização de uma transecção
irregular (TR), três pontos de escuta (PE) por sítio e seleção de um PE para aplicação da técnica
de playback (PB) de forma complementar (Tabela 9.2.2.3-1).

Tabela 9.2.2.3-1. Composição dos sítios amostrais por meio de transecções irregulares (TR) e pontos de
escuta (PE). A tabela ainda apresenta o PE no qual também foi aplicada a técnica de playback (PB).
Sítio
Transecção
amostral

Nome do
Ponto de
escuta

Pontos com
aplicação de
playback (PB)

Sítio
Transecção
amostral

PE-22
Sítio 01

Sítio 02

Sítio 03

Sítio 04

Sítio 05

TR 01

TR 02

TR 03

TR 04

TR 05

PE-23

Nome do
Ponto de
escuta

PE-01
PB8 = PE24

Sítio 06

TR06

PE-02

PE-24

PE-03

PE-07

PE-25

PE-08

PB3 = PE8

Sítio 07

TR 07

PE-26

PE-09

PE-27

PE-13

PE-16

PE-14

PB5 = PE13

Sítio 08

TR 08

PE-17

PE-15

PE-18

PE-04

PE-19

PE-05

PB2 = PE5

Sítio 09

TR 09

PE-20

PE-06

PE-21

PE-10

PE-28

PE-11
PE-12

Pontos com
aplicação de
playback (PB)

PB4 = PE11

Sítio 10

TR 10

PE-29

PB1 = PE2

PB9 = PE26

PB6 = PE17

PB7 = PE21

PB10 = PE29

PE-30

O método de censo visual-auditivo foi efetuado em transecções irregulares, representadas no
Anexo 9.2.2.1.1-1. É um método não invasivo, recomendado quando o objetivo é caracterizar a
avifauna de uma área desconhecida, mas com limitada disponibilidade de tempo. Dessa forma, a
aplicação do método oferece uma boa relação custo/benefício, permitindo um grande número de
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registros de aves em curto tempo e em pequenas áreas (FONSECA, 2001). Trilhas e estradas
foram percorridas com o intuito de amostrar todos os ambientes presentes na área de estudo,
representados pelas Figuras 9.2.2.3-1 a 9.2.2.3-12. Para cada contato realizado foram coletadas
informações como data, tipo de registro e ambiente de registro e, sempre que possível, as
espécies foram fotografadas.
Para melhor comparação dos dados coletados nas transecções irregulares foi utilizada a técnica
da lista de Mackinnon, que controla o tamanho das amostras, permitindo comparações entre
diferentes locais e em diferentes épocas (MACKINNON, 1991). O método consiste em registrar
todas as espécies de aves vistas ou ouvidas ao longo de trilhas pré-existentes percorridas de forma
aleatória. Para tal, são estabelecidas listas com número fixo de espécies não repetidas, e para este
estudo se adotou o proposto por Herzogh et al. (2002), que sugere a compilação de consecutivas
listas de dez espécies. Após se completar uma lista com dez espécies, inicia-se a elaboração da
próxima lista até que esta contenha também dez espécies e, assim, sucessivamente. Em cada nova
lista é permitido apresentar em sua composição espécies presentes na listagem anterior, desde que
se assegure que o registro é relativo a um indivíduo diferente. Ao final do período de
amostragem, cada lista de dez espécies obtida corresponde a uma unidade amostral comparável.
A elaboração de inúmeras listas permite acumular mais unidades amostrais (listas) para uma
mesma área ao longo do tempo, resultando em análises e comparações mais confiáveis (VON
MATTER et al., 2010).
Ao total o esforço acumulado para este método foi de 129h41min sendo 66h06min na
primeira campanha e 63h35min na segunda campanha, com a média diária aproximada do
esforço amostral de 06h40min para ambas, sendo 04h40min pelo período da manhã e 2h00 no
período de fim de tarde/ início da noite para cada transecção. Consequentemente, o número
acumulado de listas foi maior para o período da manhã, com a média de oito listas, enquanto que
no período de fim de tarde/ início da noite foi possível obter quatro listas acumuladas. Por fim,
foi obtido um total de 218 listas de Mackinnon sendo 120 durante a primeira campanha e 98
durante a segunda campanha.
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Figura 9.2.2.3-1: Especialista coletando dados em
meio ao reflorestamento de exótica (Eucalyptus
sp.) com regeneração natural durante a primeira
campanha.

Figura 9.2.2.3-2: Especialista coletando dados em
topo montanhoso (TR2) durante a segunda
campanha.

Figura 9.2.2.3-3: Bosque de reflorestamento de
exótica (Eucalyptus sp.). Destaque para árvore
marcada por pichação.

Figura 9.2.2.3-4: Área aberta (estrada) entre
bosques de reflorestamento de exótica (Eucalyptus
sp.).

Figura 9.2.2.3-5: Área limítrofe entre Floresta
Ombrófila e reflorestamento de exótica.

Figura 9.2.2.3-6: Vista parcial de grande fragmento
de Floresta Ombrófila.

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

316

Página: 350

Figura 9.2.2.3-7: Interior da Floresta Ombrófila.

Figura 9.2.2.3-8: Interior da Floresta Ombrófila com
presença de corpo d’água.

Figura 9.2.2.3-9: Floresta de Araucária em meio à
Floresta Ombrófila.

Figura 9.2.2.3-10: Corpo d’água envolto por
Floresta Ombrófila e reflorestamento de exótica.

Figura 9.2.2.3-11: Área úmida rodeada de Floresta
Ombrófila.

Figura 9.2.2.3-12: Área aberta com árvores isoladas
e pequenos agrupamentos arbóreos.

O método de ponto fixo ou ponto de escuta é indicado para amostragem de aves de subbosque e de dossel, permitindo uma análise de estimativa populacional – abundância (BIBBY et
al., 1992). Consiste na contagem, a partir de um ponto fixo, de todos os indivíduos de aves
detectados visualmente ou auditivamente ao redor do observador, durante um período de 10
minutos por ponto. Atenção deve ser tomada para não contabilizar o mesmo indivíduo mais de
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uma vez (DEVELEY, 2003). Para o inventário de avifauna dentro da área planteada para a
implantação do empreendimento, obteve-se o total de 30 pontos de escuta, sendo que os
mesmos foram repetidos nas duas campanhas amostrais (Anexo 9.2.2.1.1-1 e Tabela 9.2.2.3-2),
distribuídos com o intuito de registrar espécies com diferentes predileções de hábitat. O esforço
acumulado para o método na somatória das duas campanhas foi de 10h00 horas (600 minutos).
Tabela 9.2.2.3-2. Localização de cada ponto de escuta (PE) por meio de coordenadas geográficas.
Nome do
Ponto

Coordenadas UTM
Zona

Eastings(mE)

Northings(mN)

Nome do
Ponto

Coordenadas UTM
Zona

Eastings(mE)

Northings(mN)

PE-01

23K

313.325

7.407.280

PE-16

23K

311.994

7.406.830

PE-02

23K

313.587

7.407.320

PE-17

23K

312.531

7.407.120

PE-03

23K

313.781

7.406.980

PE-18

23K

312.689

7.407.100

PE-04

23K

313.931

7.405.840

PE-19

23K

311.625

7.406.370

PE-05

23K

314.266

7.405.470

PE-20

23K

309.991

7.406.550

PE-06

23K

314.712

7.405.060

PE-21

23K

310.607

7.406.490

PE-07

23K

315.320

7.404.990

PE-22

23K

315.604

7.404.350

PE-08

23K

315.558

7.404.740

PE-23

23K

315.440

7.404.030

PE-09

23K

315.012

7.404.680

PE-24

23K

315.882

7.403.910

PE-10

23K

315.132

7.405.590

PE-25

23K

314.205

7.407.770

PE-11

23K

315.027

7.405.780

PE-26

23K

314.435

7.407.560

PE-12

23K

314.962

7.406.090

PE-27

23K

314.887

7.406.930

PE-13

23K

315.345

7.405.580

PE-28

23K

315.591

7.404.650

PE-14

23K

315.501

7.405.850

PE-29

23K

315.744

7.404.450

PE-15

23K

315.186

7.406.310

PE-30

23K

316.055

7.403.810

A técnica de playback é um método capaz de atestar a presença ou ausência de espécies préselecionadas, por serem raras ou pouco conspícuas (PARKER, 1991). É indicado para ambientes
de vegetação densa, principalmente em períodos fora do reprodutivo, no qual a vocalização
torna-se ausente ou diminui consideravelmente. A cada manhã, um ponto de escuta foi
selecionado para aplicar o método para seis espécies pré-selecionadas: Chiroxiphia caudata, Habia
rubica, Pyriglena leucoptera, Xiphorhynchus fuscus, Sporophila frontalis e Philydor atricapillus. Estas espécies
foram selecionadas a partir da lista de espécies potenciais para área. Ao total foram aplicados 10
pontos de playback, sendo um por sítio amostral, repetidos em ambas as campanhas amostrais
(Tabela 9.2.2.3-1). Cabe ressaltar que o método deve ser aplicado com cautela, uma vez que seu
uso abusivo pode induzir indivíduos da espécie à perda de território. A disputa por um novo
território pode ser muito prejudicial ao indivíduo deslocado. O esforço total para o método foi de
11h25 sendo 5h16min na primeira campanha e 06h09 na segunda campanha, com a média
aproximada de 34 minutos para cada ponto no qual foi aplicada esta técnica.
A soma acumulada para todos os métodos aplicados foi de 146h06min, gerando a média de
14h36min de esforço por sítio amostral.
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Análise de dados
Posteriormente às atividades de campo, as espécies foram analisadas quanto ao seu status
conservacionista em âmbito estadual (Decreto Estadual 60.133/14 – SMA, 2014) e nacional
(Portaria MMA 444/14). Foram também classificadas quanto à endemicidade de acordo com as
listagens de Bencke et al. (2006) e Cordeiro (2003), que lista as 207 espécies endêmicas e com
distribuição restrita da Mata Atlântica. Para a avaliação das espécies endêmicas do Cerrado,
adotou-se a classificação proposta por Motta-Júnior et al. (2008), sendo classificadas como
endêmicas aquelas que ocorrem exclusivamente no Cerrado, tanto na região nuclear como em
seus enclaves. Em adição, as espécies ocorrentes na área foram categorizadas de acordo com a
sensibilidade a alterações ambientais seguindo a classificação de Stotz et al. (1996). A ocorrência
de espécies exóticas e migratórias também foi verificada (SICK, 1997; CEMAVE, 2005), e a
taxonomia e sistemática das espécies seguiu a proposta pelo Comitê Brasileiro de Registros
Ornitológicos (CBRO, 2014).
Com o intuito de adquirir informações da estrutura da comunidade de aves local, todas as
espécies levantadas em campo foram arranjadas de acordo com suas guildas alimentares. Para a
definição destas guildas utilizamos, de forma complementar, o proposto por Terborgh et al.
(1990), Motta-Júnior (1990) e Sick (1997). Foram definidas 18 guildas alimentares para este
estudo, conforme segue: AQ: espécies que se alimentam de organismos aquáticos; CA RD:
carnívoros rapinantes diurnos, CA RN: carnívoros rapinantes noturnos; FR ARB: frugívoros
arborícolas; FR/IN ARB: frugívoros e insetívoros arborícolas; GR: granívoros, GR TER:
granívoros terrestres; GR/FR ARB: granívoros e frugívoros arborícolas; IN: insetívoros, IN
AER: insetívoros aéreos, IN ARB: insetívoros arborícolas, IN ESC: insetívoros escaladores, IN
TER: insetívoros terrestres; NC: necrófagos; NE: nectarívoros; ON: onívoros, ON ARB:
onívoros arborícolas, ON TER: onívoros terrestres. Esta classificação permite associar o tipo de
alimento consumido pela espécie com o modo de forrageamento, obtendo-se dados específicos e
permitindo uma análise mais acurada das guildas.
As espécies detectadas nos sítios amostrais foram também categorizadas de acordo com a
preferência por hábitat. Por meio de particularidades observadas em campo, optou-se pelo
registro dos ambientes nos quais as espécies foram detectadas ao invés de assumir o proposto em
estudos de literatura. Seguindo a diversidade de fitofisionomias encontradas nas áreas amostrais,
os ambientes foram definidos como: AA: áreas abertas – correspondem a campos antrópicos e
ambientes abertos cobertos por rala vegetação, com os solos expostos ou pavimentados; AF:
ambiente agroflorestal; AI: áreas abertas com esparsas árvores isoladas; Aq: ambientes aquáticos;
AU: áreas úmidas ou brejosas; FLO: ambiente florestal, podendo ser composto por fragmentos
florestais, maciços florestais, ou Matas Ciliares; BF: borda de ambientes florestais; Ref:
reflorestamento homogêneo de espécies madeireiras exóticas, com ou sem regeneração natural;
G: generalista – espécies que não apresentam predileção de hábitat, registradas em um número
diverso de ambientes.
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A comparação da composição de espécies de cada sítio amostral para as duas campanhas foi
efetuada por meio de análise de agrupamento (UPGMA), a partir da matriz de presença/ausência
de espécies, usando a similaridade de Jaccard. O programa utilizado na referida análise foi o
PAST (HAMMER et al., 2001).
Para a averiguação da frequência de ocorrência (FO) das espécies, utilizou-se a equação FO =
(Px100)/T, onde P é o número de registro da espécie nas listas de 10 espécies e T é o número
total de listas. Posteriormente as espécies foram categorizadas seguindo o proposto por Machado
(1999), que adota como espécies regulares as com F.O. > 25%, espécies comuns as com F.O.
entre 10,0 e 24,99%, espécies pouco comuns as com F.O. entre 3,0 e 9,99% e espécies raras as
com F.O. < 2,99%.
A abundância relativa das espécies foi calculada pelo Índice Pontual de Abundância (IPA),
computado dividindo-se o número total de indivíduos de uma espécie pelo número total de
amostras, a partir dos dados gerados pelo método de pontos de escuta. As espécies foram
posteriormente categorizadas pelo grau de abundância relativa, variando de baixa a muito alta.
A efetividade da amostragem foi avaliada pela análise das curvas randomizadas das espécies
acumuladas nas amostras, geradas com a utilização do programa EstimateS 9.1.0 (COLWELL,
2013) e pelo método Mau Tao. Uma curva foi gerada para cada método aplicado, por meio do
acúmulo de listas de Mackinnon e de pontos de escuta. O estimador Jackknife de primeira ordem
(MAGURRAN, 2006) foi utilizado para estimativa da riqueza de espécies esperada para cada um
destes métodos.
B. Resultados e Discussão
Dados secundários
A avifauna com potencial ocorrência para a área de estudo é composta de (Anexo 9.2.2.3-1):


149 espécies – 19 exclusivas (Plano de Manejo do Parque Estadual do Jaraguá – SMA,
2010)



70 espécies – sete exclusivas (Parque Estadual do Jaraguá – PENSE; CARVALHO, 2005)



119 espécies para a Reserva Biológica Tamboré (ALTHMANN, DEVELEY, 2010)



138 espécies também para a Reserva Biológica Tamboré – três exclusivas (SAVE Brasil e
CEO – TÁXEUS, 2013).

Cabe ressaltar que 13 das espécies levantadas apresentaram algum grau de ameaça de extinção,
destacando ainda mais a importância deste estudo para a região.
As aves Passeriformes foram representadas por 156 espécies distribuídas em 29 famílias, e o
restante das 110 espécies pertence às aves não-Passeriformes, composto também por 29 famílias
(Figura 9.2.2.3-13).
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Figura 9.2.2.3-13: Representação das espécies e famílias que compuseram a lista de aves potenciais para a
área do empreendimento, localizado em Santana de Parnaíba, São Paulo.

Dados primários
Composição e Estruturação da Comunidade

Os dados primários relativos à avifauna revelaram a ocorrência de 191 espécies na área de
estudo, distribuídas em 54 famílias. Dentre estas, 89 espécies pertencem ao grupo das aves nãoPasseriformes, arranjadas em 27 famílias, e 102 espécies são aves Passeriformes, que se
distribuem novamente em 27 famílias (Anexo 9.2.2.3-2 e Figura 9.2.2.3-14). Quanto ao status de
conservação das espécies, há quatro listadas em alguma categoria de ameaça (Anexo 9.2.2.3-2). O
número de espécies endêmicas totaliza 31 táxons, com 30 espécies endêmicas para a Mata
Atlântica e uma para o Cerrado. O levantamento contou ainda com o registro de 14 espécies que
realizam migrações sazonais (Anexo 9.2.2.3-2).

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

321

Página: 355

Figura 9.2.2.3-14: Representação das espécies e famílias que compuseram a lista de aves registrada dentro
das áreas de influência do empreendimento, localizado em Santana de Parnaíba, São Paulo.

As famílias mais representativas para as aves não-Passeriformes foram Columbidae,
Trochilidae e Picidae todas com nove espécies. Merecem, todavia destaque, as famílias de
rapinantes diurnos (Accipitridae e Falconidae), com seis espécies cada e a família Psittacidae –
sete espécies (Figura 9.2.2.3-15 e Anexo 9.2.2.3-2). Para as aves Passeriformes, as duas famílias
mais representativas foram Tyrannidae (22 espécies) e Thraupidae (17 espécies). A predominância
dessas famílias na lista de espécies indica uma riqueza de aves que compõem alguns importantes
grupos funcionais, quando se trata de preservação de um ambiente natural, como o de trepadores
de tronco (Picidae), o dos frugívoros dispersores de sementes (Psittacidae e Thraupidae), o de
polinizadores (Trochilidae) e de predadores de topo de cadeia (Accipitridae e Falconidae).
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Figura 9.2.2.3-15: Famílias mais representativas para as aves registradas dentro das áreas de influência do
empreendimento, localizado em Santana de Parnaíba, São Paulo.

A comparação com os dados secundários apresenta proporcionalidade quanto à
representatividade das famílias, com exceção das famílias Thamnophilidae, Rhynchocyclidae e
Rallidae que apresentaram um número superior para os levantamentos secundários (Figura
9.2.2.3-16). As duas primeiras famílias caracterizam-se por espécies predominantemente
silvestres, com hábitos alimentares invariável de insetos, enquanto que a última está associada à
ambientes úmidos ou aquáticos.
Dentre as aves listadas para a região, estão compreendidas as com ocorrência associada à Serra
do Japi, pequena cadeia montanhosa localizada no sudeste do estado de São Paulo. A riqueza de
sua biodiversidade está diretamente relacionada ao fato de que a Serra do Japi se localiza em uma
região ecotonal, ou seja, uma região de incidência de dois tipos de florestas: a Mata Atlântica
característica da Serra do Mar e a Mata Atlântica do interior paulista (MORELLATO, 1992). Este
é um dos poucos locais do estado de São Paulo onde é possível encontrar espécies típicas da
Serra do Mar, como a pomba-amargosa Patagioenas plumbea, e típicas do interior do estado, como a
pomba-galega Patagioenas cayennensis, ocorrendo juntas na Serra do Japi.
O mesmo pode ser notado para a área do empreendimento, havendo além da presença de
ambas as espécies mencionadas acima, outras espécies características de floresta úmida, como o
tovacuçu Grallaria varia e o pariri Geotrygon montana, como também espécies de florestas mais secas
ou até mesmo de formações savânicas, como a saíra-de-chapéu-preto Nemosia pileata e a gralhado-campo Cyanocorax cristatellus, endêmica de Cerrado.
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Figura 9.2.2.3-16: Comparação entre as famílias com maior riqueza de espécies para as aves com potencial
ocorrência – dados secundários – e para as aves registradas dentro das áreas de influência do
empreendimento - dados primários.

Ainda em comparação com os dados secundários, por meio do levantamento primário foi
possível incluir 20 novos registros para a localidade, conforme apresentado na Tabela 9.2.2.3-3.
Merecem destaque os rapinantes de topo de cadeia trófica Micrastur semitorquatus (falcão-relógio) e
Leptodon cayanensis (gavião-de-cabeça-cinza), o insetívoro noturno Nyctiphrynus ocellatus (bacurauocelado) e as aves insetívoras escaladoras de troncos Campephilus melanoleucos (pica-pau-de-topetevermelho), Dendrocincla turdina (arapaçu-liso) e Xiphocolaptes albicollis (arapaçu-de-garganta-branca).
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Tabela 9.2.2.3-3: Novos registros de espécies de aves, incluídas para a região por meio de levantamento
primário realizado dentro das áreas de influência do empreendimento, localizado em Santana de Parnaíba,
São Paulo.
Nome científico

Nome popular

Mesembrinibis cayennensis

coró-coró

Theristicus caudatus

Curicaca

Leptodon cayanensis

gavião-de-cabeça-cinza

Nyctiphrynus ocellatus

bacurau-ocelado

Antrostomus rufus

joão-corta-pau

Anthracothorax nigricollis

beija-flor-de-veste-preta

Amazilia fimbriata

beija-flor-de-garganta-verde

Chloroceryle americana

martim-pescador-pequeno

Campephilus melanoleucos

pica-pau-de-topete-vermelho

Micrastur semitorquatus

falcão-relógio

Dendrocincla turdina

arapaçu-liso

Xiphocolaptes albicollis

arapaçu-de-garganta-branca

Phacellodomus ferrugineigula

joão-botina-do-brejo

Pachyramphus marginatus

caneleiro-bordado

Myiopagis viridicata

guaracava-de-crista-alaranjada

Turdus subalaris

sabiá-ferreiro

Pseudoleistes guirahuro

chopim-do-brejo

Nemosia pileata

saíra-de-chapéu-preto

Sicalis flaveola

canário-da-terra-verdadeiro

Chlorophonia cyanea

gaturamo-bandeira

A avifauna observada demonstrou uma nítida predominância de insetívoros – 102 espécies,
especialmente daqueles encontrados nas árvores, capturando insetos durante o voo ou sobre a
folhagem – 58 espécies (INS ARB – Figura 9.2.2.3-17). A subdivisão da classe dos insetívoros
permite destacar também os insetívoros escaladores (12 espécies), representados por oito espécies
de pica-paus (Picidae) e por quatro espécies de arapaçus (Dendrocolaptidae) (Anexo 9.2.2.3-2).
Estas espécies são sensíveis à redução de áreas florestais, que acaba por ocasionar mudanças
microclimáticas devido ao aumento do efeito de borda, desencadeando alterações na
entomofauna e, consequentemente, diminuindo a disponibilidade de recursos.
Outra classe interessante dentre os insetívoros é a composta pelos insetívoros terrestres, com
nove representantes (Figura 9.2.2.3-17 e Anexo 9.2.2.3-2). Reúnem cinco espécies da família
Caprimulgidae, aves noturnas que vivem no chão, procurando se camuflar em meio às folhagens
no substrato. Já as espécies Grallaria varia e Eleoscytalopus indigoticus destacam-se entre os
insetívoros terrestres por estarem intimamente associadas ao interior de florestas primárias e
secundárias úmidas.
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Figura 9.2.2.3-17: Representatividade das espécies registradas de acordo com sua guilda alimentar.

Legenda: AQ: espécies que se alimentam de organismos aquáticos; CA: carnívoros, RD: rapinante diurna, RN:
rapinante noturna; FG ARB: frugívoros arborícolas; FR/IN ARB: frugívoro e insetívoro arborícola; GR: granívoro,
GR TER: granívoro terrestre; GR/FR ARB: granívoro e frugívoro arborícola; IN: insetívoro, IN AER: insetívoro
aéreo, IN ARB: insetívoro arborícola, IN ESC: insetívoros escaladores, IN TER: insetívoro terrestre; NC: necrófago;
NE: nectarívoro; ON: onívoro, ON ARB: onívoro arborícola, ON TER: onívoro terrestre.

Mais uma guilda com alta porcentagem de representantes para a área como um todo é a dos
frugívoros – 34 espécies (Figura 9.2.2.3-17). Há espécies frugívoras que são consideradas
sensíveis a degradações ambientais por dependerem da oferta de fruto ao longo de todo o ano.
Este é o caso dos grandes frugívoros, compostos pelas espécies das famílias Cracidae (Penelope
obscura), Ramphastidae (Ramphastos dicolorus e R. toco), Psittacidae (Diopsittaca nobilis, Psittacara
leucophthalmus, Pyrrhura frontalis, Brotogeris tirica, Brotogeris chiriri e Pionus maximiliani) e Cotingidae
(Pyroderus scutatus), encontradas em baixas densidades e enquadradas nesta categoria por
consumirem elevada quantidade de frutos e ocorrerem em localidades de mata que abrigam
grandes fruteiras. É também relevante a presença de frugívoros de menor porte compostos pelas
famílias Thraupidae e Fringillidae (respectivamente 11 e 2 espécies – Anexo 9.2.2.3-2) que
consomem frutos sem predar suas sementes, sendo altamente responsáveis por sua dispersão. Os
traupídeos incluem ainda grande quantidade de insetos em sua dieta, principalmente durante o
período seco no qual há diminuição de grandes frutificações, sendo, portanto, categorizadas
como frugívoros/insetívoros arborícolas (FR/IN ARB – Figura 9.2.2.3-17).
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Apesar de em número inferior, a área tem capacidade de suporte e inclui outros distintos
grupos, como os rapinantes diurnos e noturnos considerados carnívoros predadores topo de
cadeia (13 espécies – Figura 9.2.2.3-17), a exemplo do gavião-de-cabeça-cinza Leptodon cayanensis,
gavião-pega-macaco Spizaetus tyrannus e falcão-relógio Micrastur semitorquatus (rapinantes diurnos) e
da coruja-orelhuda Asio clamator (rapinante noturna). A comunidade de rapinantes contribui
ativamente para a manutenção das populações de suas presas, principalmente pequenos animais,
como roedores, aves e répteis. Desta forma, o grupo se destaca dentro do contexto das relações
tróficas de determinada área, ajudando a manter estável o equilíbrio ecológico do ecossistema
onde vivem. A ausência destas aves pode afetar a comunidade de suas presas de maneira tão
intensa a ponto de causar efeitos secundários sobre outros grupos, inclusive à comunidade
vegetal (TERBORGH, 1992). Deste modo, o grupo é considerado um dos melhores indicadores
de qualidade ambiental de uma região (BIERREGAARD Jr., 1995; SICK, 1997).
Também é notória a presença de fauna contribuinte para a manutenção da flora por meio do
processo de polinização. Os beija-flores da família Trochilidae são nectarívoros e atuam de forma
especializada na polinização das plantas. Nove espécies de beija-flores foram detectadas na área
de estudo, em atividade de forrageio na maioria dos registros, em ambientes florestais,
agroflorestais, em árvores isoladas ou até mesmo em repouso em borda de reflorestamento de
exótica (Anexo 9.2.2.3-2 e Figura 9.2.2.3-17).
A Tabela 9.2.2.3-4 apresenta as categorias de guildas alimentares que mais se destacaram e sua
representatividade para cada sítio. Como dito anteriormente, os insetívoros arborícolas foram os
mais representados e o mesmo foi observado para todas as áreas amostrais. A análise das demais
classes permite avaliar as particularidades de cada sítio.
O sítio 09 foi o melhor representado pelos troquilídeos polinizadores (Anexo 9.2.2.3-2 e
Tabela 9.2.2.3-4). Como já mencionado, as aves escaladoras são sensíveis à redução de áreas
florestais, podendo atuar como indicadoras de qualidade ambiental. Foram bem representadas
para os sítios 03, 07, 08 e 10, todos capazes de abrigar pelo menos oito das 12 espécies desta
classe (Tabela 9.2.2.3-4). Além das aves escaladoras, é notável para o sítio 03 a presença de outra
importante guilda, a dos frugívoros/insetívoros arborícolas dispersores de sementes (oito dos 11
representantes – Tabela 9.2.2.3-4).
A presença de inúmeros lagos no sítio 04 (AII) faz com que este seja bem representado por
aves que se alimentam de organismos aquáticos (sete espécies das 14 espécies detectadas – Tabela
9.2.2.3-4). Por fim, é possível observar que o sítio 10 apresentou maior representatividade para as
aves rapinantes diurnas (seis espécies de um total de 11 registradas – Tabela 9.2.2.3-4),
consideradas indicadoras de qualidade ambiental.
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Tabela 9.2.2.3-4: Número de espécies para cada guilda alimentar e sua representatividade nos sítios
amostrais dispostos dentro das áreas de influência do empreendimento para os dados primários. Em células
cinza as categorias que mais se destacaram e sua representatividade para cada sítio.

Guilda alimentar

Número de espécies
Geral

St 01

St 02

St 03

St 04

St 05

St 06

St 07

St 08

St 09

St 10

Insetívoros arborícolas

58

36

25

30

36

32

25

32

30

28

20

Insetívoros escaladores

12

7

6

8

7

6

6

9

9

7

10

Insetívoros terrestres

9

6

8

3

5

6

3

5

5

5

2

Insetívoros aéreos

7

3

3

4

4

5

5

4

4

3

2

Insetívoros

5

3

4

1

4

3

3

2

3

2

1

Frugívoros/Insetívoros arborícolas

11

6

5

8

5

7

5

6

5

7

3

Frugívoros arborícolas

15

10

9

9

8

13

8

8

7

8

7

Granívoros/Frugívoros arborícolas

8

6

4

3

4

4

3

4

6

5

5

Granívoros

8

3

2

3

3

2

5

5

5

3

3

Granívoros terrestre

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

Carnívoros - rapinantes diurnos

11

4

3

2

4

3

2

2

1

3

6

Carnívoros - rapinantes noturnos

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Onívoros

4

2

2

2

2

2

3

3

1

1

1

Onívoros arborícolas

10

7

6

6

5

6

7

5

5

8

7

Onívoros terrestres

2

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Nectarívoros

10

4

3

5

4

4

5

5

4

6

4

Aquáticos

14

3

3

2

7

6

3

2

0

1

1

Necrófagos

2

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

A avaliação da técnica de playback a apontou como um método pouco eficiente, pois as
espécies selecionadas responderam a apenas 20% dos estímulos (Tabela 9.2.2.3-5). Os sítios 03,
07 e 09 foram os que obtiveram mais sucesso, com três das seis espécies respondendo ao
playback. No geral, das seis espécies selecionadas, apenas quatro responderam ao estímulo, sendo
elas Chiroxiphia caudata (Figuras 9.2.2.3-42 e 9.2.2.3-85), Habia rubica, Pyriglena leucoptera (Figura
9.2.2.3-82) e Xiphorhynchus fuscus (Figura 9.2.2.3-83). Desta forma podemos concluir que as
espécies Sporophila frontalis e Philydor atricapillus ainda não obtiveram ocorrência confirmada para o
local.
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Tabela 9.2.2.3-5: Avaliação da técnica de playback, aplicada em todos os sítios amostrais distribuídos nas
áreas de influência do empreendimento, localizado em Santana de Parnaíba, São Paulo.

Campanha chuvosa

Campanha seca

Local

Data

Horário

Esforço

Respostas

Sítio 06

PB 01

15/set

07:19-07:47

00:28

-

Sítio 04

PB 02

16/set

07:30-08:06

00:36

1

Sítio 02

PB 03

17/set

07:02-07:36

00:34

1

Sítio 05

PB 04

18/set

07:53-08:14

00:21

-

Sítio 03

PB 05

22/set

06:24-06:58

00:34

3

Sítio 08

PB 06

23/set

07:33-08:10

00:37

1

Sítio 09

PB 07

24/set

09:25-09:55

00:30

-

Sítio 01

PB 08

25/set

08:13-08:43

00:30

1

Sítio 07

PB 09

27/set

07:25-08:01

00:36

2

Sítio 010

PB 10

28/set

07:00-07:30

00:30

-

Sítio 06

PB 01

19/jan

07:00-07:35

00:35

-

Sítio 04

PB 02

20/jan

07:25-07:53

00:28

1

Sítio 02

PB 03

21/jan

07:15-07:55

00:40

3

Sítio 05

PB 04

22/jan

06:52-07:28

00:36

2

Sítio 03

PB 05

23/jan

07:20-07:56

00:36

1

Sítio 08

PB 06

24/jan

7:40-8:20

00:40

1

Sítio 09

PB 07

25/jan

07:58-08:36

00:38

3

Sítio 01

PB 08

26/jan

08:04-08:46

00:42

1

Sítio 07

PB 09

27/jan

07:35-08:12

00:37

2

Sítio 010

PB 10

29/jan

07:42-08:20

00:37

2

Respostas

(25 em 120)

20,00%

O dendrograma obtido com o emprego da análise de agrupamento (Figura 9.2.2.3-18) revelou
a formação de dois principais agrupamentos com alta similaridade: um grande agrupamento
composto pelos sítios 03, 07, 08 e 09, e um agrupamento menor composto pelos sítios 01, 02, 04
e 05 (Figura 9.2.2.3-18 e Tabela 9.2.2.3-6).
A análise de agrupamento funciona como uma importante ferramenta na tratativa de
supressão de hábitat, permitindo avaliar a semelhança do ambiente eliminado com os ambientes
remanescentes, e consequentemente permite uma suposição mais segura da área com maior
sucesso na translocação das espécies resgatadas.
É possível presumir que os agrupamentos dos sítios amostrais 03-07 sejam justificados por se
tratarem de áreas contíguas, apresentando grande semelhança na caracterização de hábitat e
disponibilidade de recursos (Figura 9.2.2.3-18). No geral, todos estes cinco sítios apresentam uma
grande porção florestal sobre encostas associado a corpos d’água, justificando tais agrupamentos.
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Figura 9.2.2.3-18: Análise de agrupamento (Método de Ligação UPGMA) para as espécies de aves
registradas nos dez sítios amostrais, a partir de uma matriz de similaridade de Jaccard.

Tabela 9.2.2.3-6: Análise de similaridade entre os sítios amostrais considerados, partindo de uma matriz
de similaridade de Jaccard (10.000 permutações).
Similaridade

Número de espécies em comum

Áreas
amostrais

Sítio 01

Sítio 02 Sítio 03 Sítio 04 Sítio 05 Sítio 06 Sítio 07 Sítio 08 Sítio 09 Sítio 10

Sítio1

1

0,58

0,56

0,57

0,60

0,45

0,61

0,56

0,53

0,56

Sítio2

0,58

1

0,52

0,52

0,55

0,44

0,51

0,53

0,53

0,46

Sítio3

0,56

0,52

1

0,53

0,58

0,45

0,65

0,60

0,52

0,50

Sítio4

0,57

0,52

0,53

1

0,57

0,49

0,60

0,60

0,54

0,46

Sítio5

0,60

0,55

0,58

0,57

1,00

0,48

0,54

0,55

0,53

0,48

Sítio6

0,45

0,44

0,45

0,49

0,48

1

0,49

0,48

0,39

0,36

Sítio7

0,61

0,51

0,65

0,60

0,54

0,49

1

0,63

0,56

0,51

Sítio8

0,56

0,53

0,60

0,60

0,55

0,48

0,63

1

0,65

0,50

Sítio9

0,53

0,53

0,52

0,54

0,53

0,39

0,56

0,65

1

0,52

Sítio10

0,56

0,46

0,50

0,46

0,48

0,36

0,51

0,50

0,52

1

Riqueza específica

Os sítios 01, 04 e 05, foram os que apresentaram maior sucesso na detecção de espécies, com
respectivamente 103, 108 e 103 espécies (Figura 9.2.2.3-19 e Anexo 9.2.2.3-2). Estas áreas são
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compostas por um número variado de ambientes, justificando sua composição mais diversa. No
sítio 04 estão dispostas três pequenas represas contíguas com áreas úmidas/ brejosas, ora
rodeadas por áreas abertas, ora rodeadas por árvores isoladas. Há também reflorestamento de
exótica com regeneração natural e uma área extensa de ambiente florestal em todo o entorno
deste sítio. O sítio 01 é constituído por ambientes semelhantes ao sítio 04, ou seja, há
reflorestamento de exótica sem regeneração natural, áreas úmidas/brejosas e um extenso
fragmento florestal com partes de Mata Ciliar. Já o sítio 05 diferencia-se por ser composto apenas
por ambiente florestal, no entanto, grande parte sua está próxima à represa (Figura 9.2.2.3-19). A
presença superior de estradas de terra e trilhas aos demais sítios contribuiu para o sucesso no
número de registros nos sítios mencionados acima.
Em contrapeso, o sítio 10, foi o que obteve o menor número de registros (75 spp. – Figura
9.2.2.3-19). A alteração das condições climáticas durante a amostragem deste sítio em ambas as
campanhas, com dia nublado e períodos de chuva, fez com que as aves ficassem menos ativas,
influenciando de forma negativa o número de registros. Pode-se supor que o número de registros
seria maior, pois o sítio 10 é composto por ambiente florestal consolidado próximo ao sítio 01,
no qual foram registradas, como mencionado anteriormente, 103 espécies.
Figura 9.2.2.3-19: Número total de espécies e registros exclusivos por sítio amostral para a primeira
(estação seca) e segunda campanha (estação chuvosa), realizadas em setembro de 2015 e janeiro de 2016,
respectivamente, em Santana de Parnaíba, São Paulo.

Com relação aos demais sítios amostrais, os sítios 02, 03 e 05 rodeiam a maior represa
encontrada dentro dos limites da área indiretamente afetada pelo empreendimento (AII). Os
sítios 02 e 03 são bem semelhantes, com a presença de reflorestamento de exótica com
regeneração natural e de ambiente florestal. Consequentemente apresentaram riquezas
aproximadas (respectivamente 87 spp. e 92 spp. – Figura 9.2.2.3-19 e Anexo 9.2.2.3-2).
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O sítio 06 é composto por área aberta, algumas árvores isoladas, pequenos aglomerados
arbóreos, ambiente agroflorestal e principalmente por reflorestamento de exótica, sendo
composta por animais mais generalistas do que as demais áreas (85 – spp, oito exclusivas. Figura
9.2.2.3-19 e Anexo 9.2.2.3-2).
Os sítios 08 e 09, localizados na área de intervenção direta (ADA), e no entorno imediato
(AID), também apresentaram reflorestamento de exótica com regeneração natural e ambiente
florestal em sua composição (respectivamente 88 spp. e 92 spp. – Figura 9.2.2.3-19 e Anexo
9.2.2.3-2), porém, caracterizaram-se como áreas mais secas quando comparadas aos demais sítios
amostrados.
A classificação de acordo com a predileção do hábitat a partir dos registros em campo revelou
que 51 espécies são dependentes do ambiente florestal (aproximadamente 27%), seja apenas do
interior do fragmento ou podendo estender-se até as bordas. Outras 87 espécies podem ocorrer
facultativamente em áreas florestadas, habitando também ambientes mais abertos (Figura 9.2.2.320). Assim, temos o total de 138 espécies associadas a ambientes florestais (72%). A alta
porcentagem de espécies registradas em ambientes florestais demonstra que as áreas em questão
se encontram em bom estado de conservação, permitindo a ocorrência de espécies mais sensíveis
quanto a qualidade do ambiente (Figura 9.2.2.3-20).
Figura 9.2.2.3-20: Classificação das espécies de acordo com a preferência de hábitat a partir dos registros
em campo, alguns táxons podem ocorrer em mais de um ambiente.

Legenda: AA - áreas abertas; AI - áreas abertas com esparsas árvores isoladas; Aq - ambientes aquáticos; AU - áreas
úmidas ou brejosas; FLO - ambiente florestal, podendo ser composto por espécies florestais, de borda de floresta ou
com ocorrência em Matas Ciliares; Ref - Reflorestamento de exóticas, com ou sem regeneração natural; G generalista – espécies que não apresentaram predileção de hábitat, registradas em um número diverso de ambientes.

Espécies exclusivas de ambientes abertos e áreas antropizadas correspondem a 12 espécies
(AA+AI+REF – Figura 9.2.2.3-21), ambientes aquáticos a oito espécies e ambientes generalistas
(aves registradas em um diverso número de ambientes) a 26 espécies (Figura 9.2.2.3-20 e Anexo
9.2.2.3-2).
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A seguir estão apresentados registros fotográficos de alguns espécimes que habitam nas áreas
de influência do empreendimento (Figura 9.2.2.3-21 a 100), realizados durante a primeira e
segunda campanha de levantamento de fauna.
Figura 9.2.2.3-21. Penelope obscura – jacuaçu –
1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-22. Ardea alba - garça-brancagrande - 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-23. Jovem de Elanus leucurus –
gavião-peneira - 1ªcampanha. Foto: Milena
Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-24. Rupornis magnirostris - gaviãocarijó - 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-25. Columbina talpacoti – rolinharoxa - 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti

Figura 9.2.2.3-26. Crotophaga ani – anu-preto 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.
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Figura 9.2.2.3-27. Guira – anu-branco 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-28. Asio clamator – coruja-orelhuda
- 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-29. Hydropsalis albicollis – bacurau 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-30. Fêmea de Hydropsalis torquata bacurau-tesoura - 1ªcampanha. Foto: Milena
Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-31. Phaethornis eurynome - rabobranco-de-garganta-rajada - 1ªcampanha. Foto:
Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-32. Thalurania glaucopis - beija-florde-fronte-violeta - 1ªcampanha. Foto: Milena
Giorgetti.
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Figura 9.2.2.3-33. Megaceryle torquata - martimpescador-grande - 1ªcampanha. Foto: Milena
Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-34. Malacoptila striata - barbudorajado - 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-35. Ramphastos toco – tucanuçu 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-36. Melanerpes candidus - pica-paubranco - 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-37. Registro de cópula de Colaptes
campestris – pica-pau-do-campo - 1ªcampanha.
Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-38. Caracara plancus – caracará 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.
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Figura 9.2.2.3-39. Brotogeris tirica – periquito-rico
- 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-40. Xenops rutilans - bico-viradocarijó - 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-41. Chiroxiphia caudata – tangará 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-42. Pyroderus scutatus – pavó 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-43. Myiarchus swainsoni – irré 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-44. Myiodynastes maculatus - bemte-vi-rajado - 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.
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Figura 9.2.2.3-45. Construção de ninho em oco de
árvore por Myiodynastes maculatus - bem-te-virajado - 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-46. Empidonomus varius – peitica 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-47. Myiophobus fasciatus – filipe 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-48. Pyrocephalus rubinus – príncipe 1ªcampanha. Foto: Lucas Possati.

Figura 9.2.2.3-49. Vireo chivi – juruviara 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-50. Cyanocorax cristatellus - gralhado-campo - 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.
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Figura 9.2.2.3-51. Turdus flavipes – sabiá-uma 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-52. Turdus albicollis - sabiá-coleira 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-53. Geothlypis aequinoctialis - piacobra - 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-54. Tangara sayaca - sanhaçucinzento - 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-55. Tersina viridis fêmea- saíandorinha - 1ªcampanha. Foto: Milena Giorgetti.

Figura 9.2.2.3-56. Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho - 1ªcampanha. Foto:
Milena Giorgetti.
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Figura 9.2.2.3-57. Penelope obscura – jacuaçu –
2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-58. Phalacrocorax brasilianus –
biguá – 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-59. Anhinga anhinga fêmea –
biguatinga – 2ªcampanha. Foto: Lucas Possati.

Figura 9.2.2.3-60. Bubulcus íbis – garça-vaqueira –
2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-61. Ardea cocoi – garça-moura –
2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-62. Syrigma sibilatrix – mariafaceira – 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.
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Figura 9.2.2.3-63. Cathartes aura – urubu-decabeça-vermelha – 2ªcampanha. Foto: Carolina
Andreu.

Figura 9.2.2.3-64. Elanus leucurus – gavião-peneira
– 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-65. Rupornis magnirostris – gaviãocarijó – 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-66. Vanellus chilensis – quero-quero
– 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-67. Patagioenas picazuro – pombão –
2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-68. Piaya cayana – alma-de-gato –
2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-69. Crotophaga ani – anu-preto –
2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-70. Guira guira – anu-branco –
2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.
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Figura 9.2.2.3-71. Megascops choliba morfo cinza –
corujinha-do-mato – 2ªcampanha. Foto: Carolina
Andreu.

Figura 9.2.2.3-72. Megascops choliba morfo ruivo –
corujinha-do-mato - 2ªcampanha. Foto: Carolina
Andreu.

Figura 9.2.2.3-73. Athene cunicularia – corujaburaqueira – 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-74. Hydropsalis albicollis – bacurau –
2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-75. Thalurania glaucopis – beijaflor-de-fronte-violeta – 2ªcampanha. Foto: Carolina
Andreu.

Figura 9.2.2.3-76. Chloroceryle amazona – martimpescador-verde – 2ªcampanha. Foto: Carolina
Andreu.
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Figura 9.2.2.3-77. Ramphastos dicolorus – tucanode-bico-verde – 2ªcampanha. Foto: Carolina
Andreu.

Figura 9.2.2.3-78. Veniliornis spilogaster –
picapauzinho-verde-carijó – 2ªcampanha. Foto:
Danilo Santos.

Figura 9.2.2.3-79. Colaptes melanochloros – picapau-verde-barrado – 2ªcampanha. Foto: Carolina
Andreu.

Figura 9.2.2.3-80. Caracara plancus juvenil –
caracará – 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-81. Diopsittaca nobilis – maracanãpequena – 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-82. Pyriglena leucoptera em
resposta visual à técnica de playback – papa-taocado-sul – 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.
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Figura 9.2.2.3-83. Xiphorhynchus fuscus em
resposta visual à técnica de playback – arapaçurajado – 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-84. Furnarius rufus – joão-de-barro –
2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-85. Chiroxiphia caudata em resposta
visual à técnica de playback – tangará –
2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-86. Hirundinea ferruginea – gibãode-couro – 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-87. Camptostoma obsoletum –
risadinha – 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-88. Megarynchus pitangua – neinei –
2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.
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Figura 9.2.2.3-89. Tyrannus melancholicus – suiriri
– 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-90. Fluvicola nengeta – lavadeiramascarada – 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-91. Cyanocorax cristatellus – gralhado-campo – 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-92. Troglodytes musculus – corruíra –
2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-93. Turdus leucomelas – sabiábarranco – 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-94. Mimus saturninus – sabiá-docampo – 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.
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Figura 9.2.2.3-95. Zonotrichia capensis – tico-tico –
2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-96. Tachyphonus coronatus – tiêpreto – 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-97. Tangara sayaca – sanhaçucinzento – 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-98. Tersina viridis macho – saíandorinha – 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-99. Volatinia jacarina – tiziu –
2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

Figura 9.2.2.3-100. Sporophila caerulescens –
coleirinho – 2ªcampanha. Foto: Carolina Andreu.

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

345

Página: 379

Frequência de Ocorrência

A frequência de ocorrência para todas as espécies detectadas na área de estudo está
apresentada no Anexo 9.2.2.3-2 e na Figura 9.2.2.3-101 sendo que 82% da comunidade de aves
detectada foi categorizada como rara ou pouco comum e há um argumento que pode explicar
esta baixa frequência de ocorrência. Devido à variedade de ambientes percorridos, diferentes
espécies apresentam predileção a hábitats específicos (e.g. aquáticos ou florestais) e puderam ser
detectadas em raros momentos.
Figura 9.2.2.3-101. Porcentagens da comunidade de aves para as categorias de frequência de ocorrência.

A espécie mais frequente foi Cyclarhis gujanensis, detectada em 37,6% dos registros (Tabela
9.2.2.3-7). As espécies categorizadas com frequência regular caracterizam-se por preferirem
ambientes abertos, bordas de florestas ou até mesmo por não possuírem preferência de hábitat
(espécies generalistas). Entretanto, foi possível destacar entre as espécies comuns, algumas
espécies mais exigentes quanto à qualidade do ambiente (Tabela 9.2.2.3-7). É o caso dos
insetívoros escaladores Sittasomus griseicapillus e Veniliornis spilogaster, dos insetívoros de sub-bosque
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Thamnophilus caerulescens e Pyriglena leucoptera, e dos frugívoros de grande porte Penelope obscura,
Brotogeris tirica e Pionus maximiliani.
Tal fato se justifica ao analisarmos que a maior parte da área foi amostrada em estradas que
beiravam os fragmentos florestais. O grande declive dos ambientes florestais impossibilitou o
deslocamento em seu interior, fazendo com que dificilmente os pontos alocados ultrapassassem a
área de borda de mata, tornando mais frequentes as espécies pouco exigentes quanto às
alterações ambientais.
Tabela 9.2.2.3-7. Frequência de ocorrência em porcentagem (%) para todas as espécies categorizadas
como regulares ou comuns, para a primeira (estação seca) e segunda campanha (estação chuvosa),
realizada em setembro de 2015 e janeiro de 2016, respectivamente, em Santana de Parnaíba, São Paulo.
Espécie

F.O.%

Cyclarhis gujanensis

37,61%

Leptotila verreauxi

Categoria

Regular

Espécie

F.O.%

Turdus amaurochalinus

14,22%

23,85%

Camptostoma obsoletum

13,76%

Tangara sayaca

23,85%

Pionus maximiliani

13,30%

Turdus rufiventris

23,39%

Setophaga pitiayumi

12,84%

Patagioenas picazuro

22,94%

Turdus albicollis

12,84%

Myiodynastes maculatus

21,56%

Sittasomus griseicapillus

12,39%

Synallaxis spixi

19,72%

Tolmomyias sulphurescens

12,39%

Zonotrichia capensis

19,72%

Coragyps atratus

11,93%

Crypturellus tataupa

19,27%

Milvago chimachima

11,93%

Thamnophilus caerulescens

19,27%

Penelope obscura

11,93%

Pitangus sulphuratus

18,81%

Brotogeris tirica

11,01%

Turdus leucomelas

17,43%

Aramides saracura

10,55%

Basileuterus culicivorus

16,51%

Megarynchus pitangua

10,55%

Vireo chivi

16,51%

Synallaxis ruficapilla

10,55%

Rupornis magnirostris

16,06%

Pyriglena leucoptera

10,09%

Troglodytes musculus

15,60%

Veniliornis spilogaster

10,09%

Vanellus chilensis

15,60%

Comum

Categoria

Comum

Abundância Relativa

Os 30 pontos de escuta distribuídos nas áreas de influência do empreendimento, avaliados
conjuntamente para as duas campanhas de levantamento de avifauna, reuniram o registro de 1170
indivíduos. Quanto à abundância (IPA.) das espécies registradas, apenas oito espécies (9%) foram
responsáveis pela maioria dos avistamentos em toda a área de estudo, sendo uma classificada
como de abundância muito alta e as demais classificadas como de alta abundância (Figura
9.2.2.3.3-102 e Tabela 9.2.2.3.3-8). Grande parte das espécies (74%, 95 spp.) tiveram IPA abaixo
de 0,167 (menos de dez registros em 60 amostras) e foram categorizadas como espécies de baixa
abundância (Figura 9.2.2.3.3-102 e Tabela 9.2.2.3.3-8).
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Figura 9.2.2.3.3-102. Porcentagens da comunidade de aves para as categorias de abundância relativa.

A única espécie que teve sua abundância muito alta, com IPA de 1,250 (75 contatos em 60
amostras – Tabela 9.2.2.3.3-8), foi o pitiguari Cyclarhis gujanensis. Trata-se de uma espécie que vive
no estrato médio das árvores em borda de matas, detectada principalmente pelo seu canto
intenso e repetitivo, o que facilita na sua identificação.
Tabela 9.2.2.3-8. Índice Pontual de Abundância (I.P.A.) * reunido por categoria de abundância para a 1ª
campanha, realizada em setembro de 2015 em Santana de Parnaíba, São Paulo.
Número de espécies

I.P.A.

Categoria de abundância

Número de espécies

I.P.A.

1

1,250

Muito alta

3

0,250

1

0,783

1

0,233

1

0,733

2

0,217

1

0,683

4

0,183

3

0,583

3

0,167

1

0,567

2

0,150

1

0,550

4

0,133

2

0,533

8

0,117

2

0,450

6

0,100

2

0,417

6

0,083

1

0,383

9

0,067

2

0,367

16

0,050

1

0,300

17

0,033

1

0,283

24

0,017

Alta

Média

Categoria de abundância

Média

Baixa

3
0,267
Legenda: (*) Os valores individuais do IPA das espécies podem ser encontrados no Anexo 9.2.2.3-3.

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

348

Página: 382

C. Suficiência amostral e Riqueza estimada
A curva de acúmulo de espécies gerada a partir das 178 espécies com registros primários pelo
método de censos baseados em registros visuais e/ou auditivos efetuados em transecções
irregulares demonstra uma inclinação da curva, não apontando assim uma assíntota (Figura
9.2.2.3-103). O estimador utilizado, com base no conjunto matemático dos dados, prevê o
acréscimo de 28 espécies para o número de amostras resultante da somatória da primeira e
segunda campanha (Figura 9.2.2.3-103).
Figura 9.2.2.3-103. Curva de acúmulo de espécies observadas e estimadas (Jack 1) para a primeira e
segunda campanha realizada em setembro de 2015 e janeiro de 2016, respectivamente, pelo método de
observações-não sistemáticas em transecções irregulares a partir de Listas de Mackinnon, em Santana de
Parnaíba, São Paulo.

O mesmo se aplica para o método de ponto fixo ou ponto de escuta, pois a curva de acúmulo
de espécies gerada a partir das 128 espécies indica que seria possível registrar 157 espécies, ou
seja, 29 espécies a mais do que foi observado (Figura 9.2.2.3-104). Apesar de apresentar uma
maior inclinação do que para o método aplicado em transecções irregulares (Figura 9.2.2.3-104), é
de se considerar um número elevado de registros para o número de amostras (128 espécies em 60
amostras, enquanto que foram observadas 178 espécies para as 218 listas geradas para o método
anterior).
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Figura 9.2.2.3-104. Curva de acúmulo de espécies observada e estimadas (Jack 1) para a primeira e
segunda campanha realizada em setembro de 2015 e janeiro de 2016, respectivamente, pelo método de
ponto de escuta, em Santana de Parnaíba, São Paulo.

Espécies Raras, Endêmicas, de Interesse Econômico, Ameaçadas de Extinção e
Exóticas/Invasoras

De acordo com a classificação de Stotz et al. (1996), seis espécies são altamente sensíveis a
degradação ambiental, o correspondente a 3% da avifauna inventariada durante a primeira e
segunda campanha (Figura 9.2.2.3-105). Os sítios 03 e 10 obtiveram o maior número de registros
das espécies com alta sensibilidade, com a somatória de quatro espécies cada. A baixa proporção
da classe com alto grau de sensibilidade pode estar associada às intervenções sofridas na região ao
longo do tempo.
A análise para as demais espécies com relação à sensibilidade a alterações ambientais aponta
que 37% (70 spp.) são parcialmente sensíveis (espécies com média sensibilidade, Anexo 9.2.2.3-2
e Figura 9.2.2.3-105). Ao se avaliar de forma conjunta as espécies com alta e média sensibilidade,
pode-se afirmar que 40% da comunidade de aves apresenta restrição a ocorrência quanto à
qualidade de hábitat, indicando que a área ainda apresenta boa capacidade em abrigar espécies
nativas. Este potencial aumenta proporcionalmente às diminuições das intervenções antrópicas
no local.
A grande maioria (60% - 113 spp.) das espécies de avifauna registradas encontra-se classificada
como de baixa sensibilidade a alterações ambientais. Cabe a ressalva que o trabalho consultado
(STOTZ et al., 1996) foi publicado há 20 anos, devendo-se ter cautela na sua avaliação, uma vez
que as pressões para cada espécie podem sofrer alterações ao decorrer de um longo período de
tempo, como é o caso.
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Figura 9.2.2.3-105. Sensibilidade a alterações ambientais para toda a avifauna inventariada durante a
primeira e segunda campanha realizada em setembro de 2015 e janeiro de 2016, respectivamente, em
Santana de Parnaíba, São Paulo.

Quatro das espécies registradas durante as campanhas realizadas em setembro de 2015 e
janeiro de 2016 estão incluídas em alguma categoria de ameaça para o estado de São Paulo, duas
como quase ameaçada (QA) e duas como ameaçada de extinção (AE) (Anexo 9.2.2.3-2). Abaixo
são apresentadas informações contextualizadas sobre tais espécies ameaçadas.
Spizaetus tyrannus, o gavião-pega-macaco é uma espécie de topo de cadeia que requer grandes
áreas de florestas em bom estado de conservação. Vive solitário ou em pares e voa em círculos
acima da floresta (SMA, 2010). É uma ave considerada ainda incomum, residente e
medianamente sensível à degradação do seu habitat (BILDSTEIN et al. 1998; STOTZ et al.,
1996). A constante fragmentação e redução das áreas de florestas resultam na perda do principal
hábitat utilizado pela espécie e, assim, na redução da área de ocorrência da mesma (SMA, 2010).
É considerada ameaçada de extinção no estado de São Paulo (SMA, 2014) e categorizada como
vulnerável (SMA, 2010). Durante a primeira campanha, um par da espécie foi visualizado em voo
circular sobre o maciço florestal encontrado na área dos sítios 01 e 10; enquanto que na segunda
campanha, um indivíduo vocalizou em ambiente florestal durante a amostragem em transecção
aleatória no sítio 01, e outro foi visualizado em voo circular no sítio 10 em outro dia de campo.
Pyroderus scutatus (Figura 9.2.2.3-42), o pavó é uma espécie rara que habita o interior e as bordas
de florestas altas, especialmente em regiões montanhosas, como as encontradas na área do
empreendimento. A espécie é dependente de matas para sobreviver, podendo ser ocasionalmente
observada em áreas abertas, mas sempre próxima a áreas de floresta (SMA, 2010). É considerada
ameaçada de extinção no estado de São Paulo (SMA, 2014) e categorizada como vulnerável
(SMA, 2010). Durante a primeira campanha, a espécie pode ser observada solitária nos sítios 01 e
05 e em grupo com quatro indivíduos com comportamento reprodutivo, havendo exibição do
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papo e vocalizações no sítio 03. Já na segunda campanha foi feito o registro sonoro da espécie
nos sítios 01, 03, 05 e 07.
Campephilus melanoleucos, o pica-pau-de-topete-vermelho é uma espécie com ampla distribuição
pela América do Sul, porém, com a substituição de grandes áreas de Cerrado por pastagens e
monoculturas no interior do estado de São Paulo tem sofrido considerável impacto na população
da região (SMA, 2010). Geralmente é vista aos pares, se alimentando de insetos capturados em
troncos de árvores, galhos mortos ou secos. É considerada quase ameaçada no estado de São
Paulo (SMA, 2014) e categorizada como vulnerável (SMA, 2010). Durante a amostragem de
campo, foi registrada a partir de sua vocalização no sítio 06, durante a primeira campanha
(estação seca) realizada em setembro de 2015.
Pachyramphus marginatus, o caneleiro-bordado é um passeriforme da família Tityridae, com
distribuição em toda a Amazônia e Mata Atlântica. Costuma seguir bandos mistos para forragear
com espécie nuclear da família Thamnophilidae e também ao lado de outras espécies do gênero
Pachyramphus (SICK, 1997). É considerada quase ameaçada de extinção no estado de São Paulo
(SMA, 2014) e também categorizada como quase ameaçada (SMA, 2010). Durante as
amostragens de campo, foi registrado em ambas as campanhas a partir de sua vocalização em
bordas florestais nos sítios 03 e 04.
Ao todo foram observadas 30 espécies endêmicas ou com distribuição restrita associada à
Mata Atlântica (Figura 9.2.2.3-106 e Anexo 9.2.2.3-2), o que corresponde a 17% das espécies
registradas para a área (Tabela 9.2.2.3-9). Quando se avalia que aproximadamente um quarto das
espécies de aves é endêmico da Mata Atlântica (24% do total), pode-se dizer que a área abriga
relevante quantidade desta classe de aves, com o registro de 14% de espécies endêmicas para a
Mata Atlântica (30 spp., Tabela 9.2.2.3-9).
Tabela 9.2.2.3-9. Avaliação dos endemismos registrados para durante a primeira e segunda campanha
realizada em setembro de 2015 e janeiro de 2016, respectivamente, em Santana de Parnaíba, São Paulo.
Avaliação do endemismo

Número de espécies endêmicas registradas

29

Porcentagem de espécies endêmicas para a área

17%

Porcentagem de espécies endêmicas para a MA

14%

O sítio 05 foi o que apresentou um maior número de endêmicas, abrigando 20 dos 30
representantes totais (Figura 9.2.2.3-106 e Anexo 9.2.2.3-2). De um modo geral todos os sítios
abrigam um número aproximado de espécies endêmicas de Mata Atlântica, variando entre 12 e
19, a exceção do sítio 06, onde foi possível abrigar apenas seis espécies (Figura 9.2.2.3-60). O sítio
06 é composto em grande parte por área aberta com esparsas árvores isoladas e por
reflorestamento de exótica. A pequena extensão de ambientes florestados pode ser refletida na
quantidade inferior de endemismos.
É válido comentar a respeito do registro do macuquinho (Eleoscytalopus indigoticus) no sítio 02
durante a primeira campanha, espécie essa que além de endêmica de Mata Atlântica, é
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considerada quase ameaçada (QA) em nível global (IUCN, 2015), ocorrendo em florestas
primárias e secundárias úmidas como matas de araucária e matas ciliares. Outra espécie endêmica
da Mata Atlântica, que não foi inserida em nenhum sítio amostral devido ao seu registro de
caráter ocasional na primeira campanha, foi o flautim Schiffornis virescens (Figura 9.2.2.3-106 e
Anexo 9.2.2.3-2).
Figura 9.2.2.3-106. Espécies endêmicas inventariadas durante a primeira e segunda campanha realizada
em setembro de 2015 e janeiro de 2016, respectivamente, em Santana de Parnaíba, São Paulo.

A gralha-do-campo (Cyanocorax cristatellus – Figuras 9.2.2.3-50 e 9.2.2.3-91) é uma espécie
endêmica do Cerrado e foi encontrada em seis sítios amostrais (Anexo 9.2.2.3-2). Há duas
hipóteses para a ocorrência desta espécie: pela primeira, a gralha-do-campo pode ocorrer na
região devido à presença de Mata Atlântica do interior paulista em localidade próxima, mais
especificamente na Serra do Japi (como discutido no Item “Composição e Estruturação da
Comunidade”). Outra possibilidade é que a destruição da vegetação primária implica na
dissolução dos limites dos ecossistemas e tornou-se corriqueiro o relato de espécies do Cerrado e
da Caatinga invadindo ambientes onde a mata está sumindo (SICK, 1997). A gralha-do-campo é
capaz de voar alto e atravessar áreas abertas em sobrevoo e há alguns anos é detectada invadindo
regiões do cinturão verde da cidade de São Paulo, na qual se enquadra a área do presente estudo.
No sentido estrito, a migração se caracteriza pelo deslocamento realizado anualmente e que se
repete, de forma estacional, por uma determinada população animal que se desloca da sua área de
reprodução para áreas de alimentação e descanso, em uma determinada época do ano, retornando
a sua área de reprodução original (ALERSTAM; HEDENSTRÖM, 1998). Este ciclo, que se
repete, tem como causa a oferta de alimento sazonalmente disponível (SICK, 1983).
Mesmo se reproduzindo em território nacional, algumas espécies podem migrar para regiões
diferentes daquelas em que elas se reproduzem em resposta à sazonalidade de recursos hídricos e
tróficos, tais como florações e frutificações (STOTZ et al., 1996). Para o presente estudo, foram
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detectadas 14 espécies que realizam tais deslocamentos dentro do território nacional, segundo o
apresentado na Tabela 9.2.2.3-10.

Tabela 9.2.2.3-10. Espécies que realizam migrações sazonais, registradas durante a primeira e segunda
campanha realizada em setembro de 2015 e janeiro de 2016, respectivamente, em Santana de Parnaíba,
São Paulo.
Nome científico

Nome popular

Antrostomus rufus

joão-corta-pau

Hydropsalis parvula

bacurau-chintã

Chaetura meridionalis

andorinhão-do-temporal

Legatus leucophaius

bem-te-vi-pirata

Myiarchus swainsoni

irré

Myiodynastes maculatus

bem-te-vi-rajado

Empidonomus varius

peitica

Pyrocephalus rubinus

príncipe

Vireo chivi

juruviara

Turdus flavipes

sabiá-una

Turdus amaurochalinus

sabiá-poca

Turdus subalaris

sabiá-ferreiro

END

Pipraeidea melanonota

saíra-viúva

Tersina viridis

saí-andorinha

Quanto às aves que apresentam interesse econômico, temos principalmente aves
Passeriformes, especialmente as famílias Thraupidae, Cardinalidae e Fringillidae. Em nosso
inventário registramos um Thraupidae e um Emberizidae mais visados como aves canoras (de
canto distinto), respectivamente o trinca-ferro-verdadeiro Saltator similis e o coleirinho Sporophila
caerulescens. Todavia, durante os trabalhos de campo não foram encontrados indícios de
exploração da fauna, caça e captura.
Foi possível detectar espécies de aves em ciclos reprodutivos sadios, não apenas devido à
presença de ninhos, espécies aos pares e até mesmo em cópula, mas também devido à presença
de indivíduos jovens.
Das quatro espécies exóticas de aves estabelecidas no Brasil (SICK, 1997) duas foram
detectadas nas áreas de influência do empreendimento, a garça-vaqueira Bubulcus ibis, o pombodoméstico Columba livia, o bico-de-lacre Estrilda astrild e o pardal Passer domesticus.
D. Considerações Finais
Os resultados obtidos demonstram que as fitofisionomias remanescentes possuem elevada
importância local para a avifauna, visto que abrigam satisfatoriamente sua comunidade. A região
abriga uma comunidade heterogênea com espécies de diferentes níveis de exigência ambiental,
variando de generalistas a indicadoras de qualidade do meio. Embora esteja inserida em um
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contexto antrópico, a proximidade da área estudada com grandes maciços florestais, facilita os
processos de manutenção de características florestais, mantendo um hábitat ainda propício para
muitas espécies indicadoras de boa qualidade ambiental que permanecem no local.
É relevante o registro de espécies ameaçadas de extinção, migratórias, endêmicas de Mata
Atlântica, bem como a observação de espécies em atividade reprodutiva, seja por meio de ninhos,
espécies aos pares ou em atividade de cópula e pela presença de juvenis, indicativo que a área
apresenta potencial e recursos necessários para abrigar em sua comunidade espécies residentes.
Ademais, no presente estudo foram registradas algumas espécies inéditas em relação aos
trabalhos consultados para a região.
Ao avaliarmos que 400 espécies foram registradas na cidade de São Paulo e seus arredores,
podemos afirmar que o local pretendido pelo empreendimento é uma área de grande importância
para a avifauna regional, pois em apenas 20 dias de amostragem foram registradas 48% do
esperado para uma área muito superior em extensão. A grande proporção de ambientes florestais
encontrados em adição a existência de inúmeras nascentes e cursos d’água em meio a mata
ressaltam ainda mais a importância do local para a avifauna.
A realização de duas campanhas sazonais, a primeira durante a estação seca e a segunda
durante a estação chuvosa, deu à amostragem uma caracterização mais robusta da fauna local (de
167 para 191 espécies), visto que é nesta estação que as espécies se tornam mais conspícuas e,
portanto, mais detectáveis.
Por fim, é válido considerar a importância do uso da área por grandes rapinantes das famílias
Accipitridae e Falconidae, além da diversidade de espécies registradas de grandes frugívoros, tais
como as das famílias Ramphastidae, Psittacidae e Cotingidae.
9.2.3.

Unidades de Conservação e outras Áreas Protegidas

Este documento apresenta a caracterização das Unidades de Conservação (UC) e outras áreas
protegidas presentes nas áreas de influência do empreendimento, conforme a Resolução SMA
85/2012, e as Resoluções CONAMA 428/10 e 473/15.
Para identificação, delimitação e caracterização das UCs e outras áreas protegidas foi
consultada a legislação e também fontes oficiais municipais, estaduais e federais (e. g. Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, Fundação para a Conservação e a
Produção Florestal), além da literatura disponível. Consideraram-se as UCs municipais, estaduais
e federais existentes ou em processo de criação internas a um raio de 3 km a partir do
empreendimento. Para cada UC foram levantados e consultados o decreto de criação, os limites
geográficos, a zona de amortecimento e o plano de manejo (quando existentes), os objetivos e as
principais características, além da distância entre seus limites e as áreas de influência do
empreendimento. Verificou-se também a situação atual dessas UCs, como possíveis carências,
bens e serviços, regularização fundiária, infraestrutura e situação do plano de manejo, para
subsidiar a decisão da Câmara de Compensação Ambiental a respeito da destinação de recursos
conforme a Lei Federal 9.985/00.
CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

355

Página: 389

Áreas prioritárias para conservação, áreas de valor ecológico, áreas com potencial para
estabelecimento de UCs e sítios importantes de reprodução de espécies internos às áreas de
influência também foram levantados, conforme exigido pelo Parecer Técnico nº 38/16/IE. Para
mapeamento das áreas de valor ecológico e de áreas com potencial para o estabelecimento de
UCs, consideraram-se os mapas produzidos no âmbito do projeto Biota-FAPESP (Áreas
Prioritárias para Incremento da Conectividade e Áreas Prioritárias para Criação de Unidades de
Conservação) e o mapa de Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e
Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira (Ministério do Meio Ambiente).
Ainda, foram consideradas áreas não previstas pela Lei Federal 9.985/00, como as Áreas de
Preservação Permanente (conforme a Lei Federal 12.651/12), Áreas Naturais Tombadas, parques
e outras áreas legalmente protegidas em âmbito municipal, com cunho ecológico, cuja
conceituação foi obtida através da análise dos diplomas legais que as instituíram.
Buscou-se identificar a relevância do empreendimento junto ao contexto ambiental no qual ele
se insere, verificando-se sua proximidade com as áreas protegidas e zonas de amortecimento, e a
ocorrência de possíveis interferências e modificações nas UCs.
9.2.3.1. Sistema Nacional de Unidades de Conservação
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) é constituído pelo
conjunto das Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais, conforme a Lei
9.985/00, e respectiva regulamentação dada pelo Decreto 4.340/02. De acordo com a referida lei,
Unidade de Conservação (UC) é o “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de
proteção”.
As Unidades de Conservação, de acordo com o SNUC, podem ser caracterizadas como de
Proteção Integral ou de Uso Sustentável. O objetivo das Unidades de Proteção Integral é
“preservar a natureza”, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com
exceção dos casos previstos no SNUC, enquanto o objetivo das Unidades de Uso Sustentável é
“compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais”.
O SNUC trata também da Reserva da Biosfera, um modelo internacional de gestão de
recursos naturais, que visa à preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento da pesquisa
científica, o monitoramento e a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria
da qualidade de vida das populações. Consiste em áreas de domínio público ou privado, podendo
ser formada por unidades de conservação já existentes, criadas pelo Poder Público.
A Resolução CONAMA 428/10 dispõe sobre a necessidade de solicitação de autorização do
órgão responsável pela administração da UC para o licenciamento de empreendimentos,
conforme Artigo 1º:
O licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam afetar Unidade de
Conservação (UC) específica ou sua zona de amortecimento (ZA), assim considerado pelo órgão ambiental
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licenciador, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA), só poderá ser concedido após autorização do órgão responsável pela administração da UC
ou, no caso das Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN), pelo órgão responsável pela sua
criação.

O Parágrafo 3º do artigo 36 da Lei Federal 9.985/00 também dispõe sobre a necessidade dessa
autorização.
Para UCs que ainda não apresentam zona de amortecimento estabelecida, a Resolução
CONAMA 428/10 dispõe que para licenciamentos considerados de significativo impacto
ambiental deve ser utilizado o raio de 3 km a partir do limite da UC (Art. 1º, § 2º, alterado pela
Resolução CONAMA 473/15), durante o prazo de cinco anos a partir da publicação da
Resolução CONAMA 473/15.
É importante ressaltar que o §2º do artigo 1º da Resolução CONAMA 428/10 trata das áreas
protegidas abrangidas pelo SNUC, excetuando-se APAs e RPPNs, e que o artigo 36 do SNUC
trata ainda da obrigatoriedade dos empreendimentos de significativo impacto ambiental em
apoiar a implantação e manutenção de UC de Proteção Integral, sendo que a unidade afetada pelo
empreendimento (sendo de Proteção Integral ou Uso Sustentável) deverá ser uma das
beneficiárias da compensação.
A Resolução SMA 85/12 também dispõe sobre a autorização dos órgãos responsáveis pela
administração de UC, determinando, em seu artigo 1º, a necessidade de autorização prévia desses
órgãos em processos de licenciamento ambiental de empreendimentos que possam afetar UC ou
sua Zona de Amortecimento – ZA.
O mapa das Unidades de Conservação e outros espaços protegidos (Desenho
26341607UCA3), representa a espacialização dessas áreas, enquanto a Tabela 9.2.3.1-1 apresenta
as unidades de conservação e suas respectivas distâncias até as áreas de influência.
Tabela 9.2.3.1-1. Unidades de Conservação próximas ou na região do empreendimento, suas
características e distâncias das áreas de influência do meio biótico.
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Unidade de
Conservação

Legislação de Criação

Reserva Biológica do Lei Municipal nº
Tamboré
2.689/2005

Área (ha)

Plano
de
Manejo

Responsável

Distâncias (km)
ADA

AID

AII

367,34

Prefeitura Municipal de
Santana de Parnaíba

A

0,65

0,00

0,00

492,68

Fundação para a
Conservação e a Produção
Florestal do Estado de São
Paulo

A/2011 6,15

5,69

0,02

E

0,51

0,00

0,00

4,26

2,19

0,60

Parque Estadual do
Jaraguá

Decreto nº
38.391/1961

APA Cajamar

Lei Estadual n°
4.055/1984

Fundação para a
Conservação e a Produção
13.400,00
Florestal do Estado de São
Paulo

APA da Várzea do
Rio Tietê *

Lei Estadual nº
5.598/1987

Fundação para a
Conservação e a Produção
Florestal do Estado de São
Paulo

AP

RPPN Mutinga *

Portaria nº 12/2011

Particular/SVMA

A/2012 10,75 10,10 3,90

7.400,00

2,50

Plano de Manejo: E – em elaboração; A/ – aprovado/ano de aprovação; AP – em fase de aprovação; O –
Ocorrência.
Fonte: Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, Ministério do Meio Ambiente
– Instituto Chico Mendes, Secretaria do Verde e Meio Ambiente – SVMA, CPEA.
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Área Diretamente Afetada (ADA)

Faixa de 3 Km em relação a área de estudo

Área de Influência Direta (AID)

Limites municipais

Área de Influência Indireta (AII)

Faixa de Servidão da dutovia OPASA
(20 metros)

Unidades de Conservação

Caieiras

UC de Proteção Integral

7.412.000

Reserva Biológica do Tamboré 0
Parque Estadual do Jaraguá 1

Cajamar

UC de Uso Sustentável

Área de Proteção Ambiental (APA)

APA Morro Voturuna e Manancial Santo André 2

16

19

APA de Cajamar 3

APA da Várzea do Rio Tietê 4

19

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)

7.408.000

7

RPPN Mutinga 5

RPPN Alphasítio 6
Outros Espaços Protegidos

8
11

22
20

18

21

2

Santana de
Parnaíba

22

Zona de Amortecimento (ZA)

São
Paulo

10

ZA Reserva Biológica do Tamboré 7
ZA Parque Estadual do Jaraguá 8

Terra Indígena do Jaraguá 9

14

Zona especial de proteção ambiental (ZEPAM) 10

7.404.000

Área Natural Tombada do Morro do Major ou do Cruzeiro 11

Área objeto de estudo de tombamento pelo CONDEPHAAT na Serra do Itaqui 12

6
12

0
13

Morro do Voturussu 14

Parque Ecológico do Tietê 15

1

Parque Municipal

Parque Municipal Anhanguera 16

15

Parque Urbano Vila dos Remédios 17

5

Osasco

7.400.000

Barueri

Lagoa do Bacuri 13

9

Parque Municipal Burle Marx 18

Zoneamento do Município de Santana de Parnaíba

4
17

Itapevi

Jandira

7.402.000

7.408.000

Faixa de 3 Km em relação a
área de estudo

Reserva da Biosfera do Cinturão
Verde da Cidade de São Paulo
Zona Núcleo

302.000

2

Zona de Amortecimento e
Conectividade
Zona de Transição e
Cooperação

4 km

308.000

Zona de Proteção Ambiental - Tipo 2 (ZPA-2) 21

Área Urbana
314.000

320.000

Zona de Proteção Ambiental - Tipo 3 (ZPA-3) 22

Legenda
Área Diretamente Afetada
(ADA)

±

Zona de Proteção Ambiental - Tipo 1 (ZPA-1) 20

Carapicuíba

Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo

0

Zona de Preservação (ZPE) 19

Indústria

±

0

1

2

4 km

Escala gráfica
Escala numérica - 1:90.000
Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum horizontal: SIRGAS 2000, fuso 23K
Reserva da Biosfera do Cinturão Verde
da Cidade São Paulo, 2004
DIgitalGlobe, 2015/2016
Emplasa, 2002
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9.2.3.1.1.

Unidades de Conservação de Proteção Integral

Conforme a Resolução SMA 07/2017, as Unidades de Conservação de Proteção Integral
correspondem a áreas de Muito Alta prioridade para restauração da vegetação nativa.
A. Reserva Biológica do Tamboré
Localizada no município de Santana de Parnaíba, a oeste da cidade de São Paulo, é uma das
maiores unidades de conservação inseridas em perímetro urbano no Brasil. Foi instituída pela Lei
Ordinária Municipal nº 2.689/2005.
A Reserva tem grande relevância por apresentar 17 nascentes importantes para o
abastecimento de córregos da região, dentre outras características. Sua vegetação é secundária,
pertencente ao Bioma Mata Atlântica, com mais de 70% da área em estágios médio e avançado
de regeneração. Mais de 190 espécies vegetais já foram identificadas, pertencentes a mais de 60
famílias. Quanto aos vertebrados, já foram identificadas mais de 142 espécies de aves, 25 espécies
e quatro morfoespécies de mamíferos, 25 espécies de anfíbios e 14 de répteis (INSTITUTO
TAMBORÉ, 2009; INSTITUTO BROOKFIELD, [200-?]).
O município de Santana de Parnaíba celebrou convênio com o Instituto Tamboré (atual
Instituto Tegra), uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), cabendo a
esse instituto a elaboração de um Plano de Gestão Ambiental para a reserva, conduzindo
programas, projetos e ações, além de propor medidas de preservação e de melhoria da qualidade
ambiental da reserva (SANTANA DE PARNAÍBA, 2006). O Plano de Manejo da Reserva
encontra-se aprovado e foram levantadas algumas carências da unidade em relação às seguintes
demandas: implantação de sede administrativa e centro de vivência e educação ambiental;
implantação das trilhas interpretativas; construção de corredores de passagem de fauna;
atualização com levantamento topográfico dos limites da reserva; implantação de cercas no
perímetro de limite; implantação de uma área de recebimento e soltura de fauna na reserva e
controle de espécies invasoras (manejo de bambu).
B. Parque Estadual do Jaraguá
Esta UC localiza-se no bairro do Jaraguá, região noroeste da cidade de São Paulo. Foi criada
pelo Decreto 38.391/61 e sua gestão é realizada pela Fundação Florestal do Estado de São Paulo,
possuindo uma área total de 492,68 ha (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2014). Consiste em área de
Zona Núcleo da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, reconhecida
pela UNESCO em 1993. A Resolução nº 5/1983 do Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), com base nos termos do art.
1º do Decreto-Lei 149/69 e do Decreto 13.426/79, estabelece como tombada a área onde se
insere o parque.
Seu Plano de Manejo foi elaborado como parte integrante do Termo de Compromisso de
Compensação Ambiental (TCCA) resultante do licenciamento ambiental do empreendimento
“Rodoanel Mário Covas – Trecho Oeste”, em 2010 (SÃO PAULO, 2010).
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Representa um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica da região metropolitana de São
Paulo, apresentando vegetação de Floresta Ombrófila Densa Montana. Estudos já identificaram
mais de 250 espécies nativas arbustivas e arbóreas, pertencentes a mais de 150 gêneros (SOUZA
et al, 2009). O parque conta com espécimes nativos de flora e fauna, como macaco-prego,
tucano-do-bico-verde, bicho-preguiça, palmito-juçara, guapuruvus, ipê-amarelo, pau-d’alho,
dentre outros.
Dentre as carências/dificuldades apresentadas pelo parque, estão problemas com energia
elétrica e comunicação, necessidade de reforma de parte das estruturas de apoio, necessidade de
aprimoramento do monitoramento e avaliação para os programas de gestão do parque,
necessidade de capacitação continuada dos funcionários, necessidade de ordenação do fluxo de
veículos, melhoria do sistema de coleta de dados, necessidade de restauração e manutenção do
Casarão Afonso Sardinha, redimensionamento do sistema de captação de água no acampamento
de escoteiros. O Plano de Manejo também ressalta a importância da implantação de programas
de voluntariado, da formalização e fomentação de parcerias com setores públicos, privados e do
terceiro setor, da divulgação das ações e projetos, e a análise e normatização dos diversos serviços
que são desenvolvidos no interior do parque, como lanchonetes e barracas de artesanato (SÃO
PAULO, 2010).
9.2.3.1.2.

Unidades de Conservação de Uso Sustentável

A. Área de Proteção Ambiental (APA) Cajamar
Localizada no município de Cajamar, a APA ocupa uma área de 13.400 ha e é gerida pela
Fundação Florestal do Estado de São Paulo. Foi criada a partir da Lei Estadual 4.055/84,
abrangendo as áreas urbana e rural do município de Cajamar. Faz parte da região formada pelo
maciço montanhoso que engloba as APAs Jundiaí e Cabreúva, e dessa forma, as três APAs
deverão apresentar um Plano de Manejo conjunto. Faz parte, ainda, da Reserva da Biosfera do
Cinturão Verde.
A área é caracterizada pelas Serras do Japi e dos Cristais, que formam um maciço
montanhoso, na região norte e noroeste de Cajamar. Também se caracteriza por apresentar
remanescentes da Mata Atlântica e mananciais de abastecimento público. Inserida na região
metropolitana de São Paulo, vem sofrendo com o crescimento econômico e a expansão urbana,
sendo que a principal atividade econômica é a extração de calcário e granito (FUNDAÇÃO
FLORESTAL, 2010). O Plano de Manejo desta UC está em fase de elaboração (FUNDAÇÃO,
FLORESTAL, 2017).
B. Área de Proteção Ambiental (APA) Várzea do Rio Tietê
A Área de Proteção Ambiental (APA) Várzea do Tietê foi criada pela Lei Estadual 5.589/87, e
regulamentada pelo Decreto Estadual 42.837/98. A APA abrange uma extensa faixa de várzeas
que acompanham o rio Tietê, iniciando na Represa Ponte Nova, em Salesópolis, até a represa
Edgard de Souza, em Santana de Parnaíba. A área de abrangência da APA é de aproximadamente
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7.400 ha, englobando 12 municípios da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), situados ao
longo do rio Tietê. No Trecho Leste, os municípios abrangidos são: São Paulo, Guarulhos,
Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim e Salesópolis; e, no Trecho
Oeste: Osasco, Carapicuíba, Barueri e Santana de Parnaíba.
O objetivo principal da APA é a proteção das várzeas e planícies aluviais do rio Tietê,
garantindo assim a função reguladora das cheias do rio. A bacia do Alto Tietê é importante para o
controle de inundações da metrópole. Isto se deve ao fato de o trecho a jusante do rio atravessar
centros urbanos, tendo suas várzeas ocupadas por construções humanas. A fiscalização
ineficiente vem contribuindo com a ocupação às margens do rio Tietê e consequentemente com
sua poluição. Este cenário, além de interferir na qualidade das águas e nas comunidades bióticas,
contribui com os frequentes episódios de enchentes (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2012).
O Plano de Manejo da UC encontra-se em fase de aprovação, tendo sido concluído em 2013.
Conforme o estudo há a necessidade do desenvolvimento de pesquisas sobre a vegetação e fauna,
com o desenvolvimento de programas de amostragem e monitoramento, uma vez que a área da
APA é pouco estudada. Outras necessidades apontadas são o desenvolvimento de parcerias com
universidades, museus e outras instituições, subsídios ao manejo da APA, com recuperação e
consolidação dos corredores ecológicos (SÃO PAULO, 2013).
C. Reserva Particular do Patrimônio Natural Mutinga
A Reserva Particular do Patrimônio Natural Mutinga foi criada pela Portaria nº 12/2011
(Secretaria do Verde e Meio Ambiente). Atualmente é a única UC desta categoria reconhecida no
âmbito do município de São Paulo. Seu Plano de Manejo foi aprovado pela Portaria nº 32 da
Secretaria do Verde e Meio Ambiente em 2012 (SÃO PAULO, 2012).
Esta UC, com 2,5 ha, foi criada para proteger uma área verde localizada no interior de um
condomínio residencial (Sítio Anhanguera). A RPPN Mutinga localiza-se a 13,5 km a noroeste do
marco zero do município de São Paulo (localizado na Praça da Sé), nas proximidades da Rodovia
Anhanguera. A vegetação da UC corresponde a Floresta Ombrófila Densa, e estando localizada
em uma região intensamente urbanizada, está sujeita a diferentes pressões. Na área da RPPN já
foram plantadas espécies nativas e exóticas que compunham um pomar, assim como já houve a
criação de animais de pastoreio no local. Atualmente antigas áreas de pasto estão regeneradas por
espécies nativas. Há, na porção norte da UC, um maciço arbóreo dominado por eucaliptos com
sub-bosque formado por espécies nativas pioneiras. Foram registradas mais de 60 espécies
vegetais nativas na área, incluindo a ameaçada de extinção Cedrela fissilis (cedro). Com relação à
fauna, mais de 40 espécies de aves já foram registradas.
Dentre as necessidades apontadas pelo Plano de Manejo estão a implantação e manutenção de
trilhas com sinalização, a aquisição de estruturas para vigilância e administração, assim como de
equipamentos para o setor administrativo. A presença de muitos indivíduos de espécies exóticas e
consideradas invasoras de flora é levantada como aspecto a ser controlado. Outra necessidade é a
recuperação da área em estágio pioneiro de regeneração sob o bosque de eucaliptos, assim como
o monitoramento da revegetação. Há, também, intenção de desenvolver um programa de
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educação ambiental e um projeto de travessia de fauna entre a RPPN e a área vegetada da
propriedade da SIEMENS, adjacente, além de permitir futuramente que sejam desenvolvidos
projetos científicos na área (PROMINER, 2012).
9.2.3.1.3.

Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo

A Reserva da Biosfera, instituída pela UNESCO com o Programa o Homem e a Biosfera,
inclui áreas ambientalmente importantes espalhadas por todo o planeta, onde é estimulado o
desenvolvimento sustentável, reafirmando instrumentos de proteção já existentes. Nessas áreas
devem ser estabelecidas condições para a realização de projetos científicos e de educação
ambiental, além da conservação. Elas devem ser divididas em zonas (Núcleo, Tampão e de
Transição), que apresentam diferentes níveis de restrição quanto ao seu uso e ocupação. Nas
Zonas Núcleo a principal função é a proteção da biodiversidade, correspondendo a unidades de
conservação de proteção integral. As Zonas de Amortecimento são delimitadas no entorno ou
entre zonas núcleo, com a função de reduzir impactos sobre as mesmas e garantir qualidade de
vida para as comunidades existentes. Geralmente fazem parte de Zonas Núcleo as APAs, áreas
de mananciais e áreas tombadas. Já as Zonas de Transição não apresentam limite estável, e têm
como objetivo integrar as demais zonas da reserva, por meio de monitoramento e educação
ambiental (MAB/UNESCO, 2004).
Criada em 1993, reconhecida pela UNESCO, a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da
Cidade de São Paulo apresenta uma área de 1.611.710 ha, abrangendo 73 municípios. Abriga os
biomas Mata Atlântica e Cerrado e é parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
Suas Zonas Núcleo incluem, dentre outros, o Parque Estadual da Cantareira e o Parque do
Jaraguá. Suas Zonas Tampão incluem Áreas de Proteção de Mananciais, o Parque Nascentes do
Rio Tietê, a Área Tombada da Serra do Japi, e outras APAs (INSTITUTO FLORESTAL, 2001).
As áreas de influência do empreendimento inserem-se parcialmente em áreas correspondentes
à Zona de Amortecimento e Conectividade da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade
de São Paulo.
9.2.3.2. Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade e Áreas
Prioritárias para Criação de Unidades de Conservação
Em 1999 foi criado o Programa FAPESP de Pesquisas em Caracterização, Conservação,
Restauração e Uso Sustentável da Biodiversidade (Biota-FAPESP), com o objetivo de mapear e
analisar a biodiversidade. Foram produzidos mapas para orientar as decisões envolvendo
estratégias de conservação, preservação e restauração da biota nativa no estado de São Paulo,
junto à Secretaria do Meio Ambiente (FAPESP, 2012). Assim, como resultado os mapas de Áreas
Prioritárias para Incremento da Conectividade e Áreas Prioritárias para Criação de Unidades de
Conservação, classificam as áreas de acordo com diferentes graus de prioridade ou de indicação.
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Conforme o Mapa de Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade, na ADA e AID
do empreendimento há áreas com prioridade 6 e 7. Já na AII, há áreas com prioridades variando
de 3 a 7 (Figura 9.2.3.2-1).
O Mapa de Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade é uma das fontes utilizadas
para elaboração dos Anexos da Resolução SMA nº 07/2017, que estabelece critérios para a
compensação ambiental para supressão de vegetação nativa, de árvores isoladas e intervenção em
APP. Os anexos desta resolução definem categorias de prioridade para restauração da vegetação
nativa nos municípios (que variam de baixa a muito alta), sendo que as Unidades de Conservação
de Proteção Integral equivalem a áreas de Muito Alta prioridade. Assim, a compensação
ambiental, no caso de autorização para supressão de vegetação nativa, deve atender a critérios
definidos de acordo com o estágio sucessional e conforme a categoria de prioridade (Mapa de
“Áreas Prioritárias para Restauração da Vegetação Nativa”) da vegetação objeto de supressão. O
município de Santana de Parnaíba apresenta grau de prioridade classificada como “Muito Alta”,
conforme Resolução SMA nº 07/2017.
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Figura 9.2.3.2-1: Mapa de Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade.

Fonte: Dados - BIOTA FAPESP. Mapa produzido por CPEA.

Com relação ao Mapa de Áreas Prioritárias para Criação de Unidades de Conservação, as áreas
de influência não abrangem áreas classificadas por algum grau de indicação, havendo
regionalmente áreas com graus variando de 15 a 100% (Figura 9.2.3.2-2).
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Figura 9.2.3.2-2: Mapa de Áreas Prioritárias para Criação de Unidades de Conservação.

Fonte: Dados - BIOTA FAPESP. Mapa produzido por CPEA.
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9.2.3.3. Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e
Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira
O Decreto 5.092/04 define regras para que sejam identificadas as áreas prioritárias para a
conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade, conforme o
Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira – PROBIO.
Entre 1997 e 2000 foram definidas áreas prioritárias para conservação na Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Campos Sulinos, e na Zona Costeira e Marinha. Essas áreas
foram instituídas pela Portaria nº 126/2004 do Ministério do Meio Ambiente, que também
determinou a necessidade de revisões, em prazo não superior a dez anos, pela Comissão Nacional
de Biodiversidade (CONABIO).
Posteriormente, a Deliberação CONABIO 46/2006 aprovou novas áreas prioritárias,
reconhecidas mediante Portaria nº 9/2007, que revogou a Portaria nº 126/2004. Ainda, a Portaria
nº 223/2016 reconheceu a segunda atualização dessas áreas prioritárias para os biomas Cerrado,
Pantanal e Caatinga, revogando as áreas destes mesmos biomas antes reconhecidas pela Portaria
nº 9/2007.
O Decreto 5.092/04 define, em seu artigo 4º, que “as áreas a serem instituídas pela portaria
ministerial [...] serão consideradas para fins de instituição de unidades de conservação, no âmbito do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, pesquisa e inventário da biodiversidade,
utilização, recuperação de áreas degradadas e de espécies sobre-exploradas ou ameaçadas de extinção e repartição de
benefícios derivados do acesso a recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado”.
A Deliberação CONABIO nº 46/2006 aprova a minuta da Portaria nº 9/2007, que reconhece
em seu artigo 1º essas áreas prioritárias para efeito da formulação e implementação de políticas
públicas, programas, projetos e atividades sob a responsabilidade do Governo Federal voltados a
conservação in situ da biodiversidade, utilização sustentável de componentes da biodiversidade,
repartição de benefícios derivados do acesso a recursos genéticos e ao conhecimento tradicional
associado, pesquisa e inventário sobre a biodiversidade, recuperação de áreas degradadas e de
espécies sobre exploradas ou ameaçadas de extinção e valorização econômica da biodiversidade.
As Áreas Prioritárias são subdivididas em classes de importância biológica extremamente alta,
muito alta, alta e insuficientemente conhecida, e em classes de prioridade de ação extremamente
alta, muito alta e alta, conforme o Artigo 2º da Portaria nº 9/2007.
A ADA, AID e AII incidem sobre Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e
Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira com prioridade de ação e importância
biológica extremamente altas, o que evidencia o alto valor ecológico da região onde se insere o
empreendimento (Figura 9.2.3.3-1).
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Figura 9.2.3.3-1: Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios
da Biodiversidade Brasileira.

Fonte: Dados - Ministério do Meio Ambiente. Mapa produzido por CPEA.
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9.2.3.4. Outras Áreas Protegidas
Doze áreas protegidas não previstas pela Lei Federal 9.985/00 foram identificadas na região
do empreendimento, mas apenas três inserem-se na AII (Área de Reserva Legal ou RPPN
Alphasítio, Morro do Voturussu e ZEPAM). A Tabela 9.2.3.4-1 apresenta essas áreas protegidas,
assim como suas distâncias das áreas de influência do meio biótico. O mapa das Unidades de
Conservação e outras áreas protegidas (Desenho 26341607UCA3) apresenta a localização dessas
áreas.
Tabela 9.2.3.4-1: Outras áreas protegidas (outros espaços) localizadas na região do empreendimento e sua
ocorrência.
Área Protegida

Distância (km)
ADA

AID

AII

Parque Municipal Burle Marx

5,30

3,80

1,56

Parque Urbano Vila dos Remédios

11,50

11,00

5,20

Parque Municipal Anhanguera

3,21

1,46

0,00

Parque Ecológico do Tietê

5,68

3,54

2,06

Área de Reserva Legal ou RPPN Alphasítio

2,29

1,56

0,00

Território de Preservação Ambiental do Voturuna e Manancial do Santo
André

9,62

8,00

5,18

Morro do Voturussu

3,22

1,76

0,00

Lagoa do Bacuri

4,94

2,94

1,18

Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM)

1,45

0,18

0,00

ANT do Morro do Major ou do Cruzeiro

6,77

5,24

2,63

Área Objeto de Tombamento pelo CONDEPHAAT na Serra do Itaqui

10,63

9,17

6,89

Terra Indígena do Jaraguá

8,48

8,66

2,34

Fonte: Prefeitura de São Paulo – Secretaria do Verde e Meio Ambiente, Secretaria da Cultura - CONDEPHAAT,
Prefeitura de Barueri, Prefeitura de Santana de Parnaíba, CPEA.

9.2.3.4.1.

Parques

Na área de estudo foram identificados parques que não são reconhecidos pelo SNUC (Sistema
Nacional de Unidades de Conservação), representando áreas de lazer para a população.
Apresentam, além de áreas verdes, estrutura para visitação e recreação, como playground, quadras
poliesportivas e jardins. Nessa categoria inserem-se o Parque Municipal Burle Marx, o Parque
Urbano Vila dos Remédios, o Parque Municipal Anhanguera e o Parque Ecológico do Tietê. Os
dois últimos, com grande relevância, são descritos em detalhes a seguir:
Parque Municipal Anhanguera: com área de 950 ha, é o maior parque municipal de São
Paulo, sendo 40 ha para visitação e o restante restrito para preservação do ecossistema e da
diversidade biológica. O parque é considerado como zona de amortecimento e conectividade
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entre o Parque Estadual do Jaraguá e o Parque Estadual da Cantareira, de grande importância na
ligação e contribuição para a manutenção de espécies de fauna e flora, remanescente do Sítio
Santa Fé, antiga fazenda de reflorestamento.
Sua vegetação é composta predominantemente por eucaliptos, com sub-bosque com diversas
espécies nativas como o camboatá e o tapiá-guaçu. Foram registradas 204 espécies, das quais sete
estão ameaçadas, como o pinheiro-do-paraná e samambaiaçus. O parque também possui elevada
riqueza de fauna, com cerca de 230 espécies, sendo 146 de aves, entre as quais se destacam
falcão-de-coleira, acauã, gralha-do-campo, maitaca, jacuaçu, coró-coró, inhambu-guaçu e
inhambu-chitã. Dentre as aves endêmicas de Mata Atlântica ocorrem: papa-taoca-do-sul, arapaçurajado, tangará e sanhaçu-de-encontro-amarelo. Possui grande diversidade de beija-flores, como o
pequenino-estrelinha, o beija-flor-preto e o beija-flor-de-fronte-violeta. Os brejos apresentam
mais de 15 espécies de anfíbios anuros como o sapo-martelo e a perereca-cabrinha. Serpentes,
cágado-pescoço-de-cobra e lagarto-teiú estão entre os répteis encontrados. Dentre os mamíferos
o parque apresenta morcegos, furão, quati, veado-catingueiro, capivara, tatus, preá, tapiti, cuícas e
caxinguelês (SÃO PAULO, 2012).
Conforme informação obtida via comunicação telefônica com a Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente de São Paulo, o parque poderá ser reconhecido como Unidade de Conservação
futuramente.
Parque Ecológico do Tietê: criado pelo Decreto Estadual 7.868/76, possui uma área de
1400 ha. O Parque é administrado pelo DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica),
órgão subordinado à Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Governo do Estado de
São Paulo, estando inserido no projeto Parque Várzeas do Tietê, concebido para devolver as
várzeas naturais ao rio Tietê e também disponibilizar um espaço de lazer na Região Metropolitana
de São Paulo (DAEE, 2011).
O Parque disponibiliza um amplo espaço para o desenvolvimento de atividades relativas à
cultura, educação, esportes e lazer. Cerca de 360 mil cidadãos visitam as trilhas e instalações do
parque mensalmente (DAEE, 2011). Dentre as instalações estão o Centro de Educação
Ambiental, o Centro Cultural, o Museu do Tietê, a Biblioteca, e o Centro de Recepção de
Animais Silvestres, que abriga 2 mil animais (apreendidos pelo Ibama, Polícia Florestal ou doados
pela população).
9.2.3.4.2.

Área de Reserva Legal ou Reserva Particular do Patrimônio
Natural Alphasítio

Implantado em uma área de 53 hectares, o condomínio Alphasítio tem como um de seus
principais atrativos uma reserva natural com 22 ha de Mata Atlântica, sendo 18,6 ha de área
preservada e mais 3,4 ha de replantio planejado. Além do projeto paisagístico, a área está à
disposição dos moradores para a realização de trilhas e caminhadas ecológicas.
Conforme Política de Meio Ambiente do município de Santana de Parnaíba este espaço
protegido é classificado como área de valor ecológico / ambiental institucionalizada, criada em 13
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de agosto de 2002. Possui inscrição na matrícula 69.265 de domínio privado (SANTANA DE
PARNAÍBA, 2006).
9.2.3.4.3.

Território de Preservação Ambiental do Voturuna e Manancial
do Santo André

O Território de Preservação Ambiental do Morro do Voturuna e Manancial do Santo André
foram instituídos pela Lei Municipal de Santana de Parnaíba 3.297/2013, por meio da criação do
Território de Gestão de Proteção Ambiental do Voturuna e do Manancial Santo André –
TPVMSA, localizados no município de Santana de Parnaíba.
A Lei Municipal 3297/13, em seu artigo 2º, ainda veda, até a revisão da Lei de Uso e
Ocupação do Solo do Município, a expedição de diretrizes, licenças, aprovações ou autorizações
relativas a: (I) Loteamento abertos ou fechados; (II) Condomínios; (III) Indústrias, independente
do porte; (IV) Edifícios multifamiliares; (V) Hotéis, pousadas, chalés, camping ou similares; (VI)
Pesqueiros e parques privados de lazer; (VII) Clínicas, casas de repouso ou similares; (VII)
Comércio em geral; (IX) Instituições de âmbito local como escola privada, templos religiosos,
entre outros; e (X) Serviços de âmbito local.
9.2.3.4.4.

Morro do Voturussu

O Morro do Voturussu corresponde a uma área de 18 hectares institucionalizada pelo
Município de Santana de Parnaíba em 2001 como de valor ambiental, sendo o documento legal
correspondente a um TAC. Há poucas informações disponíveis a respeito dessa área.
9.2.3.4.5.

Lagoa do Bacuri

A Lagoa do Bacuri, também localizada no município de Santana de Parnaíba, insere–se numa
área protegida – Parque Lagoa do Bacuri – com 24,33 hectares (COELHO, SAKATA, 2015). Há
poucas informações disponíveis a respeito dessa área.
9.2.3.4.6.

Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM)

O planejamento da ocupação e do uso do solo nos municípios brasileiros é estabelecido pelo
Estatuto das Cidades, Lei Federal 10.257/01, que regulamenta os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.
Neste diploma legal se fundamentam todos os Planos Diretores municipais, cujo objetivo é a
organização do uso e da ocupação do solo e o desenvolvimento econômico em seus territórios de
forma sustentável, entre outras providências. Esta Lei estipula que todo território do município
deverá ser enquadrado em uma Macrozona, sendo esta urbana (Macrozona Urbana) ou de
proteção ambiental (Macrozona de Proteção Ambiental - antiga zona rural), de maneira a
distinguir os tipos de apropriação do território.
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O zoneamento do município de São Paulo determina como Zonas Especiais de Preservação
Ambiental - ZEPAM “porções do território destinadas a proteger as ocorrências ambientais isoladas, como
remanescentes de vegetação significativa, paisagens naturais notáveis, áreas de reflorestamento e áreas de alto risco”.
Nessas áreas são permitidos usos não residenciais ambientalmente compatíveis com o
desenvolvimento urbano sustentável, pesquisa, ecoturismo e educação ambiental, e a construção
de uma única residência por lote ou gleba.
9.2.3.4.7.

Áreas Naturais Tombadas (ANT)

Áreas Naturais Tombadas (ANT) são áreas ou monumentos naturais de interesse público, em
terras públicas ou privadas, sendo sua conservação necessária pelo seu valor ambiental,
arqueológico, geológico, histórico, turístico ou paisagístico (FULGENCIO, 2007).
Na área de estudo há a ANT do Morro do Major ou do Cruzeiro, inserida em Zona de
Proteção Ambiental do Centro Histórico (ZPA – 1) de acordo com o Zoneamento de Uso e
Ocupação do solo do município de Santana de Parnaíba (Lei n. 2462/2003). Também, a área da
Serra do Itaqui encontra-se em estudo para tombamento pelo CONDEPHAAT.
9.2.3.4.8.

Terra Indígena do Jaraguá

A Portaria Declaratória nº 581/2015 reconhece a Terra Indígena de Jaraguá, com 532
hectares, como de ocupação tradicional do povo Guarani Mbya, na zona norte de São Paulo. A
área é ocupada por aproximadamente 700 pessoas, que vivem sob condições precárias,
dependendo de doações, subsídios advindos de programas sociais e da venda de artesanatos.
9.2.3.4.9.

Áreas de Preservação Permanente – APP

Também são áreas protegidas as chamadas Áreas de Preservação Permanente (APPs),
definidas pela Lei Federal 12.651/12 (alterada pela Lei 12.727/12). O artigo 3o define Área de
Preservação Permanente como “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”.
O artigo 4o considera como APP, em zonas rurais ou urbanas:
“I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os
efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei
12.727/12).
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros
de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos)
metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos)
metros de largura;
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e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos)
metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de
superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação
topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; (Redação dada pela Lei 12.727/12).
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por
cento) na linha de maior declive;
[...]”
Essa legislação ainda define, em seu artigo 8º: “A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em
Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de
baixo impacto ambiental previstas nesta Lei”.
9.2.3.5. Considerações Finais
A ADA do empreendimento abrange apenas áreas da Zona de Amortecimento da Reserva
Biológica do Tamboré. Já a AID, além de abranger áreas da mesma Zona de Amortecimento,
incide em sua porção norte sobre a APA Cajamar e em sua porção sul sobre a própria Reserva
Biológica do Tamboré. A AII abrange a Reserva Biológica do Tamboré por completo e grande
parte de sua Zona de Amortecimento; abrange também áreas da APA Cajamar, parte da Zona
Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM), parte da Área de Reserva Legal ou RPPN Alphasítio,
grande parte do Morro do Voturussu e uma pequena parte da Zona de Amortecimento do
Parque Estadual do Jaraguá, estando limitada a este parque. A norte os limites da AII coincidem
com os limites do Parque Municipal Anhanguera.
No interior da faixa de 3 km a partir do empreendimento inserem-se áreas da Reserva
Biológica de Tamboré e sua Zona de Amortecimento, áreas da APA Cajamar, da ZEPAM e da
Área de Reserva Legal ou RPPN Alphasítio. Ainda, as áreas de influência abrangem áreas da
Zona de Amortecimento e Conectividade da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade
de São Paulo. A ADA e AID também abrangem Áreas Prioritárias para Incremento para
Conectividade com prioridade 6 e 7, enquanto a AII, áreas com prioridades variando de 3 a 7. As
três áreas de influência do meio biótico incidem também sobre Áreas Prioritárias para
Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira com
prioridade de ação e importância biológica extremamente altas.
Diante do quadro apresentado, é evidente a importância da região onde se insere o
empreendimento para a conservação e desenvolvimento de projetos de restauração e criação de
novas Unidades de Conservação, havendo importantes áreas com potencial para a conectividade
e com alto valor ecológico. Cabe ressaltar que a principal área afetada pelo empreendimento será
a Zona de Amortecimento da Reserva Biológica do Tamboré, uma vez que a ADA insere-se
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integralmente no interior de seus limites. A Zona de Amortecimento e Conectividade da Reserva
da Biosfera, por abranger parte da ADA, também será afetada.
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9.3. MEIO SOCIOECONÔMICO
O diagnóstico do meio socioeconômico apresenta as principais características da população
residente nas áreas passíveis de influência pelo empreendimento, tais como: demografia, perfil
econômico, emprego, renda, condições de vida, habitação e acesso aos equipamentos urbanos
(educação, saúde, lazer) e serviços básicos (saneamento e transporte).
O presente diagnóstico foi elaborado atendendo ao solicitado no Termo de Referência para
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA), emitido pela CETESB.
São apresentadas informações para as áreas de influência previamente identificadas (AII, AID e
ADA), conforme a existência e disponibilidade desses dados em estudos anteriormente realizados e
nas fontes oficiais, dentre outras: Prefeitura de Santana de Parnaíba, Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), Fundação SEADE, Ministério da Educação (INEP), Ministério da Saúde
(DATASUS), Ministério do Trabalho, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico
(CONDEPHAAT), Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) e
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).
O objetivo deste diagnóstico é apresentar as informações acerca das áreas que podem sofrer
interferências pela implantação do empreendimento, a fim de possibilitar a identificação e a avaliação
dos impactos ambientais, bem como a proposição, quando necessário, de medidas mitigadoras.
9.3.1.

Histórico de Ocupação

O Município de Santana de Parnaíba teve origem às margens do rio Tietê durante a administração
de Mem de Sá, o terceiro governador-geral do Brasil, que por volta de 1561 organizou uma expedição
em busca de ouro e outros metais preciosos a jusante do citado rio. O primeiro a se instalar na região
foi o português Manuel Fernandes Ramos, que construiu uma fazenda e uma capela em louvor a Santo
Antônio, sendo esta destruída pelas constantes enchentes. Após sua morte sua mulher e herdeiros
ergueram uma nova capela, desta vez em honra de Sant'Ana.
O povoado que se formou, a partir de então, passou a ser importante ponto de partida dos
bandeirantes que exploravam o sertão paulista para capturar indígenas e descobrir metais preciosos.
Neste período, a economia da vila era baseada nas lavouras de trigo, algodão, cana, feijão e milho,
sustentando um pequeno comércio com as povoações vizinhas.
A partir dos séculos XVII e XVIII, o povoado desenvolveu-se economicamente pela utilização da
mão de obra indígena, apresentando-se como uma das principais áreas de mineração da capitania.
Passou a atuar também como núcleo exportador de mão de obra indígena para as demais capitanias
entrando muitas vezes em confronto com os jesuítas.
A partir do século XIX, no entanto, a vila passou por um período de estagnação, desenvolvendo
poucas atividades econômicas, e isolamento, dado que foram abertas novas estradas que interligavam
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São Paulo a outras vilas e cidades sem passar por seus limites. Outro fator que contribuiu para a
estagnação do município foi o fato de não ter havido em suas terras a substituição da cultura de canade-açúcar pela de café. Assim permaneceu até o início do século XX, quando a Light & Power
Company construiu sua primeira usina hidrelétrica no País, abrindo um novo campo de trabalho na
região. A barragem Edgard de Souza teve papel fundamental na sistematização dos recursos hídricos
regionais e passou, a partir da década de 1930, a integrar o sistema Billings.
Em 1906, através da Lei Estadual 1.038, a vila foi elevada à condição de cidade sob a denominação
de Parnaíba, passando em 1944 ao status de Município, daí Santana de Parnaíba, pelo Decreto-lei
14.334.
Até meados da década 1970, Santana de Parnaíba apresentava perfil de município do interior:
embora já pertencendo à metrópole paulistana, sua população era ainda reduzida (cerca de
7.000 habitantes1) e em sua maioria residente em área rural; tinha baixa taxa de crescimento e atividade
econômica ainda restrita, principalmente ligada ao seu potencial logístico. A partir das décadas de
1970/1980 e 1990 o município passa a ter maior expressão regional, sofrendo alteração de seu perfil
funcional resultante de um processo de metropolização.
Este período se caracterizou pelos seguintes eventos: atração de população e ampliação das áreas
urbanizadas, com a introdução de novos padrões de assentamento urbano, tanto na periferia quanto
de alto a médio padrão, em urbanizações planejadas; instalação de indústrias provenientes de antigos
polos industriais, graças à disponibilidade de energia e facilidades rodoviárias; desenvolvimento do
setor terciário, com maior diversificação da ocupação da mão de obra; alteração do perfil
tributário/arrecadação e, em contrapartida, investimentos nos setores sociais (educação e saúde). A
Tabela 9.3.1-1 a seguir sintetiza a evolução da formação administrativa do município.
Tabela 9.3.1-1. Histórico de formação do Município de Santana de Parnaíba
Municípios Existentes à Época dos Respectivos Censos Demográficos
1940

Santana de
Parnaíba

1950

1960

Santana de
Parnaíba

Santana de
Parnaíba
Pirapora do
Bom Jesus
Cajamar

Barueri

Barueri

1970

1980

1991

2000

2010

Santana de
Parnaíba
Pirapora do
Bom Jesus
Cajamar

Santana de
Parnaíba
Pirapora do
Bom Jesus
Cajamar

Santana de
Parnaíba
Pirapora do
Bom Jesus
Cajamar

Santana de
Parnaíba
Pirapora do
Bom Jesus
Cajamar

Santana de
Parnaíba
Pirapora do
Bom Jesus
Cajamar

Barueri

Barueri

Barueri

Barueri

Barueri

Carapicuíba* Carapicuíba Carapicuíba Carapicuíba
Fonte: EMPLASA.
* Quando de sua criação, incorporou ainda pequena parcela dos Municípios de Cotia e Osasco.

Carapicuíba

As consequências do modelo de desenvolvimento observado no município serão explanadas ao
longo do presente diagnóstico a partir da caracterização dos seus aspectos socioeconômicos mais
relevantes.
Fundação SEADE, disponível em <http://produtos.seade.gov.br/produtos/500anos/index.php?tip=hist>, acessado
em 27 de março de 2017.
1
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9.3.2.

Contexto Municipal

Santana de Parnaíba está localizada na porção Oeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP),
a 40 km da Capital. O principal acesso rodoviário ao município se dá pela Rodovia SP-312, neste
trecho denominada Estrada dos Romeiros, situada entre as Rodovias Castelo Branco (SP-280) e
Anhanguera (SP-330), nas proximidades do Rodoanel Mário Covas (SP-021).
Criada em 1973 2 e reorganizada em 2011 3 , a RMSP atualmente compreende 39 municípios
agrupados em sete microrregiões, para o planejamento e desenvolvimento regional.
Considerada o maior polo de riqueza do país, a RMSP abriga importantes complexos industriais,
sobretudo aqueles localizados nos municípios de São Paulo, Guarulhos e Osasco, e na região do
grande ABC (Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul).
O município de São Paulo concentra ainda serviços diversificados e especializados, com destaque
para as áreas de telecomunicações, cultura, educação, saúde, transporte e gastronomia, e é considerado
polo de turismo de negócios na América Latina, abrigando sedes de empresas transnacionais, atuando
como centro gerencial e administrativo, além de centro de decisões políticas do estado.
Situado na Microrregião de Osasco, juntamente com Osasco e Barueri, que representam
respectivamente o segundo e o quinto maiores PIB da região metropolitana, Santana de Parnaíba
alcançou em 2013 PIB de R$ 7.832.604,59 (Fonte Seade), valor acima daquele encontrado em mais da
metade dos municípios da RMSP.
Constituída por oito municípios, os já citados Santana de Parnaíba, Osasco e Barueri, a
Microrregião de Osasco abrange ainda Cajamar, Carapicuíba, Jandira, Itapevi e Pirapora do Bom Jesus,
e se caracteriza por um território de pequena extensão, quando comparado ao conjunto da RMSP,
porém com expressivos indicadores econômicos.
9.3.3.

Perfil Demográfico e Condições de Vida

9.3.3.1. Perfil Demográfico
Dos municípios que compõem a Microrregião de Osasco, Santana de Parnaíba (AII) é o que
apresenta maior extensão territorial (179,94 km) e, conforme projeções da Fundação SEADE para o
ano de 2016, uma das menores populações (129.261 habitantes). Seu território se caracteriza pela
presença de áreas pouco habitadas, com remanescentes florestais preservados, ocupação esparsa por
condomínios de alto padrão e núcleos urbanos concentrados, próximos às áreas urbanizadas dos
municípios limítrofes. Tais características conferem ao município baixa densidade demográfica
(718 hab/km²) quando comparado aos valores encontrados em sua microrregião, maior apenas que
Cajamar (555 hab/km²) e Pirapora do Bom Jesus (165 hab/km²).
A população da AID, de 17.853 habitantes em 2010, representava naquele ano 16,4% do total de
habitantes de Santana de Parnaíba. Desse total da AID, 6.051 residiam na região Colinas da

2
3

Lei Complementar 14/1973.
Lei Complementar 1.139/2011.
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Anhanguera, e 11.802 em Cidade São Pedro, bairros formados por áreas pouco adensadas e núcleos
urbanos de média a alta densidade demográfica, com predomínio de ocupações de baixo padrão.
Em relação à evolução da população, verifica-se que as áreas estudadas passam por um processo
contínuo de aumento populacional, embora o ritmo desse crescimento venha se reduzindo nos
últimos anos. O município de Santana de Parnaíba apresentou, nas últimas décadas, taxas superiores
à média registrada para a Microrregião de Osasco.
A partir da década de 1980, a RMSP passou por um processo de incremento dos movimentos
migratórios, não apenas voltados para os municípios-núcleos, mas também para aqueles considerados
periféricos, que ascenderam como novas áreas de concentração de oportunidades de trabalho. Em
1991 e 2000, todas as municipalidades com taxas de crescimento superiores a 5,5 % a.a. (nos períodos
1980-1991 e 1991-2000) possuíam proporção de migrantes maior que 30% e Santana de Parnaíba se
destacou neste processo. Considerando-se o histórico de ocupação do município é possível associar a
atração de população à expansão de serviços ligados à indústria, além da ampliação de um conjunto
de condomínios de alto padrão que se seguiu à instalação de Alphaville e Tamboré, atraindo
profissionais liberais, empresários e outros grupos altamente qualificados. Além da população de
maior poder aquisitivo, o município passou também a concentrar grande número de migrantes
atraídos pelas oportunidades de trabalho; outro fator explicativo para este fenômeno é a presença da
linha férrea, que favoreceu a fixação de moradia de migrantes em áreas afastadas dos antigos centros,
permitindo o deslocamento diário até os locais de trabalho.
As regiões que compõem a AID, juntamente com os bairros Jardim São Luís, Cento e Vinte e
Fazendinha, compreendem atualmente as áreas mais adensadas nas porções norte e nordeste do
município, sendo que as outras regiões mais populosas estão na porção sul, próximo à divisa com
Barueri, e na região central do município. Assim, apesar de não haver dados disponíveis ao nível dos
setores censitários para o período de 2010 a 2016, analisando-se as taxas de crescimento populacional
encontradas no município é possível inferir que, o incremento progressivo da população também
tende a ocorrer nas regiões Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro, por serem estes dois dos
locais mais suscetíveis à expansão urbana (Tabela 9.3.3.1-1).
Tabela 9.3.3.1-1. Distribuição da População na AII (2000 - 2016) e na AID (2000 - 2010)
Total

Localidade
1991

2000

2010

2016

Taxa Geométrica de Crescimento
Anual (% a.a.)
1991/2000 2000/2010 2010/2016

Colinas da Anhanguera
*
3.655
6.051
*
6,56
Cidade São Pedro
*
7.503
11.802
*
5,73
Total na AID
11.158
17.853
6,00
Município de Santana de Parnaíba
37.762
74.828
108.813
129.261
10,91
4,54
Total na AII
37.762
74.828
108.813
129.261
10,91
4,54
Microrregião de Osasco
1.232.812 1.597.694 1.774.846 1.922.496
3,29
1,11
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (1991, 2000 e 2010). Fundação SEADE, 2016.
* Dados não disponíveis para Setores Censitários.

3,13
3,13
1,39

Com relação à situação dos domicílios, nos anos de 1970 e 1980 o grau de urbanização do
município era ainda incipiente, sendo 41% e 31%, respectivamente, demonstrando que, apesar do
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aumento populacional (8,73 % a.a.), a maior parte das pessoas ainda residia fora dos limites urbanos.
Após este período, dada a nova conjuntura econômica no município, com maior atração de população
e ampliação das áreas urbanizadas, procedeu-se à revisão do perímetro urbano4, passando todo o
território de Santana de Parnaíba a ser considerado em situação urbana. Os Censos Demográficos
realizados pelo IBGE nos anos seguintes (1991, 2000 e 2010) trouxeram essa nova configuração da
população, assim, o total dos habitantes em Santana de Parnaíba (AII) e, portanto, também a
população residente na AID, passaram a ser considerados em situação urbana, similar ao cenário
observado na Microrregião de Osasco, que apresentou taxas de urbanização superiores a 99% nos três
períodos.
Com relação à composição etária da população, verifica-se que mais da metade dos habitantes do
município, no período analisado (1991 a 2010), concentrava-se nas faixas de 15 a 64 anos, ou seja, na
População em Idade Ativa (PIA), classificação adotada pelo IBGE que compreende a população
empregada ou não, considerada disponível para atuar no mercado de trabalho (Tabela 9.3.3.1-2).
Tabela 9.3.3.1-2. Estrutura etária da população no Município de Santana de Parnaíba (2010)
Grupo de Idade

1991
Absoluto

2000
%

Absoluto

2010
%

Menores de 15 anos
14.681
38,88
23.306
31,15
15 a 64 anos
22.218
58,84
49.277
65,85
65 anos ou mais
863
2,29
2.246
3,00
Total
37.762
100,00
74.829
100,00
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (1991, 2000 e 2010).

Absoluto

%

27.082
76.945
4.787
108.814

24,89
70,71
4,40
100,00

Em 2010, 71% da população tinha entre 15 e 64 anos, concentrando-se predominantemente na
faixa de 20 a 39 anos (18%). Nota-se ao longo do período (1991-2010) a redução do número de
pessoas menores de 15 anos e o aumento gradativo do número de pessoas com 65 anos ou mais.
Apesar da taxa de envelhecimento da população estar aumentando, passando de 10% em 2000 para
18% em 2010, pode-se observar que a razão de dependência econômica5 tem apresentado decréscimo:
de 52% em 2000 para 41% em 2010. Este cenário resulta do crescimento da população em idade ativa,
ou seja, a redução do desbalanceamento entre as camadas mais jovens e as faixas de idades médias,
como reflexo do incremento significativo da quantidade de pessoas acima de 50 anos (31% a.a. desde
1991), acompanhado do aumento da expectativa de vida dos mais idosos. No entanto, é importante
ressaltar, que tal indicador pode não refletir a realidade econômica do município, tendo em vista que
desconsidera a população abaixo de 14 anos e acima de 65 que está inserida no mercado de trabalho.
O Município de Santana de Parnaíba (AII), assim como os demais municípios que compõem a
Microrregião de Osasco, apresentou para o ano de 2010 uma pirâmide etária de base larga, o que indica
grande presença de uma população formada por indivíduos potencialmente ativos (Figura 9.3.3.1-1).

Lei Municipal n° 967, de 08 de julho de 1980.
Percentual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais (população dependente) em relação à
população de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa).
4
5
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Na AID verifica-se que, no ano 2010, a concentração da população por faixas etárias seguiu a
tendência municipal, com predomínio de pessoas nas faixas de 15 a 64 anos e proporções similares de
habitantes com idades menores que 15 anos (20%) e maiores que 60 anos (6%6). A distribuição do
número de habitantes nas Regiões Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro, por faixas etárias, não
apresentou grandes discrepâncias (Figura 9.3.3.1-2).
Figura 9.3.3.1-1. Pirâmide Etária do Município de Santa de Parnaíba (AII)

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.

6

Não foi diferenciada a faixa 60 a 64 anos na base de dados por setores censitários.
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Figura 9.3.4.1-2. Pirâmide Etária da AID

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.

A razão de sexo ou coeficiente de masculinidade apresenta o número de homens para cada grupo
de 100 mulheres. Neste cálculo, uma razão de 100 indica igualdade entre ambos os gêneros, ao passo
que valores acima de 100 indicam predominância de homens e valores abaixo de 100 indicam
predominância de mulheres. Verifica-se que no município, assim como na Microrregião de Osasco,
há predominância no número de mulheres em relação ao número de homens (Tabela 9.3.3.1-3).
Tabela 9.3.3.1-3. Razão de sexos da população na AII (2010 a 2016)

Localidade

Total
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

97,35

97,32

97,29

97,26

97,23

97,2

97,18

Microrregião de Osasco
96,25
Fonte: Fundação Seade (2010-2016).

96,22

96,19

96,16

96,13

96,11

96,08

Santana de Parnaíba (AII)

9.3.3.2. Indicadores de Condições de Vida
Para mensurar a qualidade de vida da população residente nas Áreas de Influência definidas neste
estudo serão utilizados indicadores calculados a partir de dados oriundos de institutos oficiais de
pesquisas e que reúnem diferentes variáveis pertinentes ao tema, quais sejam: o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), disponível para os anos 1991, 2000 e 2010; o Índice
Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), editado em 2014 a partir de dados de 2012; o Índice
Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), avaliado para o ano 2010; e o Índice FIRJAN de
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Desenvolvimento Municipal (IFDM), publicado em 2015 a partir da compilação de informações
levantadas em 2013.
Como se verá a seguir, os índices mais recentes (2012 e 2013) são aqueles não atrelados diretamente
aos Censos Demográficos. No entanto, apesar da falta de atualização, a análise conjunta destes índices,
e de outros dados apresentados neste diagnóstico, permite, além do entendimento do histórico dos
municípios, a compreensão das tendências de desenvolvimento.
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)
Criado em 1990 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o IDH
tornou-se referência de comparação entre países do grau de desenvolvimento humano local.
Posteriormente sua metodologia foi adaptada à realidade observada nos municípios, daí a criação do
IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal).
O IDH dos municípios brasileiros é informado periodicamente através de material lançado pelo
PNUD, sob o título Altas de Desenvolvimento Humano, e compreende informações censitárias
levantadas pelo IBGE referentes a longevidade (esperança de vida ao nascer), educação (número
médio de anos de estudo e taxa de analfabetismo) e renda familiar per capita (razão entre a soma da
renda pessoal de todos os familiares e o número total de indivíduos na unidade familiar).
Este índice tem uma variação de 0 a 1, no qual é considerado de muito alto IDH o território que
atingir valor igual ou maior que 0,800; alto de 0,700 a 0,799; médio de 0,600 a 0,699; baixo de 0,500 a
0,599 e muito baixo, valores inferiores a 0,500 (Tabela 9.3.3.2-1).
Tabela 9.3.3.2-1. Índice de Desenvolvimento Humano – IDH-M do Município de Santana de Parnaíba (19912010)
Localidade

IDH-M

IDH-M
Posição
(Ranking)

IDH-M
Longevidade

IDH-M
Educação

IDH-M
Renda

Santana de Parnaíba
1991
0,554
105
0,747
0,284
0,801
2000
0,713
45
0,805
0,530
0,848
2010
0,814
9
0,849
0,725
0,876
Microrregião de Osasco
1991
0,507
0,734
0,261
0,684
2000
0,663
0,780
0,521
0,717
2010
0,759
0,839
0,699
0,748
Fonte:
Fundação
SEADE,
Informações
dos
Municípios
Paulistas
IMP.
Disponível
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/santana-de-parnaiba_sp. Acessado em 30 de março de 2017.

em:

Os dados apresentados na Tabela 9.3.3.2-1 mostram que houve melhora no IDH-M de Santana de
Parnaíba entre as décadas de 1990 e 2010. O município apresentou médias acima daquelas encontradas
para a Microrregião de Osasco, apesar da melhora que estas também exibiram ao longo do tempo. A
dimensão que mais contribui para o IDH-M do município foi Renda – decorrente principalmente da
fixação de contingentes de altos rendimentos provenientes de outras localidades, com índice de 0,876,
seguida de Longevidade, com índice de 0,849, e de Educação, com índice de 0,725. No ranking
estabelecido pelo PNUD, para o levantamento de 2010, Santana de Parnaíba se posicionou em 9º
CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estrada de Ligação entre o C.H. São Benedito e a Av. Pérola Byington

382

Página: 416

lugar, em um universo amostral de 645 municipalidades no estado de São Paulo e em 16ª posição entre
os 5.565 municípios brasileiros.
Analisando historicamente os valores apresentados é possível notar, para as últimas três décadas,
crescimento gradativo dos índices, possibilitando a ascensão do município da categoria de
Desenvolvimento Humano Baixo (IDH-M entre 0,500 a 0,599) para Desenvolvimento Humano
Muito Alto (IDH-M igual ou maior que 0,800). Entre 1991 e 2010, a dimensão que mais cresceu em
termos absolutos foi Educação (com crescimentos de 0,246 e 0,195), seguida por Longevidade e Renda.
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS
O Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS foi elaborado no ano 2000 pela Fundação
SEADE em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e tem como objetivo
mensurar o grau de desenvolvimento humano de todos os municípios paulistas, a fim de fornecer
subsídios para a compreensão do desenvolvimento econômico dos Municípios do Estado.7
O IPRS utiliza dados oriundos dos Censos Demográficos do IBGE e também de diversas fontes
alternativas, em especial de registros administrativos, o que possibilita a criação de indicadores
municipais passíveis de atualização em períodos inferiores aos estabelecidos para a realização dos
levantamentos censitários, permitindo assim a revisão bienal das informações e também modificações
da metodologia empregada, a fim de incorporar mudanças nas condições de vida da população e o
surgimento de novas fontes de informação.
Assim como o IDH-M o IPRS considera a riqueza per capita e a qualidade de vida da população,
avaliando para tanto as dimensões escolaridade (educação), longevidade (saúde) e riqueza dos
municípios. É importante ressaltar, no entanto, que apesar de representarem os mesmos aspectos, as
variáveis escolhidas para compor o sistema IPRS não correspondem às utilizadas no cálculo do IDHM, que se concentra nas estatísticas do IBGE. As variáveis consideradas para a construção do IPRS
em cada uma das dimensões são as seguintes:

7



Indicador de Riqueza Municipal: consumo anual de energia elétrica por ligações
residenciais; consumo de energia elétrica na agricultura, no comércio e nos serviços, por
ligações; valor adicionado fiscal per capita; e remuneração média dos empregados com
carteira assinada e do setor público;



Indicador de Longevidade: mortalidade perinatal, infantil, de pessoas de 15 a 39 anos, e
de pessoas de 60 a 69 anos;



Indicador de Escolaridade: média da proporção de alunos da rede pública que atingiram
o nível adequado nas provas de português e matemática (5° ano do ensino fundamental);
média da proporção de alunos da rede pública que atingiram o nível adequado nas provas

Última edição disponível é de 2014, com dados de 2012.
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de português e matemática (9º ano do ensino fundamental); taxa de distorção idade-série
no ensino médio; taxa de atendimento escolar na faixa de 4 a 5 anos.
Cada um dos três conjuntos de indicadores pode ser classificado como alto, médio ou baixo. A
combinação destes critérios resultou na formação de cinco grupos, determinando a posição do
município quanto ao IPRS: o Grupo 1 reúne municípios com elevado nível e riqueza e bons
indicadores sociais; o Grupo 2 engloba localidades com bons níveis de riqueza que não se refletem
nos indicadores sociais; o Grupo 3 agrupa municípios com nível de riqueza baixo, mas com bons
indicadores nas dimensões escolaridade e longevidade; o Grupo 4 apresenta baixa riqueza e níveis
intermediários de longevidade e/ou escolaridade; enquanto o Grupo 5 é composto por localidades
pobres, com baixos níveis de riqueza, longevidade e escolaridade.
A classificação dos municípios paulistas segundo o IPRS permite um acompanhamento periódico
do desenvolvimento de cada município, a despeito das alterações na metodologia utilizada em suas
edições. Isso é possível, pois o IPRS é um indicador relativo cujos parâmetros norteadores são
definidos a partir dos próprios dados que lhe dão origem. Logo, as categorias “baixa, média e alta”
utilizadas para caracterizar os grupos de municípios são estabelecidas segundo a realidade dos 645
municípios paulistas no ano em análise.
Isso significa que o valor de “corte” entre tais categorias não é fixo, mas definido a partir dos dados
considerados para a análise. Por exemplo: se em 2008, para ser enquadrado na categoria de alta
escolaridade, os municípios precisavam atingir um escore igual ou superior a 46, em 2010 a inclusão
no mesmo grupo exigia que se atingisse escore igual ou superior a 54 (Tabela 9.3.3.2-2).
O monitoramento de tais indicadores permite aos gestores públicos identificar os avanços ou
retrocessos dos municípios nos aspectos analisados, bem como utilizá-los para a definição de metas
de desempenho.
Tabela 9.3.3.2-2. Classificação do Município de Santana de Parnaíba (AII) e demais municípios da Microrregião
de Osasco de acordo com o IPRS, edição 2014
Localidade

Índice Paulista de
Responsabilidade Social – IPRS
2008
2010
2012

Santana de Parnaíba (AII) Grupo 1 Grupo 1 Grupo 2
Demais Municípios da Microrregião de Osasco
Barueri
Grupo 1 Grupo 1 Grupo 2
Cajamar
Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2
Carapicuíba
Grupo 4 Grupo 4 Grupo 4
Itapevi
Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2
Jandira
Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2
Osasco
Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2
Pirapora do Bom Jesus
Grupo 5 Grupo 5 Grupo 5
Fonte: Fundação Seade – IPRS, edição 2014.

Dimensão
Longevidade
2008 2010 2012 2008 2010 2012
Dimensão Riqueza

Dimensão
Escolaridade
2008 2010 2012

48

52

56

71

74

75

43

50

50

56
47
33
42
43
45
31

58
50
36
48
45
48
32

59
52
37
51
47
49
34

66
68
68
63
65
64
58

66
66
71
64
72
67
57

66
68
70
66
69
67
57

50
37
27
29
34
36
38

57
45
37
34
38
41
38

64
47
41
44
40
48
44

Quando consideradas separadamente as componentes do IPRS nos municípios da Microrregião de
Osasco apresentado na Tabela 9.3.3.2-2 observa-se que, na maior parte dos casos, houve melhora ou
manutenção das pontuações nas três dimensões avaliadas no período (2008-2012), exceto para o
município de Jandira. Por outro lado, quando analisada a evolução do IPRS verifica-se que, até o ano
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de 2010, Santana de Parnaíba (AII) e Barueri se destacavam enquadrados no Grupo 1. No ano de
2012, enquanto os demais municípios mantiveram suas classificações, Santana de Parnaíba (AII) e
Barueri passaram a integrar o chamado Grupo 2, e com isso, a Microrregião deixou de apresentar
municipalidades no Grupo 1. De modo geral, os municípios classificados no Grupo 2 apresentam três
situações típicas, a saber, perfil industrial localizado em regiões metropolitanas; vocação para o turismo;
e a presença de condomínios de alto padrão. Santana de Parnaíba (AII) e Barueri detêm ao menos
duas destas características.
Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS
O IDH-M e o IPRS são metodologias que abrangem o município em variáveis específicas, não
incorporando algumas outras dinâmicas importantes para caracterizar e avaliar a realidade social da
população municipal. Com vistas a atender esta lacuna a Fundação SEADE, com base em informações
levantadas pelos Censos Demográficos do IBGE, criou o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social
(IPVS) para o qual foi elaborada uma tipologia de combinação de dois aspectos: o socioeconômico e
o demográfico. O primeiro consiste nos dados referentes à renda apropriada pelas famílias e o poder
de geração desta por seus membros; e o segundo avalia o ciclo de vida familiar.
De acordo com estes critérios a população é classificada em sete grupos. Esta categorização permite
a localização espacial das áreas que abrigam os segmentos populacionais mais frágeis e que deveriam
ser, em princípio, alvos prioritários das políticas públicas.
O IPVS foi avaliado para o ano de 2010 e os grupos existentes apresentam-se a seguir, conforme
descrição da própria Fundação SEADE:


Grupo 1 – Baixíssima Vulnerabilidade: proporção da população residente em setores
censitários com níveis mais elevados de rendimento domiciliar per capita,
independentemente do ciclo de vida familiar (presença de crianças de zero a cinco anos,
idade e gênero do chefe de família), da situação (urbano ou rural) e tipo (não especiais ou
subnormais/favelas). Por decorrência deste critério de seleção, o grupo concentra
domicílios com responsáveis mais velhos e baixa proporção de crianças com até cinco anos;



Grupo 2 – Vulnerabilidade Muito Baixa: proporção da população residente em setores
censitários com renda domiciliar per capita média e com famílias adultas e idosas,
independentemente do ciclo de vida familiar (presença de crianças de zero a cinco anos,
idade e gênero do chefe de família), da situação (urbano ou rural) e tipo (não especiais ou
subnormais/favelas);



Grupo 3 – Vulnerabilidade Baixa: proporção da população residente em setores
censitários com nível intermediário na dimensão socioeconômica, independentemente da
situação (urbano ou rural) e tipo (não especiais ou subnormais/favelas). Seu perfil
demográfico caracteriza-se pela predominância de famílias jovens, isto é, com forte
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presença de chefes com menos de 30 anos e de crianças de até cinco anos, e com alta
proporção de mulheres jovens responsáveis pelo domicílio;


Grupo 4 – Vulnerabilidade Média (Urbanos): proporção da população residente em
setores censitários com níveis baixos na dimensão socioeconômica, em área urbana,
independentemente do tipo (não especiais ou subnormais/favelas). Seu perfil demográfico
caracteriza-se pela predominância de famílias adultas e idosas;



Grupo 5 – Vulnerabilidade Alta (Urbanos): proporção da população residente em
setores censitários com níveis baixos na dimensão socioeconômica, em área urbana de tipo
não especial. Seu perfil demográfico caracteriza-se pela forte presença de mulheres
responsáveis pelo domicílio e de crianças com até cinco anos;



Grupo 6 – Vulnerabilidade Muito Alta (Aglomerados Subnormais Urbanos):
proporção da população residente em setores censitários com níveis muito baixos na
dimensão socioeconômica e com grande proporção de domicílios com renda per capita
abaixo da linha da pobreza, em aglomerados subnormais urbanos/favelas;



Grupo 7 – Vulnerabilidade Alta (Rurais): proporção da população residente em setores
censitários com os mais baixos níveis na dimensão socioeconômica, em setores rurais,
independentemente do ciclo de vida familiar (presença de crianças de zero a cinco anos,
idade e gênero do chefe de família). Caracterizam-se, na dimensão socioeconômica, pela
alta proporção de domicílios com renda per capita abaixo da linha de pobreza e indigência e
pela maior presença de responsáveis pelo domicílio analfabetos.

A apresentação dos dados ao nível dos setores censitários pelo SEADE permite, além da análise
da AII, a avaliação das informações para a AID (regiões Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro)
(Tabela 9.3.3.2-3).
Tabela 9.3.3.2-3. IPVS na AII e AID em 2010 (% da população exposta)
Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (% da população exposta)
Localidade

Grupo 1
(baixíssima)

Grupo 2
(muito
baixa)

Grupo 3
(baixa)

Grupo 4
(média)

Grupo 5
(alta urbanos)

Grupo 6
(muito
alta)

Grupo 7
(alta –
rurais)

Não
classificado

0,37
Santana de Parnaíba (AII)
25,94
6,88
21,78
9,06
32,28
3,69
AID
Colinas da Anhanguera
59,03
40,97
Cidade São Pedro
23,39
76,61
Fonte: Fundação SEADE. IPVS 2010. Disponível em: http://indices-ilp.al.sp.gov.br/. Acessado em 31 de março de 2017.

O município de Santana de Parnaíba (AII) tem mais da metade de sua população (55%) em situação
de baixíssima a baixa vulnerabilidade social. Entretanto, o percentual da população classificada em
situação de alta vulnerabilidade é significativamente superior ao percentual da população situada na
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fase intermediária (média vulnerabilidade). Tal discrepância pode indicar que não tem havido
melhorias nas condições de vida que auxiliam no desenvolvimento destas populações e o avanço para
uma situação de média vulnerabilidade.
No que diz respeito à AID, a região Colinas da Anhanguera não apresenta moradores em situações
críticas, concentrando-se exclusivamente em áreas de média a muito baixa vulnerabilidade (Grupos 4
e 2). O bairro Cidade São Pedro, por sua vez, apresenta um perfil populacional de níveis mais baixos
nas dimensões econômica e social, 77% de seus habitantes estão em situação de alta vulnerabilidade
representada pelo Grupo 5, onde se concentram segmentos demográficos mais frágeis. A presença de
grande porcentagem da população em grupos mais próximos ao nível intermediário pode indicar certa
instabilidade econômica. Logo, ao mesmo passo que se deve buscar desenvolver a população nas
dimensões econômicas e sociais, para retirá-las de um grau elevado de vulnerabilidade, deve-se manter
a atenção também sobre a população situada nos grupos intermediários, a fim de impedir a piora de
suas condições de vida com consequente aumento da vulnerabilidade.
Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM)
O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) é um índice criado a partir de estudo
desenvolvido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) desde 2008 que
visa acompanhar anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios brasileiros
em três áreas de atuação: Emprego & renda; Educação; e Saúde. O IFDM é calculado a partir da média
simples de dados estatísticos públicos oficiais, disponibilizadas pelos Ministérios do Trabalho e
Emprego, Educação e Saúde. A metodologia aplicada possibilita determinar se a melhora relativa
ocorrida em um município é decorrente da adoção de políticas específicas ou se o resultado obtido é
apenas reflexo da queda dos demais municípios. As variáveis utilizadas para o cálculo do IFDM 2015
(ano base 2013) são apresentadas na Tabela 9.3.3.2-4 a seguir.
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Tabela 9.3.3.2-4. Resumo das variáveis componentes do IFDM 2015
IFDM
Emprego e Renda

Educação

Saúde

Geração de Emprego Formal

Matrículas na Educação Infantil

Número de consultas pré-natal

Absorção da mão de obra local

Abandono no Ensino Fundamental

Óbitos por causas mal definidas

Geração de Renda Formal

Distorção idade-série
fundamental

no

ensino Óbitos infantil por causas evitáveis

Salários Médios do Emprego Formal
Desigualdade

Internação sensível à atenção Básica
Docentes com ensino superior no
ensino fundamental
Média de horas aulas diárias no ensino
fundamental
Resultado do
fundamental

IDEB

no

ensino

Fonte: Ministério do Trabalho e
Emprego
Fonte: Ministério da Educação
Fonte: Ministério da Saúde
Fonte: Sistema FIRJAN, IFDM, 2015. Disponível em: http://www.firjan.com.br/ifdm/downloads/. Acessado em 24 de
abril de 2017.

O resultado é um índice que varia de 0 a 1 ponto, sendo este classificado em baixo (de 0 a 0,4),
regular (0,4 a 0,6), moderado (de 0,6 a 0,8) e alto (0,8 a 1) desenvolvimento. De acordo com dados
levantados para o IFDM 2015 a maioria dos municípios paulistas classificou-se com um grau de
desenvolvimento moderado e nenhum foi classificado com baixo grau de desenvolvimento.
Em relação à classificação dos municípios inseridos na Microrregião de Osasco (Tabela 9.3.3.2-5),
verifica-se que mais da metade foi classificada segundo o IFDM com alto grau de desenvolvimento
socioeconômico, destacando-se os municípios de Barueri e Santana de Parnaíba (AII) que obtiveram,
respectivamente, a 11º e 12º posições no ranking estadual e 14º e 15º no ranking nacional. As posições
alcançadas por estes municípios foram, inclusive, superiores a colocação da capital paulista (56º no
ranking estadual e 98º lugar no ranking nacional).
Ao contrário do que se observou nos índices de qualidade de vida ou desenvolvimento
socioeconômico analisados anteriormente, no caso do IFDM, Santana de Parnaíba (AII) alcançou sua
pior classificação na área de emprego e renda, apresentando grau de desenvolvimento moderado. As
áreas da saúde e da educação apresentaram pontuações muito próximas, indicando alto grau de
desenvolvimento em ambas.

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estrada de Ligação entre o C.H. São Benedito e a Av. Pérola Byington

388

Página: 422

Tabela 9.3.3.2-5. Classificação do Município de Santana de Parnaíba (AII) e demais municípios da Microrregião
de Osasco segundo o IFDM (2015)
Ranking IFDM Geral

Localidade

IFDM

Educação

Saúde

Emprego e
Renda

Nacional

Estadual

Santana de Parnaíba (AII)

0,8794

0,9235

0,9222

0,7925

15

12

Demais Município da Microrregião de Osasco
Barueri

0,8795

0,9530

0,9289

0,7566

14

11

Cajamar

0,8377

0,8846

0,9256

0,7030

158

86

Osasco

0,8264

0,8890

0,8739

0,7164

221

116

Jandira

0,8028

0,8477

0,8672

0,6934

401

179

Itapevi

0,7915

0,8472

0,8807

0,6466

517

222

Carapicuíba

0,7839

0,8456

0,8765

0,6295

615

253

Pirapora do Bom Jesus
0,7671
0,8711
0,8632
0,5670
830
316
Fonte: Sistema FIRJAN, IFDM, 2015. Disponível em: http://www.firjan.com.br/ifdm/downloads/. Acessado em 24 de
abril de 2017.

A análise do índice no período 2010-2013 indica queda geral no desenvolvimento de todos os
municípios em 2012, sendo esta recuperada em parte no ano seguinte. Destaca-se a evolução de
Santana de Parnaíba (AII) ao longo do período analisado, tendo este município alcançado a segunda
melhor posição da Microrregião no ano de 2013, atrás apenas de Barueri com uma diferença de 0,0001
(Tabela 9.3.3.2-6).
Tabela 9.3.3.2-6: Evolução da classificação do Município de Santana de Parnaíba (AII) e demais Municípios da
Microrregião de Osasco segundo o IFDM (ranking nacional)

Município

Santana de Parnaíba (AII)

2010

2011

2012

2013

Nota

Ranking

Nota

Ranking

Nota

Ranking

Nota

Ranking

0,8458

80

0,8743

22

0,8706

31

0,8794

15

Demais Municípios da Microrregião de Osasco
Barueri

0,8798

10

0,9038

4

0,8886

6

0,8795

14

Cajamar

0,8714

19

0,8777

17

0,8457

109

0,8377

158

Osasco

0,8260

157

0,8353

130

0,8222

247

0,8264

221

Jandira

0,7456

801

0,7876

441

0,7705

681

0,8028

401

Carapicuíba

0,7905

364

0,7858

453

0,7753

625

0,7839

615

Pirapora do Bom Jesus
0,7569
652
0,7580
757
0,7965
427
0,7671
830
Fonte: Sistema FIRJAN, IFDM, 2015. Disponível em: http://www.firjan.com.br/ifdm/downloads/. Acessado em 24 de
abril de 2017.

9.3.3.3. Emprego e Renda
A População Economicamente Ativa (PEA) corresponde à parcela da População em Idade Ativa
(PIA) que se apresenta ao setor produtivo como potencial de mão de obra. Deste modo, esta
classificação considera tanto as pessoas que, no período de referência possuíam algum tipo de
ocupação, quanto as que se encontravam desocupadas, mas a procura de emprego.
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Segundo o IBGE, a PEA pode se dividir em população ocupada e população desocupada,
assim definidas:
 População Ocupada (PO): pessoas que estavam trabalhando em um determinado
período de referência, ou tinham trabalho, mas não trabalharam (como por exemplo,
pessoas em férias ou em licença);
 População Desocupada (PD): aquelas pessoas que não tinham trabalho, num
determinado período de referência, mas estavam dispostas a trabalhar, e que para isso
tomaram alguma providência efetiva (consultando pessoas, jornais, etc.).
De acordo com dados levantados pelo IBGE, para o período 2000-2010, o total da PEA e o total
da PO apresentaram tendência de crescimento no município de Santana de Parnaíba (AII). Em 2000,
a PEA correspondia a 43% da população, tendo aumentado para 51% em 2010. A taxa de crescimento
anual foi significativa, de 7,25% a.a., superior àquela verificada na Microrregião de Osasco (1,85% a.a.).
A População Ocupada (PO), por sua vez, correspondia a 81% da PEA em 2000, saltando para 93%
em 2010, um crescimento expressivo de 9,79 % a.a., também superior à taxa de encontrada para a
Microrregião de Osasco, que foi de 3,60 % a.a. (Tabela 9.3.3.3-1).

Tabela 9.3.3.3-1: Posição da população no mercado de trabalho em Santana de Parnaíba (AII) e na Microrregião
de Osasco segundo (2000 e 2010)
Localidade

2000
PIA¹

PEA²

2010
PO³

PIA¹

PEA²

PO³

Santana de Parnaíba (AII)
49.277
32.187
26.052
76.945
55.535
51.549
Microrregião de Osasco
1.074.700
752.154
599.803
1.257.144
891.454
815.551
Fonte: DATASUS, disponível em < http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/censo/cnv/desemprSP.def>,
acessado em 03 de abril de 2017.
1 PIA: População em Idade Ativa (inclui a população economicamente ativa e inativa).
2 PEA: População Economicamente Ativa (inclui população ocupada e desocupada).
3 PO: População Ocupada.

Em relação à População Desocupada (PD), verifica-se que a taxa de desemprego no município de
Santana de Parnaíba (AII) e na Microrregião de Osasco tem oscilado nas últimas décadas, sendo o
período de 1991-2000 o mais crítico em ambos os casos. Nota-se ainda que a AII apresentou, nos dois
últimos levantamentos, taxas inferiores àquelas observadas na Microrregião (Tabela 9.3.3.3-2).
Tabela 9.3.3.3-2: Evolução da taxa de desemprego em Santana de Parnaíba (AII) e na Microrregião de Osasco

Localidade

Taxa de Desemprego (população de 16 anos ou mais) em %
1980-1991

1991-2000

2000-2010

Santana de Parnaíba
10,47
19,06
7,18
Microrregião de Osasco
6,98
20,26
8,51
Fonte: DATASUS, disponível em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/censo/cnv/desemprSP.def>,
acessado em 03 de abril de 2017.
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O município de Santana de Parnaíba (AII) conta com um Posto de Atendimento ao Trabalhador
(PAT) integrado à rede de prestação de serviços do Sistema Público de Emprego do Estado de
São Paulo. O PAT oferece serviços gratuitos de intermediação de mão de obra, captação de vagas
junto às empresas e disponibilização de informações para programas de qualificação profissional, de
geração de emprego, inclusive para pessoas com deficiência (PCD), além da Habilitação ao SeguroDesemprego e Emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social. Esses serviços são oferecidos
em parceria com os governos Federal, Estadual e Municipal.
Além do PAT, o município conta ainda com cinco centros de apoio ao trabalhador localizados nas
regiões Alphaville, Centro, Jardim Isaura-Parque Santana, Cidade São Pedro (AID) e Colinas das
Anhanguera (AID)8.
Conforme dados disponibilizados pela Fundação SEADE (1991-2015), o número de empregos
formais no Município de Santana de Parnaíba (AII) teve aumento gradual até o ano de 2007,
apresentando queda em 2008, com perceptível recuperação a partir de 2010 até o ano de 2014,
reduzindo-se novamente em 2015. A Tabela 9.3.3.3-3, a seguir, apresenta os valores a partir de 2005,
pelos quais se pode notar a redução do número de vagas nos anos 2008 e 2015, justamente períodos
de importantes crises econômicas.
Tabela 9.3.3.3-3. Evolução de empregos formais no Município de Santana de Parnaíba (AII)
Períodos

Empregos Formais

2005

56.948

2006

59.131

2007

59.222

2008

56.176

2009

56.118

2010

61.111

2011

64.624

2012

63.389

2013

63.476

2014

66.771

2015
61.307
Fonte:
Fundação
SEADE,
Informações
dos
Municípios
Paulistas
–
IMP.
<http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas>. Acessado em 26 de maio de 2017.

Disponível

em

De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), dos 61.307 postos de empregos
formais ocupados no município de Santana de Parnaíba (AII) em 31/12/2015, 31.172 estavam
concentrados na prestação de serviços, seguidos pelos empregos na indústria de transformação, com
11.638 postos de trabalho. Nota-se a baixa presença de empregos formais na agricultura e pecuária,
haja visto tratar-se de área com alta taxa de urbanização (Tabela 9.3.3.3-4).

8

Informação
obtida
no
site
da
Prefeitura
de
Santana
de
Parnaíba.
Disponível
<http://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/emprego/index.html>, acessado em 05 de abril de 2017.
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Tabela 9.3.3.3-4. Empregos formais por setor de atividade no Município de Santana de Parnaíba (AII) em
31/12/2015
Empregos formais

31/12/2015

Extração Mineral
294
Indústria de Transformação
11.638
Serviços Industriais de Utilidade Pública
116
Construção Civil
2.770
Comércio
8.248
Serviços
31.172
Administração Pública
7.012
Agropecuária
57
Total
61.307
Fonte: Ministério do Trabalho, Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda - Dados por Município.
Disponível em <http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_isper/index.php>. Acessado em 03 de abril de 2017.

Relacionando-se o número total de empregos formais com a população residente no município, é
possível se ter uma ideia melhor acerca da disponibilidade de empregos. Com base nesse cruzamento,
observa-se que, em 2015, Santana de Parnaíba (AII) apresentou um número total de vagas em
empregos formais que equivalia a 49% do total de sua população9, elevando-se para 68% quando
considerados apenas os habitantes na faixa de 15 a 64 anos (PIA).
Considerados os empregos formais distribuídos por grau de escolaridade da população, verifica-se
que o número total de postos formais entre as pessoas que possuem até o ensino fundamental
completo vem se reduzindo nos últimos anos, ao passo que aumenta a oferta para a população com
grau de instrução mais elevado, sobretudo ensino superior completo. Tais informações indicam que o
mercado de trabalho local tem exigido cada vez mais qualificação profissional para o preenchimento
de vagas (Tabela 9.3.3.3-5).
Tabela 9.3.3.3-5. Evolução dos empregos formais por nível de escolaridade no Município de Santana de Parnaíba
(AII), de 2006 a 2015
Empregos Formais

2006

59.131
Empregos formais (total)
9.936
Empregos formais das pessoas com ensino fundamental incompleto
12.871
Empregos formais das pessoas com ensino fundamental completo
29.703
Empregos formais das pessoas com ensino médio completo
6.621
Empregos formais das pessoas com ensino superior completo
Fonte:
Fundação
SEADE,
Informações
dos
Municípios
Paulistas
–
<http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas>. Acessado em 03 de abril de 2017.

2010

61.111
7.091
11.436
32.253
10.331
IMP.

2015

61.307
5.097
9.657
32.954
13.599
Disponível
em

A remuneração média dos empregos formais em 31/12/2015, no município de Santana de
Parnaíba (AII), era de R$ 2.714,12, destacando-se o setor da indústria de transformação (R$ 3.106,80),
seguido pelo setor da extração mineral (R$ 2.912,98). Entre os homens, a remuneração média foi de
R$ 3.031,76, enquanto as mulheres apresentaram salários menores (R$ 2.278,25). A formalidade do
emprego também foi maior entre os homens do que entre as mulheres (Tabela 9.3.3.3-6).

9

De 124.050 habitantes em 2015 (SEADE).
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Tabela 9.3.3.3-6. Evolução de empregos formais segundo gênero no Município de Santana de Parnaíba (AII)
Períodos

Empregos Formais

Empregos Formais de
Homens

Empregos Formais de
Mulheres

2011

64.624

38.120

26.504

2012

63.389

37.943

25.446

2013

63.476

37.973

25.503

2014

66.771

39.264

27.507

2015
61.307
35.531
Fonte:
Fundação
SEADE,
Informações
dos
Municípios
Paulistas
–
<http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas>. Acessado em 03 de abril de 2017.

IMP.

25.776
Disponível

em

Do total de domicílios de Santana de Parnaíba (AII), segundo o Censo Demográfico de 2010, 95%
apresentaram rendimentos10, sendo que o valor médio era da ordem de R$ 4.819,29. Destaca-se, no
entanto, que a média dos rendimentos pode não refletir a realidade da região, uma vez que a
concentração de pessoas muito ricas em determinada municipalidade pode elevar o valor final,
mascarando uma situação de desigualdade social. Tal situação é observada na AII, que atualmente
convive com a expansão de condomínios de alto padrão11.
A adoção da renda mediana, por sua vez, e sua comparação com os valores médios, permite
visualizar a desigualdade na distribuição dos rendimentos entre a população e a verificação da diferença
entre a renda média e a renda que representa o máximo de ganho monetário para metade dos chefes
de domicílio de determinado setor. No caso de Santana de Parnaíba (AII) a renda média-mediana em
2010 era de R$ 1.346,31.
A AID, por sua vez, apresentou percentual ligeiramente superior de domicílios com rendimentos
(96%), entretanto, os valores dos rendimentos foram inferiores, de R$ 1.054,93 a média, e de
R$ 973,23 a média-mediana. Os valores médios encontrados na região Cidade São Pedro foram mais
modestos do que aqueles encontrados no bairro Colinas da Anhanguera, R$ 945,95 e R$ 1.272,90,
respectivamente, enquanto as médias-medianas foram de R$ 973,23 e R$ 1.129,43 (Tabela 9.3.3.3-7).

A categoria sem rendimento inclui os domicílios cuja pessoa responsável recebia somente em benefícios.
BERTOLOTTO, R. A cidade dos diferenciados. TabUol. #31. Disponível em: http://tab.uol.com.br/desigualdadesocial/. Acessado em 05 de abril de 2017.
10
11
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Tabela 9.3.3.3-7. Domicílios e rendimentos – AII e AID, em 2010

Localidade

Santana de Parnaíba (AII)
AID
Cidade São Pedro
Colinas da Anhanguera
Total na AID

Total de Domicílios

Domicílios com
rendimentos

Valor Médio dos
Rendimentos
(R$)

Valor
Médio-Mediano
dos Rendimentos
(R$)

31.610

1.552

4.819,29

1346,31

3.259
1.795
5.054

3.119
1.724
4.843

945,95
1.272,90
1.054,93

973,23
1.129,43
973,23

Fonte: Censo Demográfico do IBGE (2010).

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(DIEESE), o Salário Mínimo Necessário em dezembro de 2010 era de R$ 2.227,5312. Verifica-se assim,
que os valores dos rendimentos na AID estavam abaixo do valor de referência.
Segundo levantamentos realizados pela Fundação SEADE a respeito dos indicadores demográficos
no município, a idade média dos chefes de domicílios era de 44 anos e aqueles com menos de 30 anos
representavam 15,5 % do total. Dentre as mulheres responsáveis pelo domicílio 16,6 % tinham até 30
anos.
Ainda no que se refere à renda, para se medir o grau de concentração dos rendimentos em
determinados grupos da sociedade, o matemático italiano Conrado Gini criou uma metodologia capaz
de apontar a diferença entre os ganhos dos mais pobres e dos mais ricos, ao qual foi dado o nome de
Índice de Gini. Este índice busca captar, numa escala de 0 a 1, o grau de concentração de renda, onde
0 indica uma situação de igualdade absoluta (todos possuem a mesma renda), e 1 indica desigualdade
máxima (onde a renda se concentra em uma pessoa ou grupo).
Ao se analisar a classificação dos municípios da Microrregião de Osasco, verifica-se que a
desigualdade de distribuição dos rendimentos tem aumentado desde 1991, com exceção do município
de Santana de Parnaíba (AII), que para o último levantamento apresentou uma ligeira redução na
concentração de renda (Tabela 9.3.3.3-8), embora ainda apresente uma concentração de renda alta,
superior a todos os municípios da Microrregião. É importante ressaltar, no entanto, que um melhor
posicionamento frente a este índice não indica qualidade de vida, o coeficiente apenas sugere a forma
como a renda está distribuída, independentemente de ser uma renda alta ou não. Como se pode
observar, os menores valores de desigualdade são encontrados em municípios com indicadores sociais
mais baixos.

12
DIEESE.
Salário
Mínimo
Normal
e
Necessário.
Disponível
http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html#2015. Acessado em 05 de abril de 2017.
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Tabela 9.3.3.3-8. Classificação de Santana de Parnaíba (AII) e demais municípios da Microrregião de Osasco
segundo o Índice Gini
Município

1991

2000

2010

Santana de Parnaíba (AII)
0,7286
0,7224
0,6858
Demais Municípios da Microrregião de Osasco
Itapevi
0,4671
0,5135
0,4738
Pirapora do Bom Jesus
0,4824
0,5632
0,4885
Cajamar
0,4701
0,5705
0,4904
Jandira
0,4132
0,5128
0,4937
Carapicuíba
0,4333
0,4828
0,4965
Osasco
0,4725
0,5226
0,5459
Barueri
0,6138
0,6904
0,6201
Fonte: DATASUS. Disponível em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/ibge/censo/cnv/ginibr.def>. Acessado em 05 de
abril de 2016.

9.3.4.

Equipamentos Públicos

9.3.4.1. Saúde
De acordo com os dados levantados junto à Fundação SEADE, a taxa de mortalidade infantil13
nos municípios que compõem a Microrregião de Osasco tem oscilado nos últimos anos, não sendo
possível identificar claramente alguma tendência, com exceção de Santana de Parnaíba (AII), que
exibiu maior linearidade nos índices identificados e visível disposição à queda dos valores,
apresentando, em 2015, o registro de 8,79 óbitos por mil nascidos vivos, taxa superior apenas àquelas
encontradas em Itapevi (6,61) e Pirapora do Bom Jesus (7,38). Enquanto que Carapicuíba, Barueri e
Jandira apresentaram acréscimo de suas taxas, com valores superiores aos encontrados no período
anterior (2010) (Tabela 9.3.4.1-1).
Tabela 9.3.4.1-1. Evolução da taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos) na AII e nos demais
municípios da Microrregião de Osasco (1991, 2000, 2010 e 2015)
Municípios

1991

2000

2010

Santana de Parnaíba (AII)
54,82
18,74
11,24
Demais Municípios da Microrregião de Osasco
Itapevi
39,17
14,37
13,23
Pirapora do Bom Jesus
56,07
17,67
39,02
Osasco
36,48
18,97
12,13
Cajamar
25,71
16,9
12,13
Carapicuíba
30,14
15,05
10,05
Barueri
25,12
15,55
8
Jandira
38,49
17,58
10,14
Fonte: Fundação Seade. Disponível em <http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas>, acessado em
de 2017.

2015

8,79
6,61
7,38
10,36
11,13
13,08
13,29
14,86
05 de abril

Em relação à taxa de mortalidade geral, verifica-se a mesma oscilação dos coeficientes encontrados.
Apesar do pequeno incremento no último levantamento (2015), Santana de Parnaíba (AII) apresentou

Mortalidade
de
crianças
com
menos
de
um
ano
de
idade.
Disponível
<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/santana-de-parnaiba_sp>. Acessado em 05 de abril de 2017.
13
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taxas inferiores àquelas encontradas para os demais municípios da Microrregião de Osasco (Tabela
9.3.4.1-2).
Tabela 9.3.4.1-2. Evolução da taxa de mortalidade geral (óbitos por mil vivos) na AII e nos demais municípios
da Microrregião de Osasco (1991, 2000, 2010 e 2015)
Municípios

1991

2000

2010

Santana de Parnaíba (AII)
3,94
3,97
3,78
Demais Municípios da Microrregião de Osasco
Jandira
6,01
4,61
4,03
Carapicuíba
4,81
4,17
4,39
Pirapora do Bom Jesus
4,55
4,78
5,67
Itapevi
5,70
4,87
5,08
Cajamar
5,94
4,75
4,91
Osasco
6,11
5,97
6,23
Barueri
5,64
5,74
6,34
Fonte: Fundação Seade. Disponível em <http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas>, acessado em
de 2017.

2015

3,99
4,58
4,85
4,93
4,99
5,68
6,50
6,97
06 de abril

No contexto dos indicadores básicos de saúde da população, são avaliados a seguir os
equipamentos disponíveis para o atendimento, tanto em âmbito hospitalar quanto ambulatorial. Essa
estrutura é organizada de forma regionalizada, com polos de referência de acordo com a escala ou a
complexidade de atendimento, segundo o modelo preconizado pela Política Federal (Sistema Único
de Saúde – SUS). De acordo com o Decreto Estadual nº 51.433/06, a administração dos serviços de
saúde se dá pela Secretaria Estadual de Saúde, por meio de 17 Departamentos de Saúde Regionais,
responsáveis por coordenar as atividades no âmbito regional e promover a articulação intersetorial,
com os municípios e organismos da sociedade civil.
O gerenciamento dos serviços de saúde nos municípios da RMSP, na qual se insere a área de estudo,
se dá pelo Departamento Regional de Saúde (DRS) I – Grande São Paulo (Figura 9.3.4.1-1).
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Figura 9.3.4.1-1. Departamentos Regionais de Saúde do Estado de São Paulo (2012)

Fonte:
Secretaria
Estadual
de
Saúde
–
SES.
Disponível
em:
http://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/regionais-de-saude. Acessado em 24
de abril de 2017.

Apresenta-se a seguir o quantitativo geral de estabelecimentos de saúde em Santana de Parnaíba
(AII) e também nas demais municipalidades que compõem a Microrregião de Osasco, conforme
registro no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES), tal como
disponibilizado pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS), para o período de fevereiro
de 2017 (Tabela 9.3.4.1-3).
De acordo com estes dados, de modo geral, os municípios com maior extensão territorial, como é
o caso de Santana de Parnaíba (AII), são aqueles que apresentam menores contingentes populacionais
e, consequentemente, registraram o menor número de estabelecimentos prestadores de serviços de
saúde. Nestes municípios, a maioria dos equipamentos consiste em consultórios ou Unidades Básicas
de Saúde (UBS), definidas como unidades para a realização de atendimentos de atenção básica e
integral em especialidades como pediatria, ginecologia, clínica geral, enfermagem e odontologia.
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Tabela 9.3.4.1-3. Estabelecimentos de Saúde em Santana de Parnaíba (AII) e nos demais municípios da
Microrregião de Osasco (fev/2017)
Estabelecimentos

Academia da Saúde
Central de Regulação
Central de Regulação Médica das Urgências
Centro de Atenção Hemoterápica e/ou Hematológica
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS
Centro de Saúde /Unidade Básica de Saúde
Central de Notif. Captação e Distr. Órgãos Estaduais
Clínica especializada/Ambulatório especializado
Consultório
Farmácia
Hospital Especializado
Hospital Geral
Hospital Dia
Laboratório de Saúde Pública
Policlínica
Pronto Atendimento
Pronto Socorro Especializado
Pronto Socorro Geral
Secretaria de Saúde
Serviço de Atenção Domiciliar Isolado (Home Care)
Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia
Unidade de Vigilância em Saúde
Unidade Mista
Unidade Móvel de Nível Pré-Hosp-Urgência/Emerg.
Unidade Móvel Terrestre
Total

AII
Santana
Parnaíba

1
3
11
6
10
1
4
2
1
4
1
44

Demais Municípios da Microrregião de Osasco
Barueri

Cajamar

Carapicuíba

Itapevi

Jandira

Osasco

Pirapora
B. Jesus

1
3
16
41
179
3
16
2
5
1
13
280

1
1
11
6
24
1
1
1
1
3
2
52

3
15
15
32
3
9
2
1
7
2
1
4
2
96

1
1
3
14
13
27
3
2
6
4
1
3
2
6
86

1
1
10
10
9
1
1
3
1
1
2
1
41

1
1
4
3
35
1
210
496
2
2
6
3
1
12
5
6
1
1
41
3
11
1
846

4
1
1
1
1
2
10

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Extraído de DATASUS
e de SMS/TabNet. Acessado em 05 de abril de 2017.

Com relação à estrutura física de atendimento à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
Santana de Parnaíba (AII) conta com 25 equipamentos públicos e 1 filantrópico, todos geridos pelo
município. Destes, 1 é do tipo Hospital Geral, 11 são centros de saúde/unidade básica e 5 são
clínicas/ambulatórios de especialidades diversas (Doença Renal Crônica, Cirurgia Vascular, Serviço
de Atenção Psicossocial, Diagnóstico por Laboratório Clínico e Imagem, Hemoterapia, Suporte
Nutricional, Fisioterapia, Práticas Integrativas e Complementares, Serviços de Reabilitação, Pré-natal
/ Parto e Nascimento e Vigilância em Saúde). Existem ainda 2 estabelecimentos de administração
privada que atendem pelo SUS e prestam serviços clínicos, laboratoriais e de diagnóstico.
O Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana contam atualmente14 com 155 médicos e 36 leitos
de internação, sendo estes divididos em cirurgia geral (2), ortopedia/traumatologia (2), clínica geral
(15), unidade de isolamento (1), obstetrícia clínica (8) e pediatria clínica (8).
Dentre as Unidades Básicas de Saúde (UBS), 3 apresentam a Estratégia Saúde da Família e
localizam-se nas regiões Cururuquara, Central e Jaguary (limítrofe ao bairro Cidade São Pedro, na
AID).
Quanto à disponibilidade de leitos para internação no município de Santana de Parnaíba (AII)
verifica-se que o número total de leitos oscilou no período de 2009-2016, com considerável melhora
nos dois últimos anos (Tabela 9.3.4.1-4).

14

Cadastro no CNES (DATASUS), última atualização em 25 de março de 2017.
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Tabela 9.3.4.1-4. Disponibilidade de leitos de internação (SUS) no Município de Santana de Parnaíba (AII) (20092016)
SUS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Leitos de Internação

28

28

28

20

16

16

35

35

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Extraído de:
DATASUS.. Disponível em < http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/leiintbr.def>. Acessado em 25 de
março de 2017.

O Ministério da Saúde fixa entre 2,5 e 3 o número ideal de leitos para cada grupo de mil habitantes,
enquanto que o nível recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 3 a 5 leitos para
cada mil habitantes. Considerando apenas os dados de 2014 (valores recentes mais críticos), observase que a disponibilidade de leitos por mil habitantes estava abaixo dos valores aconselhados; a relação
de leitos por mil habitantes era de 0,13, ou seja, mais de 7.500 pessoas por cada leito disponível. Em
2016 o número de leitos teve um incremento acima de 100 %, no entanto, o novo coeficiente, de 0,32
leitos para cada mil habitantes, ainda está abaixo dos valores recomendados, destacando-se assim a
necessidade de complementação da oferta de leitos hospitalares conveniados ou contratados pelo SUS.
Em relação ao número de médicos em exercício, verifica-se que em 2016 o município de Santana
de Parnaíba (AII) possuía uma relação de médicos por mil habitantes de 1,24, enquanto que na
Microrregião de Osasco a média encontrada foi de 2,01. A relação médico/habitantes observada em
ambos os casos atende ao parâmetro ideal de atenção à saúde da população preconizado pela OMS,
de 1 médico para mil habitantes, mas é insuficiente se comparado aos parâmetros recomendados pelo
Ministério da Saúde (2,5 médicos por mil habitantes) (Tabela 9.3.4.1-5).
Tabela 9.3.4.1-5. Médicos no Município de Santana de Parnaíba (AII) e na Microrregião de Osasco – Dezembro
de 2016

Localidade

Quantidade Médicos (dez/2016)
Total

Total (por mil habitantes)

160
1,24
Santana de Parnaíba (AII)
Microrregião de Osasco
3.855
2,01
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES. Extraído de:
DATASUS. Disponível em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?cnes/cnv/prid02sp.def>. Acessado em 10 de
abril de 2017.

A AID conta com duas Unidades Básicas de Saúde (UBS): a Unidade de Saúde Avançada (USA)
São Pedro, no bairro Cidade São Pedro e a UBS IV, na região Colinas da Anhanguera. As unidades
realizam atendimento ambulatorial de atenção básica (prevenção de doenças, solução de possíveis
casos de agravos e direcionamento dos mais graves para níveis de atendimento superiores em
complexidade15); e de média complexidade (procedimentos de intervenção ambulatoriais, tratamentos
a casos crônicos e agudos de doenças).

FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz. Pense SUS. Disponível em: http://pensesus.fiocruz.br/atencao-basica. Acesso
em 10 de abril de 2017.
15
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Os profissionais da saúde alocados na AID totalizam 130 e atuam, entre outras áreas, em: pediatria,
ginecologia e obstetrícia, clínica médica, odontologia, ortopedia, enfermagem, psicologia,
fonoaudiologia, oftalmologia e psiquiatria; além de programas específicos, como: de atenção integral
ao adolescente; de atendimentos em grupo às gestantes, aos hipertensos e diabéticos (Tabela 9.3.4.16).
Tabela 9.3.4.1-6. Profissionais de saúde na AID (fevereiro/2017)
Profissional

Quantidade

Cirurgião Dentista Clínico Geral
11
Cirurgião Dentista Endodontista
3
Cirurgião Dentista de Saúde Coletiva
2
Farmacêutico
2
Enfermeiro
8
Fisioterapeuta Geral
3
Fisioterapeuta Acupunturista
1
Nutricionista
1
Fonoaudiólogo
3
Terapeuta Ocupacional
3
Médico Pediatra
10
Médico Clínico
10
Médico Psiquiatra
4
Médico Ginecologista e Obstetra
12
Médico Oftalmologista
2
Médico Ortopedista e Traumatologista
1
Médico Otorrinolaringologista
1
Psicólogo Clínico
4
Assistente Social
2
Técnico de Enfermagem
14
Auxiliar de Enfermagem
2
Auxiliar em Saúde Bucal
4
Agente Comunitário de Saúde
18
Agente de Combate as Endemias
9
Total Geral
130
Fonte:
CNES
–
Cadastro
Nacional
de
Estabelecimentos
de
Saúde.
Disponível
<http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Profissional_comp.asp?VCo_Unidade=3547302746840&VComp=201702>,
acessado em 10 de abril de 2017.

em

No que se refere ao atendimento hospitalar dos moradores oriundos de Colinas da Anhanguera, o
Hospital Municipal Santa Ana está a mais de 10 km e seu acesso se dá pela Estrada Tenente Marques.
A Estrada é a principal via de acesso local e passa pelo Hospital Municipal Enfermeiro Antonio
Policarpo de Oliveira, em Cajamar. Apesar de estar em outro Município, o Hospital de Cajamar dista
cerca de 2 km do bairro Colinas da Anhanguera e, devido a sua proximidade realiza o maior número
de atendimentos. O Hospital conta com 56 leitos e 65 médicos cadastrados. O mesmo ocorre com a
demanda hospitalar da população da região Cidade São Pedro; neste caso o Hospital de Cajamar fica
a cerca de 2,5 km, enquanto que o Hospital local, no centro de Santana de Parnaíba, está a 6 km.
O Desenho 26341852EUCA4, contido no Anexo 9.3.4.2-1, mostra a localização dos equipamentos
urbanos públicos de saúde na AID.
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9.3.4.2. Educação
No período de 1991 a 2010 verificou-se a redução da taxa de analfabetismo da população de
15 anos ou mais em todos os municípios da Microrregião de Osasco. Os melhores indicadores foram
observados em Osasco, que se manteve abaixo dos valores encontrados para os demais municípios
nos três períodos analisados. O município de Santana de Parnaíba (AII), por sua vez, sempre
apresentou taxas de analfabetismo mais elevadas que a média da Microrregião, exceto para o último
período, com ligeira redução observada (Tabela 9.3.4.2-1).
Tabela 9.3.4.2-1. Taxa de Analfabetismo no Município de Santana de Parnaíba (AII) e na Microrregião de Osasco
Localidade

1991

Santana de Parnaíba (AII)
14,42
Demais Municípios da Microrregião de Osasco
Osasco
9
Barueri
11,34
Carapicuíba
10,3
Jandira
13,1
Cajamar
15,02
Itapevi
12,31
Pirapora do Bom Jesus
18,13
Microrregião de Osasco
12,95
Fonte: Fundação SEADE.
IBGE. Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010.

2000

2010

7,94

4,50

5,77
6,64
6,27
6,63
8,75
8,78
10,35

3,49
4,04
4,36
4,44
5,20
5,38
5,92

7,64

4,67

No período entre 2000 e 2010, o número de pessoas de 5 anos ou mais de idade alfabetizadas
aumentou de 89% para 94% da população residente no município de Santana de Parnaíba (AII), e de
85% para 92% nos setores censitários da AID. Os dados demonstraram que o percentual de pessoas
de 5 anos ou mais alfabetizadas na AID era ligeiramente inferior ao da AII (Tabela 9.3.4.2-2).
Tabela 9.3.4.2-2. Pessoas de 5 anos ou mais de idade, total e alfabetizadas na AII e na AID (2000 a 2010)

Localidade

Total

2000
Alfabetizada
s

67.232
59.531
Santana de Parnaíba (AII)
AID
3.287
2.908
Colinas da Anhanguera
6.616
5.476
Cidade São Pedro
9.903
8.384
Total na AID
Fonte: Censos Demográficos do IBGE (2000 e 2010).

2010
Alfabetizada
s

%

Total

%

88,55

100.737

94.906

94,21

88,47
82,81
84,66

5.687
10.797
16.484

5.361
9.747
15.108

94,27
90,28
91,65

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 9.394, de 20/12/96), a
educação básica se divide em:
 Educação infantil: oferecida na forma de creches, para crianças de até 3 anos, e de préescolas para aquelas entre 4 e 5 anos;
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Ensino fundamental obrigatório, com duração de nove anos, iniciando-se aos seis anos de
idade; e
 Ensino médio, com duração mínima de três anos.
Ao se analisar a população em idade escolar (de 0 a 19 anos) presente na AII, em 2015, percebe-se
que a maior parte desta se encontrava na faixa etária de 0 a 6 anos, isto é, na fase da educação infantil.
Observa-se também que o número total de pessoas em idade escolar tendeu a redução conforme se
aproximaram as séries finais do ensino médio, indicando a diminuição da população jovem (Tabela
9.3.4.2-3).
Tabela 9.3.4.2-3. População em Idade escolar na AII (2015)

Localidade

População em Idade Escolar
0a3

4a5

6

Santana de Parnaíba (AII)
7.489
3.345
1.645
Fonte: Fundação SEADE (2015).
* Corresponderia aos anos de início do ensino superior.

7 a 10

11 a 14

15 a 17

18 a 19*

6.769

7.616

6.625

4.558

O ensino fundamental obrigatório foi o ciclo que registrou o maior número de matrículas no
município em 2015, seguido pela educação infantil (Tabela 9.3.4.2-4).
Tabela 9.3.5.2-4. Número de matrículas em relação à população em idade escolar correspondente em 2015 AII

Localidade

Educação Infantil
População de
Matrículas
0 a 5 anos

Santana de Parnaíba
8.063
Fonte: Fundação SEADE (2015).

10.834

Ensino Fundamental
População de
Matrículas
6 a 14 anos

21.087

16.030

Ensino Médio
População de
Matrículas
15 a17 anos

6.443

6.625

Pode-se observar, através das informações apresentadas acima, que o número de matrículas no
ensino infantil era inferior ao número total de pessoas em idade correspondente, indicando que apenas
uma parcela desta população (74%) frequentava efetivamente os estabelecimentos de educação. Uma
possível explicação para esta discrepância encontra-se no fato da educação básica ser obrigatória
somente a partir dos 6 anos de idade, sendo que a educação infantil ocorre, geralmente, em
atendimento à demanda de famílias na qual ambos os responsáveis trabalham. Logo, uma parcela das
crianças de 0 a 6 anos fica em casa com seus pais, familiares, etc. iniciando a vida escolar apenas no 1º
ano do ensino fundamental.
Quanto ao ensino fundamental, verifica-se que o número de matrículas era superior ao da
população em idade escolar correspondente, sendo possível analisar este fenômeno por dois pontos:
o primeiro indica que além de atender a demanda interna, estas áreas ainda recebiam alunos de outras
localidades; o segundo diz respeito à distorção idade/série que pode indicar que parte do número de
matrículas deste ciclo era reflexo da reprovação escolar ou do atraso de entrada na vida escolar. No
ensino médio, Santana de Parnaíba (AII) apresentou número de matrículas inferior ao da população
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em idade correspondente, o que pode também ser consequência da evasão escolar ou da distorção
idade/série.
A análise da taxa de evasão escolar na AII corrobora os dados acima. Verifica-se que o abandono
escolar era maior no ensino médio, apresentando, no entanto, redução no período de 2013 a 2015,
tendo alcançado neste período valores inferiores às médias registradas na Microrregião de Osasco. A
mesma tendência pôde ser observada no ensino fundamental (Tabela 9.3.4.2-5).
Tabela 9.3.4.2-5. Taxa de Evasão Escolar na AII (2013-2015)
Taxa de evasão escolar (em %)
Localidade

Ensino Fundamental

Ensino Médio

2013

2014

2015

2013

2014

2015

0,50

0,60

0,30

4,50

2,90

0,80

Microrregião de Osasco
1,11
Fonte: Fundação SEADE (2013-2015).

1,38

0,84

6,46

5,95

2,96

Santana de Parnaíba (AII)

No que diz respeito à distorção idade/série, o percentual de alunos classificados em séries que não
correspondiam à sua idade escolar também era maior no ensino médio, apesar da notável tendência à
redução no período analisado (2013-2015). Quando considerado o ensino fundamental, foi possível
observar pequena oscilação, com tendência à estagnação das taxas. A AII apresentou, em todos os
anos considerados, taxas superiores às médias da Microrregião de Osasco (Tabela 9.3.4.2-6).
Tabela 9.3.4.2-6. Evolução da distorção idade/série na AII (2013-2015)
Distorção Idade/Série (%)
Localidade

Ensino Fundamental

Ensino Médio

2013

2014

2015

2013

2014

2015

10,40

10,20

10,40

16,10

15,00

14,30

Microrregião de Osasco
8,39
Fonte: Fundação SEADE (2013-2015).

8,43

7,93

15,19

14,79

13,04

Santana de Parnaíba (AII)

Em relação à distribuição de alunos por sala, verifica-se que esta é maior no ensino médio, com
médias acima de 30 alunos por sala de aula, exceto para o ano de 2015 com pequena redução observada.
(Tabela 9.3.4.2-7).
Tabela 9.3.4.2-7. Distribuição de alunos por sala de aula por etapas de ensino na AII
Média de Alunos por Salas de Aula
Localidade

Educação Infantil
2012

2013

2014

Ensino Fundamental
2015

2012

2013

2014

2015

Ensino Médio
2012

2013

2014

2015

Santana de Parnaíba
20,1 19,5
20
20
28,9 27,5 27,4 27,3 31,8 31,4 30,7 29,8
(AII)
Fonte: Censo da Educação Básica 2015/INEP. Disponível em <http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais>,
acessado em 25 de abril de 2017.
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Quanto à distribuição de professores por nível de ensino, verifica-se a concentração destes no
ensino fundamental, onde também se encontra o maior número de matrículas. Dos 1.788 docentes
identificados, mais de 70 % atua na rede pública (Tabela 9.3.5.2-8).
Tabela 9.3.4.2-8. Atuação dos docentes da Educação Básica na AII (2016)
Ciclo Escolar

Número de Docentes

Creche

213

Pré-escola

203

Ensino Fundamental

1.171

Ensino Médio
Fonte: INEP (2017).

476

Para a AID foram analisados os dados do Censo Demográfico de 2010. A mesma tendência
encontrada na AII pôde ser observada nos bairros Cidade São Pedro e Colinas da Anhanguera.
Segundo o IBGE, naquele ano a maior demanda escolar foi pelo Ensino Fundamental (pessoas de 6
a 14 anos), seguido pela Educação Infantil (Tabela 9.3.4.2-9).
Tabela 9.3.4.2-9. População em idade escolar na AID (2010)

Localidade

População em Idade Escolar
0a3

4a5

6

7 a 10

11 a 14

15 a 17

18 a 19*

Cidade São Pedro

770

446

218

917

1.048

755

392

Colinas da Anhanguera

289

158

61

395

445

363

252

Total na AID
1.059
604
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.

279

1.312

1.493

1.118

644

No que se refere aos estabelecimentos de ensino, em fevereiro de 2017, o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) lançou uma nova versão do Censo da
Educação Básica, com dados do ano de 2016. De acordo com a publicação, a maior parte dos
estabelecimentos escolares (70) instalados no município de Santana de Parnaíba (AII) pertencia à rede
pública de ensino. Desde 2001 toda a oferta pública de Ensino Fundamental passou a estar
incorporada à rede municipal, assim como o Ensino Médio, a partir de 2003. Os bairros com níveis
de renda mais elevados – Alphaville/Tamboré e Aldeia da Serra – concentram o maior número de
estabelecimentos do segmento privado.
O município abriga ainda uma unidade do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial),
que oferece cursos de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica,
Mecânico de Usinagem, Mecânico de Manutenção e Assistente Administrativo; cursos técnicos para
as habilitações em Eletroeletrônica e Eletromecânica; cursos de formação inicial e continuada para
jovens e adultos; especialização nas áreas de Automação, Construção Civil, Eletroeletrônica, Gestão,
Logística, Manutenção Mecânica, Metalurgia, Metalmecânica, Segurança do Trabalho e Tecnologia da
Informação.
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No que se refere ao Ensino Superior, Santana de Parnaíba (AII) dispõe de 3 entidades privadas e
2 públicas, que oferecem cursos de tecnólogo e bacharelado nas áreas das Ciências Humanas,
Biológicas e Exatas. O município conta ainda com a oferta de cursos de extensão voltados, de modo
geral, ao atendimento de demandas empresariais e do parque de negócios local.
Estão localizados na AID, 14 estabelecimentos educacionais públicos e 1 privado, sendo este
último o Centro de Atividades José Carlos A. Nadalini - SESI Santana de Parnaíba, instalado em 2008
no bairro Cidade São Pedro, através de um convênio firmado com a Prefeitura Municipal
(Tabela 9.3.4.2-10).
Os estabelecimentos situados na AID atuam nos segmentos Infantil, Fundamental, Médio e de
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, de modo geral, possuem capacidade para o atendimento da
demanda local, exceto para o segmento Ensino Infantil. No entanto, como visto anteriormente, a
diferença entre o número de crianças e a quantidade de matrículas, pode estar relacionada com a não
obrigatoriedade de ingresso neste nível da educação básica (as crianças seriam cuidadas pelas mães ou
outros familiares, adiando-se o acesso à escola).
De acordo com o Censo Escolar de 2014 (INEP), o bairro Cidade São Pedro contava naquele ano
com 9 escolas municipais, em um total de 801 matrículas no Ensino Infantil, 2.769 no Ensino
Fundamental e 892 matrículas no Ensino Médio. Quatro destas escolas dispunham de transporte
público, em um total de 262 alunos inscritos e uma delas oferecia ainda o programa de Educação de
Jovens e Adultos (EJA) para o Ensino Médio, com 135 alunos matriculados. O SESI oferecia vagas
no Ensino Fundamental, com 285 matrículas, e no Ensino Médio, com 91 alunos inscritos, além das
chamadas Atividades Complementares, com 251 matrículas, que consistiam em: acompanhamento
pedagógico; línguas estrangeiras; esporte e lazer; cultura, artes e educação patrimonial; comunicação,
uso de mídias e cultura digital e tecnológica.
Na região Colinas da Anhanguera foram identificadas 5 escolas municipais. Em 2014 foram 605
matrículas no Ensino Infantil, 1.718 no Ensino Fundamental e 560 no Ensino Médio, além de 74
inscrições em projetos complementares de comunicação, uso de mídias e cultura digital e tecnológica;
fotografia; robótica educacional; esporte e lazer; e iniciação científica.
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Tabela 9.3.4.2-10. Escolas localizadas na AID e número de matrículas, de acordo com o Censo Escolar de 2014
Número de Matrículas
Dependência
Administrativa

Equipamentos

Colinas da Anhanguera
Colégio Municipal Padre
Anacleto de Camargo
Colégio Municipal Arco-íris*
Colégio Municipal Professora
Emília Gil d’Assumpção
Colégio Municipal Ver.
Reinaldo A. Santos Ferreira
Colégio Municipal Sete Anões
Subtotal de matrículas
Cidade São Pedro
Colégio Municipal Professora
Ana Aparecida Sant’Ana
Colégio Municipal Aquarela
Colégio Municipal Prefeito
Bernardino Marques da Silva
Colégio Municipal Carrossel
Dourado
Centro Educacional SESI
Colégio Municipal Cora
Coralina
Colégio Municipal Presidente
Juscelino Kubitschek de
Oliveira
Colégio Municipal Papa Joao
Paulo II
Colégio Municipal Dr. Paulo
Octavio Botelho
Colégio Municipal Deputado
Ulysses Silveira Guimaraes
Subtotal de matrículas
Total de matrículas

Infantil

Municipal
Municipal

146

Municipal

338

Municipal
Municipal
-

121
605

Municipal
Municipal

329

Municipal

37

Municipal

128

Privada

Fundamental

Médio

873

330

549

230

296
1.718

560

0

683

265

74

291

Municipal

16

91

74

0

251

319
337

77

84

Municipal

642

173

13

Municipal

413

377

91

3.054
4.772

983
1.543

262
262

801
1.406

EJA

74

Municipal

-

Atividade
Complementar

375

285

Municipal

Transporte
Público

135
251
325

135
135

Fonte: INEP, Data Escola Brasil. Dados do Censo Escolar de 2014. Disponível em:
http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/home.seam. Acessado em 12 de abril de 2017.
* Em 27/11/2015, após a realização do Censo Escolar 2014, foi inaugurada uma nova creche na região Colinas da
Anhanguera, denominada Luís Carlos Barbosa, com previsão de atender mais de 300 crianças.

9.3.5.

Condições de Habitação e Saneamento

9.3.5.1. Saneamento
Os serviços de saneamento básico no município de Santana de Parnaíba (AII) são de
responsabilidade da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) desde 1987.
Em relação ao abastecimento de água, o município explora atualmente mananciais superficiais e
subterrâneos. O sistema de abastecimento é composto por sistemas isolados (Estações de Tratamento
– ETA e poços/sistemas subterrâneos) e interligações com o Sistema Adutor Metropolitano (SAM)
(Tabela 9.3.5.1-1).
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Tabela 9.3.5.1-1. Caracterização dos serviços de abastecimento de água em Santana de Parnaíba (AII) - 2015

Sistema de Abastecimento de água
Ligações de água
Ligações ativas de água
Economias ativas de água
Estações de tratamento de água
Reservatórios
Poços
Capacidade de reservação (milhões de litros)
Extensão da rede de água
Volume de água produzido (1.000 m³/ano)
Volume de água consumido (1.000 m³/ano)
Balanço hídrico (produzido – consumido)
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

Santana de Parnaíba

38.277
35.205
45.349
2
28
13
4.940
587,46
3.906,21
6.883,48
-2.977,27

O sistema de produção de água do município conta com 13 poços e 28 reservatórios. Os poços
apresentam em geral baixa capacidade de produção de água, devido às características geológicas da
região, e servem apenas como fonte complementar de abastecimento. Os sistemas subterrâneos estão
localizados no Jardim São Luís, Fazendinha e Cidade São Pedro, sendo assim responsável por parte
do abastecimento na AID. Em relação aos reservatórios, em sua maioria de pequeno porte, localizamse em Santana de Parnaíba (incluindo os bairros Cidade São Pedro e Colinas da Anhanguera - AID) e
no município de Barueri. O maior volume de água proveniente de mananciais superficiais procede do
Córrego do Suru, afluente do Ribeirão Santo André; do Córrego do Barreiro, afluente do Rio Tietê; e
do Lago Orion, na divisa entre Santana de Parnaíba e Barueri. As estações de tratamento da água
proveniente dos referidos mananciais estão localizadas nos bairros Centro (ETA Sede), Bacuri (ETA
Bacuri) e Orion (ETA Aldeia da Serra), respectivamente.
A água proveniente do Sistema Adutor Metropolitano (SAM) que abastece Santana de Parnaíba
(AII) é oriunda do Sistema Cantareira (ETA Guaraú) e distribuída no município via reservatórios
Barueri-Tamboré e Barueri-Centro. Os reservatórios abastecem, dentre outros, os bairros da AID,
Cidade São Pedro e Colinas da Anhanguera.
Nas áreas do município ainda não atendidas pelas redes de distribuição da SABESP são utilizados
caminhões pipas (particulares e da Prefeitura), poços convencionais e artesianos, sendo estes últimos
mais comuns em condomínios residenciais.
De acordo com o Censo Demográfico de 2010, 91% dos domicílios particulares permanentes de
Santana de Parnaíba (AII) eram atendidos pela rede geral de abastecimento de água. Os bairros da
AID apresentaram um percentual de abastecimento superior ao verificado no município, chegando a
97% de atendimento.
Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, de acordo com dados do IBGE (2010), apenas 43%
dos domicílios permanentes particulares de Santana de Parnaíba (AII) contavam com serviço de coleta
de esgoto. No caso dos bairros da AID (Cidade São Pedro e Colinas da Anhanguera) a porcentagem
era ainda menor, apenas 7% dos domicílios.
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Segundo informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), o sistema
de esgotamento sanitário existente em 2015 apresentava extensão aproximada de 234 km, atendendo
a 12.341 ligações totais, das quais 95% estavam ativas (Tabela 9.3.5.1-2).
Tabela 9.3.5.1-2. Infraestrutura de água e esgoto da SABESP em Santana de Parnaíba (AII) - 2015
Indicadores de atendimento

Santana de Parnaíba

Ligações de esgoto

12.341

Ligações de esgoto ativas

11.675

Extensão da rede de esgotos (km)

234,31

Economias de esgoto

14.306

Estações de tratamento de esgoto
1
Fonte:
SNIS
Sistema
Nacional
de
Informações
sobre
Saneamento.
http://app.cidades.gov.br/serieHistorica/#>, acessado em 17 de abril de 2017.

Disponível

em

<

Atualmente o município tem três Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) operando em seu
território, sob responsabilidade da SABESP, a ETE Gênesis, a ETE New Ville e ETE Aldeia da Serra.
A ETE Gênesis está localizada no Condomínio Gênesis II e é responsável pelo tratamento do esgoto
gerado em suas 300 residências. Do total de esgoto coletado pela ETE em 2015, menos de 37 %
recebeu tratamento16, sendo que este valor pode ser um pouco maior após o início das operações das
novas ETEs do município.
Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico de Santana de Parnaíba, elaborado em 2013,
existem outras duas estações aguardando início de operação, a ETE Fazendinha, que atenderá parte
da AID (Cidade São Pedro) e a ETE Aldeia da Serra. Sendo que esta última já estrou em operação.
Há também a previsão de que parte dos esgotos gerados no município seja direcionada para
tratamento na ETE Barueri, no município homônimo, e na ETE Polvilho, em Cajamar. Esta já vem
recebendo os esgotos gerados na região Colinas da Anhanguera (parte da AID), que atualmente possui
um sistema de tratamento provisório (Operada pela Catuí e custeada pela Cipasa).
Além das ETE citadas, o município dispõe de sistemas de tratamento de esgoto particulares,
denominados pela SABESP como Sistemas Isolados, ou seja, não integrados ao Sistema Principal de
Esgotamento da RMSP e pelos quais a companhia não tem responsabilidade. Os sistemas, de tipos e
portes variados, são constituídos por ETE e Estações Elevatórias (EE), além de outros recursos, e
atendem condomínios, empresas, estabelecimentos comerciais e escolas.
No que se refere à estrutura de limpeza urbana, a Administração compete a Secretaria de Serviços
Municipais e a operação se dá tanto pela iniciativa pública quanto privada, ficando a cargo da fonte
geradora os serviços de coleta de resíduos da construção civil e transporte até o destino final.
Após a desativação do aterro municipal, em 2010, os resíduos coletados passaram a ser destinados
para aterro sanitário particular. Localizado em Santana de Parnaíba, à Av. Ouro Branco, 474, o aterro

16

SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Disponível em < http://app.cidades.gov.br/serieHistorica/#>,
acessado em 17 de abril de 2017.
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é administrado pela Tecipar Engenharia e Meio Ambiente Ltda. e recebe também resíduos sólidos
urbanos provenientes dos municípios de Barueri, Carapicuíba, Jundiaí e Pirapora do Bom Jesus, em
um total de 1.061,53 t/dia. De acordo com os dados do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos
Urbanos (CETESB, 2015) o aterro apresentou, no período de 2011 a 2015, condições adequadas de
tratamento e disposição dos resíduos urbanos, com Índices de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR)
superiores a 8, sendo que para o ano de 2015, o índice foi de 8,6. A vida útil do aterro está estimada
em mais de 5 anos com previsão de ampliação.
Dentre os domicílios particulares e permanentes de Santana de Parnaíba, 99,37% são atendidos por
serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares. Na AID esse percentual é ligeiramente superior,
99,66%. As coletas domiciliares são realizadas no período noturno. Com exceção da região Central,
onde são feitas diariamente, nos demais bairros elas acontecem três vezes por semana, sendo que na
AID ocorrem as segundas, quartas e sextas-feiras.
Não existe no município local de entrega voluntária para a destinação de resíduos inertes de
pequenos geradores, podas verdes e materiais recicláveis (para este último apenas alguns
estabelecimento oferecem a coleta). No caso dos recicláveis, a coleta seletiva é realizada pela
Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis da Vila Esperança (AVEMARE). A
cooperativa é formada por ex-catadores de recicláveis e foi criada em 2006 através de ação prevista
em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Prefeitura Municipal e o Ministério
Público.

9.3.5.2. Condições de Habitação
Para a caracterização das condições de habitação nas áreas de influência do empreendimento, foram
abordados: os principais aspectos relativos ao universo dos domicílios no município e nos bairros
Cidade São Pedro e Colinas da Anhanguera; os chamados aglomerados subnormais (que incluem
favelas, loteamentos clandestinos e outras formas de ocupações irregulares); e o déficit habitacional.
Com relação aos domicílios, adotaram-se as definições do IBGE, segundo o qual um domicílio é
um “local estruturalmente separado e independente que se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas, ou que
esteja sendo utilizado como tal”17. Dentre os domicílios, distinguem-se os particulares e os coletivos, sendo
os primeiros aqueles em que “o relacionamento entre seus ocupantes é ditado por laços de parentesco, de dependência
doméstica ou por normas de convivência” (IBGE, 2011), e coletivo “uma instituição ou estabelecimento onde a
relação entre as pessoas [...] era restrita a normas de subordinação administrativa” (o que inclui asilos, orfanatos,
conventos e similares; hotéis, motéis, campings, pensões e similares; alojamento de trabalhadores ou
estudantes, república de estudantes; penitenciária, presídio ou casa de detenção; e outros). Dos
domicílios particulares, interessam em especial os chamados domicílios particulares permanentes, ou seja:
IBGE. Censo Demográfico 2010 – Resultados Preliminares do Universo. Conceitos e Definições – Tabelas
Adicionais.
Rio
de
Janeiro:
IBGE,
2011.
Disponível
em:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares/tabelas_adicionais.pdf.
Acessado em 13 de abril de 2017.
17
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aqueles que foram construídos “a fim de servir exclusivamente para habitação e, na data de referência, tinha a
finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas” (ibid.). Distinguem-se dos domicílios particulares
improvisados, que são localizados “em uma edificação que não tenha dependências destinadas exclusivamente à
moradia [...], como também os locais inadequados para habitação e que, na data de referência, estavam ocupados por
moradores” (ibid.).
O município de Santana de Parnaíba (AII) possuía 31.662 domicílios particulares permanentes em
2010, com o predomínio de domicílios próprios (quitados ou não). A participação correspondente aos
domicílios próprios no total de domicílios da AII correspondia a 72%; os alugados respondiam por
18% do total, e o restante se dividia entre cedidos (8%) e em outra condição (2%) (Tabela 9.3.5.2-1).
Tabela 9.3.5.2-1.Domicílios particulares permanentes na AII, por condição de ocupação em 2010

Localidade

Domicílios
particulares
permanentes

Santana de Parnaíba (AII)
31.662
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010.

Condição de ocupação do domicílio
Próprio

Alugado

Cedido

Outra

22.808

5.564

2.439

820

A AID equivalia a quase 16% dos domicílios da AII, com predomínio de residências próprias (70%).
Em Cidade São Pedro observava-se a maior proporção de moradias próprias, enquanto na região
Colinas da Anhanguera destacava-se maior porcentagem de imóveis alugados (25%) (Tabela 9.3.5.22).
Tabela 9.3.5.2-2. Domicílios particulares permanentes na AID, por condição de ocupação em 2010

Localidade

Total

Condição de ocupação do domicílio
Próprio

Alugado

Cedido

Outra

Cidade São Pedro

3.259

2.397

605

242

15

Colinas da Anhanguera

1.795

1.155

452

182

6

5.054

3.552

1.057

424

21

Total na AID
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

Para qualificar os domicílios, o Censo Demográfico de 2010 elaborou categorias de adequação das
moradias, obtidas através do cruzamento de informações sobre a presença de infraestrutura básica:
coleta de lixo, abastecimento de água e coleta de esgotos:
 Moradia adequada: domicílio particular permanente com rede geral de abastecimento de
água, rede geral de esgoto, coleta de lixo;
 Moradia semi-adequada: domicílio particular permanente com pelo menos um serviço
inadequado;
 Moradia inadequada: domicílio particular permanente com abastecimento de água
proveniente de poço, nascente ou outra forma, sem banheiro e sanitário ou com
escoadouro ligado à fossa rudimentar, vala, rio, lago, mar ou outra forma e lixo queimado,
enterrado ou jogado em terreno baldio ou logradouro, em rio, lago ou mar ou outro destino.
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Cabe destacar, no entanto, que o referido levantamento compreendeu os domicílios localizados em
locais onde foi possível a identificação da face quadra, desprezando-se as áreas nas quais a dificuldade
de delimitação do quarteirão impossibilitou a associação dos logradouros aos domicílios, situação
comumente encontrada em áreas de aglomerados subnormais, mais carentes de infraestrutura. Desse
modo, os resultados encontrados podem não demonstrar efetivamente a realidade dos municípios,
principalmente devido às disparidades de ocupação observadas nessas unidades territoriais.
No caso do município de Santana de Parnaíba (AII) pouco mais de 70% dos domicílios encontramse em área urbana com ordenamento regular. Assim, no presente diagnóstico, optou-se por analisar
conjuntamente os dados censitários (IBGE, 2010) relativos ao número de domicílios particulares
permanentes com abastecimento de água da rede geral, com esgotamento sanitário via rede geral e
com lixo coletado e os dados de classificação das moradias segundo os critérios de adequação
indicados acima.
De acordo com dados do Censo Demográfico realizado na AII em 2010, a maioria dos domicílios
particulares permanentes era atendida pela rede geral de abastecimento de água (91%) e coleta de lixo
(99%), sendo deficitário o serviço de coleta de esgoto (43%). As porcentagens encontradas afirmam
os resultados da pesquisa de adequação dos domicílios, pela qual 77% apresentavam condições
adequadas de infraestrutura, enquanto um pequeno número encontrava-se em condição inadequada
(0,04%). A proporção de domicílios considerados adequados, entretanto, não alcançou a média
encontrada para a Microrregião de Osasco (Tabela 9.3.5.2-3).
Tabela 9.3.5.2-3. Adequação dos domicílios particulares permanentes na AII e na Microrregião de Osasco- 2010

Localidade

Santana de Parnaíba (AII)

Total de
Domicílios *

22.289

Adequação da moradia
Adequada

17.150

76,94 %

Semi-adequada

5.130

23,02 %

Inadequada

9

0,04 %

Microrregião de Osasco
490.629
434.961 88,65 %
55.227
11,26 % 441
0,09 %
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010.
* Inclui somente os domicílios em áreas com ordenamento urbano regular, ou seja, domicílios localizados nos setores
onde foi possível identificar a face quadra.

Ainda de acordo com dados do Censo Demográfico (2010), do total de domicílios nos setores
censitários que formam a AID, 97% eram atendidos por sistema de abastecimento de água e por
serviços de coleta de lixo (99,7%). No entanto, o sistema de esgotamento sanitário via rede geral
atendia menos de 7% das residências. Estes dados corroboram o resultado encontrado segundo as
condições de adequação dos domicílios na AID. Nenhuma habitação foi considerada inadequada,
sendo que a região Cidade São Pedro, apresentou a maior proporção de domicílios em condições
adequadas (59%) (Tabela 9.3.5.2-4).
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Tabela 9.3.5.2-4. Adequação dos domicílios particulares permanentes na AID (2010)

Localidade

Adequação da Moradia

Total de Domicílios *

Adequada

Semi-adequada

Inadequada

Cidade São Pedro

2.391

941

23,76 %

1.450

36,61 %

0

0,00 %

Colinas da Anhanguera

1.570

663

16,74 %

907

22,90 %

0

0,00 %

Total na AID

3.961

1.604

40,49 %

2.357

59,51 %

0

0,00 %

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
* Inclui somente os domicílios em áreas com ordenamento urbano regular, ou seja, domicílios localizados nos setores
onde foi possível identificar a face quadra.

Com relação à parcela de assentamentos precários na AII, esta pode ser avaliada a partir da
identificação e caracterização dos aglomerados subnormais presentes no município. Segundo IBGE,
aglomerado subnormal é o conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais caracterizadas por ausência de
título de propriedade e pelo menos uma das seguintes características: irregularidade das vias de circulação e do tamanho
e forma dos lotes e/ou carência de serviços públicos essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia
elétrica e iluminação pública)18.
Foram identificados 2 setores censitários em aglomerados subnormais na AII, nos bairros Vila
Rangel e Jardim Granada, totalizando 1.100 domicílios e 4.016 habitantes, o que equivale a 3,47% dos
domicílios e a 3,69% da população total existente na AII (Tabela 9.3.5.2-5).
Tabela 9.3.5.2-5. Caracterização geral dos aglomerados subnormais na AII
Municípios

Santana de Parnaíba (AII)
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

Domicílios
particulares
ocupados

População
residente

Área (ha)

Densidade
demográfica
(hab/ha)

1.100

4.016

44,9

89,4

No que se refere à localização dos aglomerados, considerando situações de conflito com outros
usos, observa-se que o caso mais comum é a ocupação de áreas de preservação permanente (APP),
sobretudo margens de corpos d’água.
A respeito das demandas de moradia, estas foram estimadas para a AII com base no estudo Déficit
Habitacional Municipal no Brasil 2010, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP) em parceria com a
Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades.
Segundo a metodologia adotada pela FJP, o déficit habitacional é calculado como a soma de quatro
componentes: domicílios precários (soma dos domicílios improvisados e dos rústicos), coabitação
familiar (soma dos cômodos e das famílias conviventes secundárias com intenção de constituir um
domicílio exclusivo), ônus excessivo com aluguel urbano e adensamento excessivo de domicílios
alugados. Os componentes são calculados de forma sequencial, na qual a verificação de um critério
está condicionada a não ocorrência dos critérios anteriores. A forma de cálculo garante que não há

Acessado em 17 de abril de 2017. Disponível em
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000015164811202013480105748802.pdf>.
18
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dupla contagem de domicílios, exceto pela coexistência de algum dos critérios e uma ou mais famílias
conviventes secundárias.
Em 2010, no município de Santana de Parnaíba (AII), os principais componentes do déficit
habitacional eram a coabitação familiar e o ônus excessivo com aluguel, com 2.502 unidades, ou 74%
do déficit total (Tabela 9.3.5.2-6).
Tabela 9.3.5.2-6. Componentes do déficit habitacional total em Santana de Parnaíba (AII) (em total de domicílios)
Componentes
Unidade Territorial

Total

Total Relativo

Domicílios
Coabitação
Precários Total Familiar Total

Santana de Parnaíba (AII)
3.366
10,64
306
Fonte: Adaptado de Déficit Habitacional - Fundação João Pinheiro, 2010.

1.339

Ônus excessivo
com aluguel
Total

Adensamento
excessivo de
domicílios
alugados Total

1.163

558

Além do déficit em sentido estrito, ou seja, a necessidade de provisão de novas habitações, a FJP
estimou também o número de imóveis inadequados, ou seja, aqueles que não proporcionam condições
desejáveis de habitação, mas que não exigem a construção de novas unidades. A estimativa foi realizada
considerando três componentes: infraestrutura urbana, presença de sanitário exclusivo e adensamento
excessivo de domicílios próprios. Uma vez que os critérios adotados para a inadequação habitacional
não são mutuamente exclusivos, ou seja, um domicílio considerado inadequado pode ser afetado por
uma ou diversas inadequações, os resultados não podem ser somados, sob o risco de haver múltipla
contagem. Os componentes de inadequação (água, esgoto e coleta de lixo) foram discutidos
anteriormente e vale observar que os mais de 5.000 domicílios (IBGE, 2010) com ao menos uma
inadequação representa também uma grande demanda habitacional, ainda que não se trate de provisão
de moradia diretamente.
Em contraposição a essas demandas, observa-se o número de domicílios vagos no município. Em
2010, Santana de Parnaíba (AII) possuía 2.840 domicílios vagos, valor equivalente a cerca de 9% do
número total de domicílios particulares permanentes, porcentagem maior do que aquela verificada na
Microrregião de Osasco. Em contraste às demandas habitacionais, pode-se notar que o total de
domicílios vagos representava mais de 84% da demanda total de novos domicílios para o município
de Santana de Parnaíba (AII) (Tabela 9.3.6.2-7).
Quanto à presença de domicílios vagos na AII, percebe-se a redução do mesmo no período de
2000 a 2010 ao passo que o número de domicílios particulares permanentes aumentou. Tal dado indica
que parte dos domicílios vagos em 2000 passaram a estar ocupados em 2010, situação também
observada para a Microrregião de Osasco.
Tabela 9.3.5.2-7. Percentual de domicílios vagos em relação ao número total de domicílios particulares
permanentes em Santana de Parnaíba (AII) e Microrregião de Osasco, em 2000 e 2010
2000
Localidade

Domicílios
particulares
permanentes
(DPP)

Domicílios
Vagos

2010
% em relação
aos DPP

Domicílios
particulares
permanentes
(DPP)
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Santana de Parnaíba (AII)
24.338
3.270
13,44
31.662
2.840
8,97
Microrregião de Osasco
495.062
50.279
10,16
568.327
33.049
5,82
Fonte: Adaptado de Déficit Habitacional - Fundação João Pinheiro (2010) e Censos Demográficos (IBGE, 2000 e 2010).

Os chamados imóveis vagos incluem aqueles em condições de serem ocupados, os em construção
ou reforma e os imóveis em ruínas (sendo esses os únicos que não contam como estoque de mercado).
Embora fosse importante, uma vez que o déficit habitacional atinge com maior intensidade as famílias
de renda mais baixa, não se tem informação sobre o público a que se destinam as unidades vagas.
Presume-se que a maior parte dessa oferta não atenda ao perfil que realmente precisa ser atendido.
Para enfrentar essa situação, a Secretaria Municipal de Habitação, em parceria com o Governo
Federal, tem desenvolvido diversos projetos/programas voltados ao suprimento da demanda por
novas habitações. Dentre os principais: o Programa Minha Casa Minha Vida em implantação no bairro
Jaguary, com vistas ao atendimento de mais de 600 famílias19, com renda de R$ 0,00 a R$ 1.600,00; e
o Programa de Regularização Fundiária, cujo intuito é a realização das medidas (jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais) necessárias para que os moradores adquiram o registro de propriedade de seus
imóveis20.
9.3.6.

Infraestrutura Viária e Transporte Público

9.3.6.1. Infraestrutura Viária
O empreendimento está localizado nas proximidades das rodovias Castelo Branco,
Anhanguera/Bandeirantes e Rodoanel. Os eixos radiais configurados pelas rodovias Castelo Branco
e Anhanguera/Bandeirantes compõem os Vetores de Desenvolvimento Bandeirantes e Sorocaba da
macrometrópole 21 . Interligando esses eixos radiais, encontra-se o Rodoanel Metropolitano Mário
Covas. As principais conexões do sistema viário da área onde se insere o empreendimento com o
sistema rodoviário são apresentadas a seguir (Tabela 9.3.6.1-1).
Tabela 9.3.6.1-1. Principais conexões do sistema viário (ADA) com o sistema rodoviário
Conexão com Sistema
Rodoviário

Via de Acesso

Conexões com a
Rodovia Anhanguera
Av. Tenente Marques (Cajamar)
ao norte
Av. Piracema (Tamboré)
Conexões com a
Rodovia Castelo Branco Alameda Rio Negro (Alphaville)
ao sul
Av. Ten. Marques x Estr. dos Romeiros
Fonte: Compilado por CPEA, 2017.

Característica

1 Faixa por sentido
3 faixas por sentido
4 faixas por sentido
1 faixa por sentido

Disponível em < http://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/noticias_13/materias/09_03_reniao_hab.html>, acessado
em 17 de abril de 2017.
20 Disponível em < http://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/noticias_13/materias/28_05_fundiaria.html>, acessado em
17 de abril de 2017.
21 Conforme PAM – Plano de Ação da Macrometrópole Paulista 2013-2040, elaborado pela Emplasa.
19
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Figura 9.3.6.1-1. Avenida Tenente Marques (Altura
5900)

Figura 9.3.6.1-2. Avenida Piracema

Fonte: Acervo Novoa Consultoria Ambiental, 2014.

Fonte: Google Earth – Street View, 2014.

9.3.6.2. Transporte Público
A área no entorno do empreendimento conta com serviços de ônibus metropolitanos (55 linhas) e
municipais (20 linhas) de Santana de Parnaíba (13 linhas) e Cajamar (7 linhas).
Estão em fase de estudo e de planejamento ou implantação alguns componentes de infraestrutura
de suporte para os serviços de transporte coletivo:


BRT Metropolitano Cajamar – Santana do Parnaíba – Barueri (EMTU): consiste na
construção de dois terminais de integração – Terminal Polvilho (em Cajamar) e Terminal
Santana de Parnaíba – e a conexão destes com o Terminal Antonio João (CPTM, Barueri)
com a implantação de 16 estações de embarque e desembarque;



Terminal Anhanguera (SPTrans): consiste em um terminal de ônibus municipal a ser
implantado na rua Leopoldo de Passos Lima responsável por organizar as linhas da sua
área de atendimento. Também poderá ser utilizada pelo sistema intermunicipal para ligação
de Cajamar e Santana de Parnaíba até o Terminal Anhanguera.

Outras propostas de longo prazo vêm sendo estudadas:


Trem metropolitano Barueri – Taboão (CPTM): linha transversal que passa por
Alphaville, Barueri e Taboão da Serra conectando-se com a Linha 4 do Metrô;



Trem Expresso Oeste – Sul (CPTM): passando pelas estações Barueri, Carapicuíba,
Osasco, e Pinheiros da Linha 9.
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9.3.7.

Uso e Ocupação do Solo

O uso do solo de Santana de Parnaíba (AII) sintetiza padrões e tendências de uso e ocupação onde
contrastam condomínios de alto padrão e assentamentos precários, deficientes de infraestrutura. Este
contraste teve início na década de 1980 com a implantação de condomínios residenciais de alto padrão,
dotados de toda a infraestrutura urbana, em oposição à ocupação periférica dos bairros articulados ao
longo da rodovia Anhanguera, onde predominam as carências de infraestrutura e padrão de construção
mais modesto.
Para a avaliação dos padrões de ocupação e uso do solo, interessa compreender as áreas que
apresentam real relação com o empreendimento em análise. Assim, foram selecionadas as áreas que
compõem a AID, com breves menções a localidades um pouco mais afastadas, apenas para efeito de
contextualização e ilustração de padrões de ocupação.
Os bairros da AID – Cidade São Pedro e Colinas da Anhanguera – são polarizados pelo distrito de
Polvilho (Cajamar) e pela rodovia Anhanguera, em São Paulo, e separados por um grande vazio urbano
constituído pela porção norte da Fazenda Itahyê. Nestes bairros o uso predominantemente é
residencial de baixa renda, com frequentes edificações em padrão de autoconstrução, baixa
verticalização, mas densidade relativamente alta devido ao tamanho reduzido de lotes e poucos recuos
entre construções, resultando em uma ocupação compacta e em contato direto com o sistema viário.
Embora se encontrem setores de ocupação bastante precária, de feição semelhante a assentamentos
subnormais, também existem trechos mais consolidados e com melhor infraestrutura – em geral, a
separação entre eles se dá em função do relevo, ficando a ocupação de baixo padrão nas áreas mais
elevadas e de maior declividade.
O bairro Cidade São Pedro tem seu acesso principal pelo distrito de Polvilho, em Cajamar, embora
esteja localizado no território do município de Santana de Parnaíba. O bairro é formado por três
glebas 22 e encontra-se atualmente inteiramente urbanizado, com ruas pavimentadas, iluminação
pública e redes de infraestrutura (Figuras 9.3.7-1 e 9.3.7-2).
No período de 2007 a 2011, foi desenvolvido junto a escolas da região o “Programa Escola Amiga
da Terra” pelo Instituto Brookfield e Práxis Socioambiental, resultando no mapeamento do bairro –
denominado “Mapa Verde” – onde foram identificados seus equipamentos e problemas sentidos pela
comunidade. A caracterização a seguir foi feita com base neste mapeamento e em dados oficiais.

Gleba A fica na porção oeste; Gleba B na porção leste, junto à futura Estrada de Ligação; e Gleba C, entre as duas
glebas.
22
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Figura 9.3.7-1. Padrão de ocupação na região Cidade São Pedro

Figura 9.3.7-2. Centro Educacional SESI e ocupação precária em Cidade São Pedro

No bairro foram identificados 10 estabelecimentos escolares, sendo que destes, 9 pertencem à rede
municipal de ensino e o décimo corresponde ao Centro Educacional SESI, que atende
preferencialmente beneficiários do Serviço Social da Indústria do estado de São Paulo. Entre estes
equipamentos, 3 oferecem apenas o ensino infantil, 2 atendem o ensino infantil e fundamental e 5 o
ensino fundamental e médio. A distribuição destes equipamentos no bairro é bem esparsa, havendo
um grande “vazio” na parte que corresponde à Gleba A. Assim como constatado pelo número de
matrículas no município, há um maior número de estabelecimentos que oferecem o ensino
fundamental (7), o que pode indicar maior demanda nesta área.
Quanto ao ensino superior ou profissionalizante, situa-se a cerca de 2 km do bairro Cidade São
Pedro, no bairro da Fazendinha, a FATEC, a ETEC Bartolomeu Bueno da Silva – Anhanguera e o
SENAI Suzana Dias, onde são oferecidos cursos diversos. A principal ligação entre estes dois bairros
se dá pela Estrada do Jaguari. (Figura 9.3.7-3).
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Figura 9.3.7-3. Equipamentos públicos de educação superior ou profissionalizante no bairro da Fazendinha a
2 km da Cidade São Pedro

Existe no bairro um equipamento de saúde, a Unidade de Saúde Avançada – USA São Pedro, e o
hospital mais próximo fica a cerca de 2,5 km, no município de Cajamar. Além deste, há o Hospital
Municipal de Santana, no centro de Santana de Parnaíba, a 6 km; e o Hospital Municipal Dr. Francisco
Moran, a cerca de 7 km ao sul, em Barueri. Destaca-se ainda no bairro, o Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) da Cidade São Pedro.
Dos equipamentos de cultura, esporte e lazer levantados para o município de Santana de Parnaíba
(museus, centros culturais ou esportivos, bibliotecas, etc.), nenhum está situado em ou próximo à
Cidade São Pedro. Entretanto, o Mapa Verde 23 identificou um núcleo da Fundação Esportiva
Educacional Pró Criança e Adolescente (Fundação EPROCAD) como ponto para representação
cultural, na qual se desenvolvem atividades culturais, esportivas e educacionais. Há, ainda, a indicação
de dois Centros Comunitários, dois Centros de Referência de Assistência Social e dois “pontos
animados”, que são locais conhecidos como pontos de encontros sociais.
O Mapa Verde também indica, como área de lazer, um local para empinar pipas, um local para
prática de esportes e duas praças. Destaca-se que os pontos citados não constituem em si um
equipamento urbano de lazer, mas assim o são em virtude da forma como a população local se
apropriou da área, uma vez que há grande carência de equipamentos dessa natureza. Os locais para
empinar pipas e para prática de esportes tratam-se, na verdade, de ruas mais tranquilas na qual a prática
de tais atividades é possível.
Ainda sobre a existência de áreas que podem ser utilizadas para atividades de lazer ao ar livre,
podemos citar as sete trilhas em área verde conhecida pela comunidade, sendo que cinco estão dentro
da Fazenda Itahyê, e três pontos de observação de aves e animais silvestres, bem como os parques
localizados nos bairros de Colinas e São Pedro.
Dentre os principais problemas indicados pela população, por meio do Mapa Verde, pode-se
destacar: 11 fontes poluidoras de água, 9 pontos de destinação inadequada de lixo e 6 pontos de
23

O “Mapa Verde” foi desenvolvido no período de 2007 a 2011 junto a escolas da região no âmbito do
Programa Escola Amiga da Terra, promovido pelo Instituto Brookfield e Práxis Socioambiental.
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desmatamento. Em relação às fontes poluidoras de água, acredita-se tratar-se de pontos de lançamento
de esgoto, uma vez que no Município apenas 43% da população é atendido pelo serviço de
esgotamento sanitário (IBGE e Fundação SEADE, 2010), o que revela não só um problema de saúde
pública, como também de qualidade ambiental. A disposição inadequada de lixo também reflete
deficiências no sistema de coleta.
Quanto aos resíduos sólidos, para solucionar ou ao menos minimizar o problema, foi firmada
parceria entre a Cooperativa de Reciclagem Avemare (na região Central do Município) e a União dos
Moradores do bairro Cidade São Pedro (UMSCP), com apoio do Instituto Brookfield, o que resultou
na criação de 14 pontos de coleta no bairro. No período de agosto de 2011 a julho de 2012, tal iniciativa
já havia coletado 88.905 kg de material reciclável.
São indicados ainda sete “zonas de atenção” que são locais considerados pela população do bairro
como inseguros, seja por condições de tráfego, existência de canteiros de obras ou outras
características que a população local julgue perigosa e cinco pontos de tráfego perigoso, definidos
como locais onde o tráfego motorizado é especialmente pesado, barulhento, poluente e perigoso.
A região Colinas da Anhanguera consiste em um pequeno loteamento confinado entre
remanescentes de mata, na Fazenda Itahyê, e os bairros que compõem o distrito de Polvilho (Cajamar).
Encontra-se também urbanizado, com ruas pavimentadas, iluminação pública e redes de infraestrutura.
O acesso principal ao bairro se dá pela avenida Cândido Portinari, que contorna o bairro e dá acesso
aos condomínios residenciais de alto padrão, localizados ao sul da ADA. Os principais
estabelecimentos comerciais e equipamentos públicos se encontram ao longo da Rua Di Cavalcanti,
interna ao bairro (Figuras 9.3.7-4 e 9.3.7-5).

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estrada de Ligação entre o C.H. São Benedito e a Av. Pérola Byington

419

Página: 453

Figura 9.3.7-4. Ocupação no bairro Colinas da Anhanguera

Figura 9.3.7-5. Ocupação no bairro Colinas da Anhanguera e equipamentos de lazer

Sua proximidade com o distrito de Polvilho, em Cajamar, e seu isolamento em relação a sede
municipal de Santana de Parnaíba faz com que a população residente no bairro Colinas da Anhanguera
estabeleça mais contato com os serviços do município vizinho do que os existentes no próprio
município, principalmente quando estes se mostram muito distantes ou escassos.
Para o atendimento da demanda educacional existem no bairro cinco estabelecimentos de educação,
sendo dois voltados exclusivamente para educação infantil, um com atendimento no ensino infantil e
fundamental e dois com atendimento do ensino fundamental e médio (Figura 9.3.7-6).
O acesso aos estabelecimentos de ensino superior ou profissionalizante, como a FATEC e ETEC
de Santana de Parnaíba ou o SENAI, se dá principalmente pela estrada Tenente Marques, ligada ao
bairro pela Avenida Bento da Silva Bueno/Av. Candido Portinari. Tais estabelecimentos situam-se a
aproximadamente 8 km do bairro Colinas da Anhanguera, na região Fazendinha. Apesar de ambos
estarem situados no município de Santana de Parnaíba, atualmente o acesso a esses estabelecimentos
se dá atravessando o distrito de Polvilho em Cajamar.
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Figura 9.3.7-6. Equipamentos de educação no bairro Colinas da Anhanguera.

A ausência de estabelecimentos de saúde é o maior problema da população local, que para receber
atendimento, ainda que de baixa complexidade, precisa deslocar-se para Cajamar. O Hospital
Municipal Enfermeiro Antonio Policarpo de Oliveira, em Cajamar, é o mais próximo da região a cerca
de 2 km. O Hospital Municipal de Santana está a mais de 10 km e seu acesso se dá pela estrada Tenente
Marques, principal via de acesso que passa pelo Hospital de Cajamar.
A área ainda apresenta escassez de estabelecimentos de cultura, lazer e esportes. Foi identificado
um único parque: o Parque Colinas da Anhanguera inaugurado em 2014 em uma área de
aproximadamente 30 mil m². Observa-se também, próximo à divisa do bairro com a Fazenda Itahyê
um campo de futebol que provavelmente é utilizado como área de lazer da comunidade local.
Ao sul da ADA, além do vazio urbano representado pela Fazenda Itahyê, a ocupação é mais
rarefeita, com alguns loteamentos de alto padrão e chácaras, articulada pela Av. Honório Álvares
Penteado em direção ao Centro Empresarial Tamboré.
Ao leste do município de Santana de Parnaíba (AII), interceptando a ADA, encontram-se
instalados os dutos, e respectiva Faixa de Servidão, do Oleoduto Paulínea / São Paulo (OPASA), de
responsabilidade da TRANSPETRO, que interliga a Refinaria de Paulínia (REPLAN), no interior do
estado, ao Terminal de Barueri, na RMSP.
Por fim, vale citar a existência da Reserva Biológica Tamboré. Com 3.673.385,71 m², a Reserva é
uma unidade de proteção integral e está localizada na região Tamboré, ao sul do bairro Cidade São
Pedro. Pertence à Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, mas o Instituto Brookfield, por meio
de um convênio com a Prefeitura, foi autorizado a elaborar programas e projetos que contribuam com
a preservação e conservação da Reserva, envolvendo também a comunidade da região neste processo.
O Anexo 9.3.7-1 apresenta o mapa de Uso e Ocupação do Solo na AII (Desenho 26341619USA2).
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9.3.7.1. Ordenamento Territorial
No que se refere ao ordenamento territorial, a normativa no Município de Santana de Parnaíba
para o parcelamento do solo se dá pela Lei Complementar nº 030, de 17 de novembro de 200624, que
dispõe sobre o Plano Diretor do Município, atualmente em fase de revisão.
Complementarmente ao Plano Diretor há legislação acerca do Zoneamento de Uso e Ocupação
do Solo do Município, Lei Municipal nº 2.462, de 12 de setembro de 2003, alterada e acrescida pela
Lei Municipal 3.305, de 13 de setembro de 2013, também em fase de revisão no legislativo municipal.
O projeto proposto está em conformidade com a legislação municipal em vigor, visto que a ADA
abrange principalmente a Zona de Uso Diversificado - 4 (ZUD-4) e uma pequena porção da Zona
Especial de Interesse Social - 1 (ZEIS-1).
A figura a seguir (Desenho 26341606ZMA3) apresenta o zoneamento municipal incidente na AID
do empreendimento.

24

Revisão e atualização do Plano Diretor de 1997, aprovado pela Lei Complementar nº 11/97.
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9.3.8.

Patrimônio Cultural e Natural

O conjunto dos bens que compõe o patrimônio histórico e cultural de Santana de Parnaíba é
formado por edificações, patrimônios naturais e bens culturais. As edificações correspondem aos
testemunhos do processo de surgimento e evolução do município desde a sua mais remota ocupação,
no período colonial, até sua configuração atual; os patrimônios naturais tombados correspondem às
áreas dotadas de características notáveis, cuja conservação é de interesse público; e os bens culturais
acautelados correspondem às celebrações, formas de expressão, ofícios, saberes e modos de fazer
tradicionais.
Datadas do século XIX, as construções localizadas no centro da cidade de Santana de Parnaíba,
foram tombadas pelo CONDEPHAAT por meio da Resolução 49/1982. O tombamento se refere às
209 edificações do Centro Histórico, além de área envoltória de 300m.
Outros bens tombados no município por suas características históricas, arquitetônicas e
urbanísticas são: o traçado urbano do núcleo primitivo da cidade, datado do século XVIII; a Igreja
Matriz, construída em 1882 em local utilizado para práticas religiosas desde meados de 1560; a Casa
da Cultura, edifício do século XVIII, tombado em 1958 pelo IPHAN (Processo 0520-T) e pelo
CONDEPHAAT em 1981; a Casa do Anhanguera, conforme Resolução 49/1982 do
CONDEPHAAT e Processo 0557-T do IPHAN, residência do bandeirante Bartolomeu Bueno da
Silva, construída ainda no século XVII e hoje ocupada pelo Museu Histórico e Pedagógico; a Capela
de Nossa Senhora da Conceição, tombada em 1941 pelo IPHAN (Processo 0222); e a Barragem
Edgard de Souza, localizada na Estrada dos Romeiros, inaugurada em 1901.
Santana de Parnaíba conta ainda com duas áreas naturais tombadas, a saber, a Serra do Voturuna
ou do Boturuna (Resolução CONDEPHAAT 17/1983) e o Morro do Major ou do Cruzeiro, pela Lei
Municipal nº 1.840/1994. As duas áreas são reconhecidas ainda pelo Código Ambiental do município
(Lei n° 2.823/2007).
Além disso, Santana de Parnaíba faz parte ainda, juntamente com mais sete cidades, do percurso
turístico de 180km, que reproduz parte do caminho percorrido pelos bandeirantes durante as
expedições de desbravamento; e do Caminho do Sol, com 240km de extensão ligando o município a
Águas de São Pedro, no interior do Estado de São Paulo.
Os bens acima identificados encontram-se fora da área de estudo, considerando-se para tanto um
raio de 3km no entorno.
A Figura 9.3.8-1 apresenta a localização dos bens tombados no município de Santa de Parnaíba.
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Figura 9.3.8-1: Localização dos bens tombados no município de Santana de Parnaíba

9.3.8.1.

Patrimônio Arqueológico

Foi apresentado ao IPHAN a Ficha de Caracterização Ambiental – FCA do empreendimento,
sendo emitido por este órgão o Ofício nº 0438/2016 – IPHAN/SP indicando que o empreendimento
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é classificado como Nível II, sendo necessário para a emissão da LP a apresentação do Termo de
Compromisso do Empreendedor – TCE. Tanto a FCA quanto o Ofício citado encontram-se no
Anexo 9.3.8.1-1.
A ADA do presente EIA está inserida em área alvo de estudos para fins de licenciamento de
loteamento, para o qual foi desenvolvido relatório denominado “Diagnóstico do Patrimônio
Arqueológico, Histórico e Cultural da Fazenda Itahyê”, sob Portaria nº 55, de 09 de outubro de 2015,
Anexo I. 08 – Processo IPHAN nº 01506.004285/2015-14, tendo sido os resultados oportunamente
submetidos ao IPHAN São Paulo (protocolos IPHAN 01506005455/2015-88, de 21/12/2015, e
01506004264/16-80, de 26/02/2016).
O diagnóstico identificou na área da Fazenda Itahyê dois sítios arqueológicos históricos, duas
ocorrências arqueológicas isoladas e um sítio histórico de interesse arqueológico (SHIA), localizados
fora da AID da nova Estrada de Ligação objeto do presente EIA. Apresentam-se a seguir as principais
características dos elementos encontrados (Tabela 9.3.8.1-1 e Figura 9.3.8.1-1).
Tabela 9.3.8.1-1. Sítios Arqueológicos, SHIA e ocorrências identificadas
Tipo de
Evidência

Denominação

Coordenadas UTM
(SIRGAS 2000)

Categoria

Município

Santana de
Parnaíba
Santana de
Sítio
Itahyê II
23 K 315513 7404562
Histórico
Parnaíba
Fazenda
Santana de
SHIA
23 K 314066 7406549
Histórico
Itahyê
Parnaíba
Santana de
Ocorrência
OC 1
23 K 314140 7406876
Lítico
Parnaíba
Santana de
Ocorrência
OC 2
23 K 313692 7406964
Lítico
Parnaíba
Fonte: Programa de Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural Da Fazenda
Dezembro de 2015.
Sítio

Itahyê I

23 K 315506 7404744

Histórico
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Fazenda Itahyê
Fazenda Itahyê
Fazenda Itahyê
Fazenda Itahyê
Itahyê, Relatório Final,

426

Página: 460

Figura 9.3.8.1-1. Patrimônio Arqueológico na área de estudo

Fonte: Programa de Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural Da Fazenda Itahyê, Relatório Final,
Dezembro de 2015.

O sítio arqueológico Itahyê I se caracteriza pela concentração de evidências cerâmicas de produção
local/regional (11 fragmentos), associadas a vestígios construtivos (fragmentos de telhas capa e canal
e tijolos), em superfície e profundidade, configurando uma área de dispersão de aproximadamente
6.356 m².
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Figura 9.3.8.1-2. Vista parcial da área do sítio
arqueológico Itahyê I

Figura 9.3.8.1-3. Fragmentos cerâmicos coletados

O sítio arqueológico Itahyê II localiza-se em terreno de feições planas, próximo à Estrada da
Fazenda Itahyê, sendo caracterizado pela presença de 11 fragmentos de cerâmica de produção
local/regional, distribuídas tanto em superfície quanto em subsuperfície, ao longo de uma área
estimada em 2.363 m².
Figura 9.3.8.1-4. Realização de varredura de superfície
em área com vestígios arqueológicos observados em
superfície

Figura 9.3.8.1-5. Fragmento cerâmico coletado

A SHIA Fazenda Itahyê é composta por 42 edificações ou estruturas diversas relacionadas à
ocupação, circunscrita cronologicamente entre as décadas de 1930 e 1970. As edificações, de um modo
geral, exibem uma arquitetura enxuta, sóbria, desprovida de ornatos, de caráter iminentemente
industrial envolvendo bateria de galpões erguidos em alvenaria de concreto e tijolos, estrutura de
telhado em tesouras de madeira, cobertas com telhas planas (tipo francesa).
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Figura 9.3.8.1-6. Galinheiro.

Figura 9.3.8.1-7. Fachada da edificação.

As ocorrências arqueológicas correspondem a peças isoladas localizadas num raio máximo de 30 m
umas das outras. Na área da Fazenda Itahyê foram identificadas duas ocorrências arqueológicas
isoladas. A ocorrência arqueológica 1 (OC 1) é caracterizada por duas peças envolvendo um fragmento
de lasca unipolar de quartzo leitoso, com talão cortical em forma de asa devido a retiradas anteriores,
e resíduo de lascamento, ambos associados à passagem/utilização da área por grupos caçadorescoletores no período pré-colonial.
Já a ocorrência arqueológica 2 (OC 2) é caracterizada por lâmina de machado, confeccionada em
seixo de granito, apresentando gume derivado de polimento, podendo ser relacionada à
utilização/instalação da área no período pré-colonial por grupos indígenas horticultores.

Figura 9.3.8.1-8. OC-1 Vista ventral da lasca junto a
resíduo de lascamento

Figura 9.3.8.1-9. OC-2 Detalhe para gume polido

A pesquisa também abarcou o levantamento e diagnóstico dos bens e referências culturais
existentes no Município de Santana de Parnaíba e áreas pontuais no entorno. Como resultado foram
identificados 11 bens culturais acautelados, sendo dois destes identificados na fase de diagnóstico
arqueológico em virtude do licenciamento da Fazenda Itahyê (Sítio Arqueológico Itahyê I e II) e 43
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referências culturais, sendo que dentre as referências levantadas, quatro são também bens patrimoniais
acautelados (Figura 9.3.8.1-10)

Figura 9.3.9-2. Bens Acautelados e Referências Culturais no Município de Santana de Parnaíba e entorno

Fonte: Programa de Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural da Fazenda Itahyê, Relatório Final,
Janeiro de 2016.

As referências culturais levantadas foram classificadas em 6 diferentes categorias: Celebrações (7);
Edificações (7); Formas de expressão (3); Lugares (17); Naturais (2); e Ofícios, saberes e modos de
fazer (7). Uma das referências classificadas na categoria “Naturais” corresponde a cachoeira e lago
situados dentro da Fazenda Itahyê, fora da AID da Estrada de Ligação.
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Figura 9.3.8.1-11. Imagem da cachoeira Itahyê

9.3.9.

Figura 9.3.8.1-12. Imagem de encosta próxima à
cachoeira Itahyê

Organização Social

O diagnóstico da organização social da área de influência do empreendimento teve por objetivo
identificar os principais movimentos sociais, ONGs, OSCIPs atuantes na região, para tanto foram
utilizadas informações obtidas em levantamentos realizados como parte dos estudos de licenciamento
de empreendimento a ser implantado na Fazenda Itahyê.

9.3.9.1. Metodologia
A pesquisa, de caráter quantitativo e qualitativo, foi realizada entre os meses de julho e outubro de
2015 com 211 moradores da região. A coleta dos dados foi realizada por meio de um questionário,
confeccionado com a contribuição das partes envolvidas, contendo perguntas fechadas (dicotômicas
e de escolha múltipla) e abertas de razão.
Foram realizadas entrevistas nos bairros: Colinas da Anhanguera, São Pedro Gleba A, São Pedro
Gleba B, São Pedro Gleba C, Morro Doce, Fazendinha, Pq. Anhanguera, Vila dos Palmares, Pq.
Imperial, Jardim Paraiso, Polvilho, Jardim Várzea, Panorama, Jardim Mariana, Jardim Carolina, São
Luiz, Jardim Nova Cajamar, Jardim Monte Belo, Jardim Paula, Jardim Adelaide, Pq. Sinai, Vila
Guanipavi, Vila Velha. Também foram entrevistados os condomínios: Alphaville 10, Residencial
Eldorado, Chácara Maria Trindade, Residencial Tamboré, Chácara do Solar e Sítio Itaberaba I.
Portanto, os resultados representam a opinião geral dos moradores dos diversos bairros que compõem
a região pesquisada.
A tabulação final da pesquisa foi do tipo Simples (Pergunta por Pergunta) e do tipo Cruzada
(Pergunta vs. Pergunta), sempre tendo em vista os objetivos da investigação. Após a realização da
tabulação, foram confeccionadas tabelas analíticas com os resultados da tabulação para maior
explicitação das informações.
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9.3.9.2. Organizações sociais e lideranças entrevistadas
A pesquisa identificou que, dada a dinâmica social e geográfica do município, não há interação
entre os bairros de Santana de Parnaíba, o que reforça a necessidade de implantação da Estrada de
Ligação. As lideranças, grupos e movimentos comunitários não são claros e visíveis para a população.
Na área ambiental, não foram identificadas lideranças pelos entrevistados, indicando que não há
uma mobilização atuante no setor, apesar da valorização das áreas verdes e mananciais da região.
Entre as percepções levantadas, identificou-se que o tema mobilidade é de grande relevância para
o público entrevistado, sendo uma das principais demandas da população.
Uma característica positiva da região apontada pelos entrevistados é a segurança e qualidade de
vida atuais.
A supressão de vegetação e preservação hídrica são os temas ambientais apontados como de maior
relevância. Por outro lado, é apontada também a necessidade de ampliação da infraestrutura de
saneamento, saúde, educação, cultura e lazer.
9.3.9.3. Perfil do público entrevistado
Entre os 211 entrevistados, foi observada uma distribuição equilibrada de gênero, predominando
a faixa etária entre 36 e 55 anos (Tabela 9.3.9.3-1).
Tabela 9.3.9.3-1: Perfil dos Entrevistados.
Gênero

Masculino
Feminino

%

50%
50%
Faixa etária

18 a 35 anos
36 a 55 anos
56 anos ou mais

%

37%
44%
19%

Observando os perfis Grau de Instrução e Ocupação representadas nas Tabelas 9.3.9.3-2 e 3, podese observar que em relação à média nacional (17%) é alto o número de pessoas com o ensino médio
completo na região (32%). Os entrevistados que se autodenominam desempregados estão muito acima
da média nacional, porém cumpre ressaltar que há diferenças metodológicas entre os dados.
Observando o número de desempregados identificados pela pesquisa (40%) e o cruzamento deste
dado com o grau de instrução prevalente, nota-se a necessidade de mão de obra e novas possibilidades
de trabalho. Ao observar a distribuição da população ocupada é alto o número de pessoas que
trabalham na região (69%).
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Tabela 9.3.9.3-2: Perfil grau de instrução.
Escolaridade

Analfabeto/ Fundamental I incompleto
Fundamental I completo/ Fundamental II incompleto
Fundamental II completo/ Médio incompleto
Médio completo/ Superior incompleto
Superior completo

8%
21%
24%
32%
15%

Tabela 9.3.9.3-3: Perfil ocupação.
Emprego

Trabalha
Não trabalha

60%
40%
Profissão

Profissionais de nível superior – liberais
Profissionais de nível superior – executivos
Profissionais de nível superior – outros
Profissionais de nível médio – superior
Profissionais de nível médio – médio
Profissionais de nível médio – inferior
Profissionais de nível inferior – qualificados
Profissionais de nível inferior – não qualificados

4%
1%
0%
9%
14%
20%
14%
36%

Local de trabalho

Aqui mesmo na região
Na cidade de Santana de Parnaíba
São Paulo
Guarulhos
Barueri
Pirituba
Atibaia
Jordanésia
Jundiaí

69%
10%
15%
1%
2%
1%
1%
1%
1%

Observando os dados obtidos com a Tabela 9.3.9.3-4, pode-se afirmar que a maior parcela da
população entrevistada está compreendida na Classe C (39%). Embora os dados que compõem a
tabela sejam de autodenominação, de acordo com o critério Brasil, esta classe engloba as famílias com
renda mensal entre R$ 1.446,24 e R$ 4.427,35 e em observação aos perfis de renda familiar declarado,
52% da população encontra-se nesta faixa de renda, porcentagem superior àquela dos que se
autodenominam como pertencentes à classe C.
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Tabela 9.3.9.3-4: Perfil classe econômica e renda familiar.
Classe Econômica

A
B
C
D
Recusa

1%
25%
39%
8%
27%
Renda Familiar Mensal

Até 3 salários mínimos
De 3 a 5 salários mínimos
De 5 a 10 salários mínimos
Mais de 10 salários mínimos
Recusa/ Não sabe

52%
15%
5%
1%
27%

A maior parcela da população reside em imóvel próprio. Como pode ser observado na
Tabela 9.3.9.3-5, 75% da população entrevistada tem a propriedade sobre a moradia. Do total da
população entrevistada, 36% residem no bairro há mais de 10 anos, outros 16% são residentes na
região a um período mínimo de 20 anos, o que demonstra que mais de 50% das pessoas entrevistadas
têm uma relação estreita com o local. Embora seja elevado o número de residências ditas como
próprias, a maior parcela das casas apresenta 4 cômodos ou menos. A Tabela 9.3.9.3-5 apresenta os
dados que consubstanciam a análise do perfil de moradia da população entrevistada na AID.
Tabela 9.3.9.3-5: Perfil de moradia.
Tipo de Residência

Própria
Alugada
Cedida

74%
19%
11%
Tempo de Moradia no local

Até 5 anos
De 5 a 10 anos
De 10 a 20 anos
De 20 a 30 anos
Mais de 30 anos

19%
22%
36%
16%
7%
Número de Cômodos na Residência

1 cômodo (em média 4 pessoas)
2 cômodas (em média 3 pessoas)
3 cômodos (em média 4 pessoas)
4 cômodos (em média 4 pessoas)
5 cômodos (em média 5 pessoas)
6 cômodos ou mais (em média 6 pessoas)

4%
18%
19%
24%
11%
23%

Observando os aspectos de insatisfação dos moradores com a região em que vivem, problemas de
infraestrutura são apontados pela maior parcela da população entrevistada (56%). Em sequência
aparecem os aspectos relacionados à saúde, no qual 27% da população encontram-se insatisfeita. As
maiores críticas nesse aspecto relacionam-se com a falta de médicos e especialistas (13,3%), a falta de
maternidade/hospital (10,9%), a demora nos processos de marcação de consultas (5,7%) e
consequentemente a existência de postos de saúde (4,3%), além da falta de interesse/educação por
parte dos médicos que realizam os atendimentos na região (3%).
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Dentre os problemas de infraestrutura relatados pela população entrevistada, os mais críticos
referem-se às questões de saneamento básico. 14,8% dos entrevistados detalham a falta de tratamento
de esgoto como um dos problemas mais graves da região. Adicionalmente a isto, as condições de
transporte (9,5%), a falta de asfalto em arruamentos (8,5%), o tráfego intenso na região (8,1%) são
problemas recorrentes de relato pela população. A Tabela 9.3.9.3-6 apresenta a avaliação do bairro e
os principais problemas identificados pela população.
Tabela 9.3.9.3-6: Avaliação do bairro
Satisfação

Satisfeito de morar no bairro
Nem satisfeito/ nem insatisfeito de morar no bairro
Insatisfeito em morar no bairro

63%
13%
24%

Principais problemas do bairro

Infraestrutura
Saúde
Segurança
Educação
Outros

56%
27%
15%
8%
15%

Seguidos dos problemas de infraestrutura e saúde, as maiores insatisfações dos moradores recorrem
dos aspectos de segurança e educação presentes na região. A falta de policiamento noturno (7,6%), o
número de viaturas (4,7%) e postos policiais (2,4%) assim como a disponibilidade de escolas (5,7%) e
professores (2,8%) na educação regional são razões de insatisfação da população. A Tabela 9.3.9.3-7
apresenta o detalhamento dos problemas existentes na região relacionados aos aspectos trazidos na
Tabela 9.3.9.3-6.
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Tabela 9.3.9.3-7: Detalhamento dos problemas identificados (sic.).
Infraestrutura

Falta de esgoto, saneamento básico.
Melhorar o transporte público/ carro/ horários, etc.
Falta asfalto em algumas ruas
Melhorar o trânsito na região
Mais linhas de ônibus/ pontos próximos aos bairros
Ruas esburacadas
Mais áreas de lazer
Falta de água/ vazamento de água nas ruas
Ter bancos mais próximos
Falta/ corte de energia elétrica
Falta iluminação adequada nas ruas
Falta comércio próximo
Falta de coleta de lixo/ sem data certa
Abrir mais estradas para acabar com o trânsito
Muito rato com insetos e ratos
Colocar mais bueiros nas ruas
Fazer calçadas nas ruas
Trazer água encanada para o bairro
Deveriam retirar os bloquetes de concreto
Ônibus para o bairro da Lapa (São Paulo)
Falta estrutura para telefonia
Falta limpeza nas ruas
Melhorar a transmissão de energia
Fazer escadão no morro
Falta um responsável para cuidar da população
Falta um hipermercado

11,4%
9%
8,5%
8,1%
5,7%
5,7%
5,7%
5,2%
5,2%
3,8%
3,3%
2,4%
1,9%
1,4%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%

Saúde

Ter mais médicos/ especialistas
Ter uma maternidade/ hospital
Marcação de consultas com mais rapidez
Ter mais postos de saúde
Médicos treinados e educados/ interessados
Criar mais pronto socorro
Agilidade nos exames
Faltam médicos nos postos de saúde
Faltam recursos nos postos de saúde

13,3%
10,9%
5,7%
4,3%
2,4%
1,9%
1,9%
0,9%
0,5%

Segurança

Ter mais policiamento nas ruas (horário noturno)
Ter mais viaturas/ policiamento nos bairros
Ter mais postos policiais
Ter ronda escolar
Combater o tráfico de drogas
Falta de respeito à população com muitas drogas nas ruas/ tráfico

7,6%
4,7%
2,4%
1,4%
0,9%
0,5%

Educação

Ter mais escolas nos bairros
Ter mais professores nas escolas
Faltam vagas no centro esportivo
Ter mais creches

5,7%
2,8%
0,5%
0,5%

As Figuras 9.3.9.3-1 e 2 apresentam a avaliação dos moradores entrevistados quanto aos serviços
que dispõem em seu bairro e representam a porcentagem da população que não usufrui do serviço,
mas sente falta de ser contemplado por tal. Apresentam ainda o grau de satisfação da população que

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Estrada de Ligação entre o C.H. São Benedito e a Av. Pérola Byington

436

Página: 470

é atendida por tal serviço. Cabe ressaltar que quanto mais próxima de 5 for a média apresentada maior
é o grau de satisfação refletido.
Figura 9.3.9.3-1: Itens que existem no bairro (pela perspectiva do morador).

Figura 9.3.9.3-2: Satisfação com os serviços prestados no bairro (quanto mais próximo de 5 maior a
satisfação).
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9.3.10. Comunidades Tradicionais
Segundo a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais, instituída pelo Decreto Federal 6.040/2007, são considerados povos e comunidades
tradicionais “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de
organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social,
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição” (art.
3º, inciso I). Neste grupo incluem-se as populações indígenas, quilombolas, pescadores artesanais,
caiçaras, ciganos, pomeranos, ribeirinhos, quebradeiras de coco babaçu, seringueiros, castanheiros e
povos dos faxinais, dos gerais e dos fundos de pasto.
Nas áreas de influência (AID e AII) estabelecidas no presente estudo não há registro da existência
de povos e comunidades tradicionais.
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CAPÍTULO 10
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
10.1. REFERENCIAL METODOLÓGICO
A avaliação de impactos ambientais é um instrumento da política ambiental formado por um
conjunto de procedimentos capazes de assegurar, desde o início do processo de estudo de
alternativas, um exame sistemático dos efeitos ambientais potencialmente decorrentes das
atividades e processos previstos por um projeto, programa, plano ou política e de suas
alternativas, de modo que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao público e aos
responsáveis pela tomada de decisão, e por eles devidamente considerados.
O processo de avaliação tem por objetivo identificar, prever, interpretar e informar a respeito
dos efeitos de uma ação ou atividade sobre os componentes do meio ambiente e a saúde e o
bem-estar humano, respeitando a integridade dos ecossistemas naturais e urbanos. Dentre outros
objetivos da análise e avaliação dos impactos ambientais, destacam-se:


Verificar a correlação - positiva e negativa - existente entre as diversas atividades, processos
e ações do empreendimento nas suas fases de planejamento, implantação e operação e o
meio ambiente (natural e antrópico) onde este empreendimento se insere;



Avaliar a viabilidade ambiental das alternativas propostas para o empreendimento e indicar
a melhor alternativa pelo ponto de vista ambiental, social e econômico;



Subsidiar a indicação das medidas de controle e prevenção e, se necessário, medidas
mitigadoras pertinentes com vistas a adequar a gestão ambiental do empreendimento;
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Apresentar, de forma clara e transparente, os resultados do estudo ambiental ao público em
geral e aos responsáveis pela tomada de decisão.

Desta forma, foram abordados os impactos ambientais potenciais associados ao
empreendimento, tendo sido desenvolvido à luz das informações contidas no diagnóstico
ambiental e do arcabouço de dispositivos legais e normas aplicáveis e considerando sua
caracterização, conforme previsto em sua concepção atual.
Os procedimentos de análise dos impactos ambientais visaram sistematizar a identificação e a
avaliação - qualitativa e quantitativa - dos impactos relacionados ao empreendimento sendo estes
procedimentos desenvolvidos em três etapas:


Identificação dos fatores geradores de impactos inerentes às atividades e processos que se
desenvolvem no planejamento, implantação e operação do empreendimento e que são
potencialmente modificadores dos componentes ambientais;



Identificação e determinação dos elementos ambientais, isto é, dos atributos dos meios
físico, biótico e socioeconômico, passíveis de sofrer alterações como decorrência das
atividades e processos geradores e impactos relacionados;



Identificação, análise, classificação e avaliação dos impactos ambientais decorrentes do
empreendimento.

10.2. IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS AMBIENTAIS RELEVANTES
Os elementos ambientais relevantes correspondem aos atributos do ambiente – físicos,
bióticos e socioeconômicos – passíveis de sofrer alterações ocasionadas pelo empreendimento.
Com base na experiência da equipe em projetos similares, e no diagnóstico ambiental, os
elementos ambientais considerados mais relevantes para análise dos impactos deste
empreendimento são relacionados a seguir.


Relevo e Solos: pela suscetibilidade às alterações decorrentes das intervenções necessárias
para a regularização da topografia (supressão de vegetação, remoção do solo orgânico e
terraplenagem expondo os solos a agentes erosivos, etc.);



Recursos Hídricos: pela suscetibilidade ao assoreamento e às alterações da qualidade das
águas por aporte de sedimentos e substâncias poluentes;



Qualidade do Ar: devido às emissões de poeiras fugitivas e de gases de combustão
decorrentes da movimentação de veículos, máquinas e equipamentos;



Níveis de Ruído e Vibração: devido à utilização de máquinas e veículos que geram ruídos e
vibrações, dado que se trata de um ambiente ainda com características de baixo nível de
ruído ambiente.
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No meio biótico, os principais elementos ambientais identificados como mais relevantes são:


Cobertura Vegetal: porque as intervenções previstas implicam, principalmente, na
supressão de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração de floresta ombrófila;



Fauna: a supressão da vegetação deverá impactar indiretamente a fauna local, provocando
modificações dos recursos necessários à vida animal, ou seja, perda de habitat, como
também a presença e movimentação de pessoas e o aumento do tráfego de veículos,
promovendo perturbação, afugentamento da fauna e eventuais acidentes com
atropelamento de animais;



Áreas Legalmente Protegidas: serão consideradas as unidades de conservação existentes e
as APPs para identificar a possibilidade de eventuais interferências.

No meio socioeconômico, os elementos mais relevantes do ambiente são:


Uso do Solo: o empreendimento acarretará uma alteração do uso do solo atual pela
substituição da cobertura vegetal por uma via de circulação;



População e Qualidade de Vida: pelas expectativas geradas na população, geração de
empregos, melhoria das condições de mobilidade e de transporte público;



Sistema Viário Local e Regional: a implantação e ocupação do empreendimento serão
responsáveis pela alteração da fluidez do tráfego no âmbito local e regional;



Patrimônio Arqueológico: como empreendimentos dessa natureza implicam em remoção
de vegetação, escavações, etc. eventualmente podem interferir em sítios de interesse
arqueológico, até então desconhecidos.

10.3. FATORES GERADORES DE IMPACTOS AMBIENTAIS
Os fatores geradores de impactos consistem nas ações e obras necessárias para instalação e
operação de um empreendimento. São considerados como variáveis dependentes do
empreendimento, uma vez que são relacionadas à sua natureza e porte.
Para apoiar a identificação das repercussões das ações sobre o ambiente, os fatores geradores
foram discriminados de acordo com as etapas em que ocorrem, a saber:


Planejamento: etapa em que se desenvolvem os estudos preliminares de mercado; a
concepção do empreendimento e a divulgação de sua implantação;



Implantação: etapa de realização das intervenções físicas na área do empreendimento para
fornecer as condições necessárias para sua ocupação e funcionamento;



Operação: etapa em que o empreendimento passa a “funcionar”, no caso, mediante a
liberação da nova via ao trânsito.
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Os fatores geradores de impactos ambientais identificados, relacionados à implantação e
operação do Acesso entre as Avenidas Jaguari e Pérola Byington – Fazenda Itayhê, encontram-se
na Tabela 10.3-1 a seguir.
Tabela 10.3–1. Fatores Geradores de Impacto por Fase do Empreendimento
Fase do
Empreendimento

Planejamento

Implantação /
Execução das Obras

Operação

Fatores Geradores de Impactos

Divulgação do empreendimento
Levantamentos topográficos e investigações geológicas e geotécnicas;
Levantamentos florísticos, faunísticos e da qualidade da água.
Recrutamento / Mobilização de mão-de-obra e implantação do canteiro de obras;
Supressão da vegetação e preparação do terreno;
Movimentação de terra;
Pavimentação e implantação de obras de arte especiais;
Implantação da sinalização;
Reafeiçoamento da paisagem;
Disposição dos resíduos sólidos e dos descartes das obras.
Circulação de veículos particulares e transporte público;
Manutenção da via pública.

10.4. IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS / PROPOSIÇÃO DE
MEDIDAS DE CONTROLE E/OU MITIGAÇÃO
Uma vez definidos os fatores geradores e os elementos ambientais, procedeu-se à construção
de uma Matriz de Identificação de Impactos, com o objetivo de visualizar a correlação existente
entre os fatores e os elementos ambientais, indicativa da ocorrência de impacto.
A Matriz de Identificação de Impactos apresentada na Tabela 10.4-1 consiste em uma listagem
bidimensional onde se dispõem nas linhas, as ações ou fatores geradores de impactos e, nas
colunas, os elementos ambientais suscetíveis aos efeitos do empreendimento. Na interseção de
linhas (fatores geradores) e colunas (elementos ambientais) assinala-se então a potencialidade de
ocorrência de impacto, funcionando a Matriz simplesmente como um mecanismo de checklist.
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Quadro 7.1.3 - 1: Matriz de Identificação de Impactos

FASE DE IMPLANTAÇÃO /
EXECUÇÃO DAS OBRAS

FASE DE
PLANEJAMENTO

Divulgação do empreendimento

S1

Levantamentos topográficos e investigações geológicas e geotécnicas
Levantamentos florísticos, faunísticos e da qualidade da água
Recrutamento / Mobilização de mão-de-obra e implantação do canteiro de obras

F3

F3/F4

Supressão da vegetação e preparação do terreno

F6

F4

F3/F5/F6

F3/F4

F2

F1

F3/F5

F3/F4

F2

F1

F3/F5

F3/F4

F2

F1

F2

F1

Movimentação de terra
Pavimentação e implantação de obras de arte especiais

F2

F1

B6

S2/S4

S4

B1/B2/B4/
B1/B2/B3
B5/B6

S3

S2

B4

B4/B5/B6

S3

S4

S4

B4

B4/B5/B6

S3

S2/S4

S4

S4/S5

S4

B1/B2/B4

S6

Implantação da sinalização
Reafeiçoamento da paisagem
Disposição dos resíduos sólidos e dos descartes das obras

FASE DE
OPERAÇÃO

Patrimônio Arqueológico

Sistema Viário Local e Regional

População e Qualidade de Vida

Uso do Solo

Áreas Legalmente Protegidas

Fauna

Cobertura Vegetal

Qualidade do Ar

Recursos Hídricos

Relevo e Solos

AÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Fatores Geradores de Impactos

Níveis de Ruído e Vibração

COMPONENTES DO MEIO AMBIENTE

Circulação de veículos particulares e transporte público
Manutenção da via pública

B6

S6
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Após a identificação dos impactos ambientais, procedeu-se à caracterização e avaliação de cada
um dos impactos indicados na Matriz de Impactos Ambientais segundo critérios pré-estabelecidos,
tendo em vista qualificar e ponderar seus efeitos e subsidiar a indicação das medidas de controle,
mitigadoras ou compensatórias cabíveis.
Os critérios adotados para a caracterização dos impactos ambientais foram os seguintes:


Abrangência: posição espacial de ocorrência do impacto, podendo ser na AII - Área de
Influência Indireta; AID - Área de Influência Direta; ou ADA - Área Diretamente
Afetada;



Fase de ocorrência: indica a etapa do empreendimento na qual o impacto poderá ocorrer:
planejamento (estudos diversos, licenciamento prévio, divulgação), implantação (obras) e
operação (construção das residências e prédios nos lotes e sua ocupação);



Mensuração: quantificação, quando possível, da magnitude absoluta do impacto;



Natureza: Positivo (+), quando resultar em melhoria da qualidade ambiental e Negativo
(-) quando resultar em dano ou perda ambiental;



Origem: Direto (D), quando é decorrente de ação geradora (atividade, processo e aspecto
ambiental resultante) e Indireto (Ind) quando é consequência de outro impacto;



Duração: Temporário (T), quando ocorre em período de tempo claramente definido,
Permanente (P) quando, uma vez desencadeado, atua ao longo do horizonte do projeto;



Ocorrência (Temporalidade): Imediata (Im), quando ocorre simultaneamente à atividade
ou processo gerador de impacto, ou de Médio/Longo Prazo (M/L), quando se
manifesta além do tempo de duração da referida atividade ou processo;



Espacialização: Localizado (L), quando a abrangência espacial for definida e localizada,
ou Disperso (Ds), quando ocorre de forma disseminada pelo espaço;



Reversibilidade: Reversível (R) quando pode ser objeto de ações que restaurem o
equilíbrio ambiental em condições próximas às pré-existentes, ou Irreversível (Ir),
quando a alteração causada ao meio não pode ser revertida por ações de controle ou
mitigação;



Frequência: Pontual (Po) quando ... , ou Cíclica/Contínua (Ci/Co), quando ...



Magnitude: indica a intensidade do impacto em face de um determinado fator ambiental
ou área de ocorrência, sendo classificada de modo qualitativo em Pequena (P), Média
(M) e Grande (G);
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Relevância: Pequena (P), Média (M) e Grande (G), resultante da avaliação de seu
significado e sua dinâmica ecológica, ambiental ou social em relação à dinâmica vigente;



Significância: Baixa (B), Média (M) ou Alta (A), resultante da análise da relatividade do
impacto gerado, em face dos outros impactos, do quadro ambiental atual e prognóstico
para a área.

A significância dos impactos foi avaliada considerando também a complexidade das ações
preventivas que podem ser empregadas para que o impacto seja de todo evitado ou revertido e
considerando a vulnerabilidade do componente impactado. Assim, quanto mais abrangente,
relevante e quanto maior for a magnitude do impacto, quanto mais complexo for o seu
gerenciamento e controle e quanto maior for a sua duração e menor a sua reversibilidade, mesmo
quando aplicadas medidas mitigadoras, maior significância este impacto terá.
Todos os impactos identificados foram objeto de caracterização, análise e avaliação, sendo esta
apresentada de forma sintética na Tabela 10.4-2.
A caracterização e a avaliação dos impactos ambientais decorrentes da implantação do Acesso
entre as Avenidas Jaguari e Pérola Byington – Fazenda Itahyê são apresentadas neste capítulo,
indicando-se as ações, atividades ou intervenções (fatores geradores de impactos) desencadeadoras
destes efeitos e suas consequências sobre a qualidade ambiental da área de influência do
empreendimento.
Nesta análise é enfocada, principalmente, a relevância de cada efeito esperado no contexto
ambiental das áreas de influência do empreendimento, identificando assim sua significância no
conjunto das alterações previstas. Um importante fator para a correta ponderação da dimensão de
um impacto é a consideração da alteração real que a implantação do empreendimento poderá
acarretar no meio em que será implantado.
A seguir é apresentada a avaliação dos impactos identificados.
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Quadro 7.1.3 - 2: Avaliação dos Impactos

X

X

X

X

X

X

F5

Alterações no Escoamento Superficial

X

X

X

F6

Intensificação de Processos Erosivos

X

X

X

B1

Perda de Cobertura Vegetal

B2

Interferência em Área de Preservação
Permanente (APP)

X

B3

Interferências em Unidades de
Conservação (UCs)

X

B4

B5

Perda de Conectividade

Perda de Hábitat para Fauna

X

X

X

X

X

X

X

Interferências na Fauna Terrestre

S1

Geração de Expectativas à População

X

X

S2

Geração de Incômodos à População

X

X

S3

Alterações no Uso e Ocupação do Solo

X

X

X

-

P

P

B

D

P

Im

L

Ir

-

P

P

B

D

T

Im

L

R

-

P

P

B

D

P

Im

Ds

Ir

-

P

P

B

D

T

Im

L

R

-

P

P

B

Programa de Controle Ambiental das Obras

D

T

Im

Ds

R

-

M

M

M

Programa de Controle Ambiental das Obras

D

T

Im

L

R

-

P

P

B

Programa de Controle Ambiental das Obras

D

T

Im e
M/L

L

R

-

M

M

M

Programa de Controle Ambiental das Obras

M

Programa de Controle Ambiental das Obras
Plano de Supressão da Vegetação
Programa de Manutenção e Incremento da Conectividade
Programa de Compensação Ambiental

Programa de Controle Ambiental das Obras

Programa de Controle Ambiental das Obras

D

P

Im

L

Ir

Po

P

M

Im

L

Ir

-

P

P

B

X

-

D/Ind

P

Im

L

Ir

Ci/Co

M

M

M

Programa de Manutenção e Incremento da Conectividade
Programa de Compensação Ambiental

M

Programa de Monitoramento e Mitigação da Fauna Atropelada
Programas de Monitoramento da Flora e da Fauna Terrestre
Programa de Manutenção e Incremento da Conectividade
Programa de Compensação Ambiental

M

Plano de Supressão de Vegetação
Programa de Monitoramento e Mitigação da Fauna Atropelada
Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre
Programa de Manutenção e Incremento da Conectividade
Programa de Compensação Ambiental
Plano de Supressão da Vegetação
Programa de Controle Ambiental das Obras
Programa de Monitoramento e Mitigação da Fauna Atropelada
Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre

X

X
X

X
X

R

P

X

Alterações no Sistema Viário e Tráfego

L

D

X

S4

Im

-

X

X

T

X

X

X

D

MEDIDAS MITIGADORAS

Programa de Monitoramento de Flora
Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre
Programa de Manutenção e Incremento da Conectividade
Plano de Supressão de Vegetação

X

X

B6

-

X

SIGNIFICÂNCIA

F4

Alterações na Qualidade dos Solos e das
Águas Subterrâneas
Alterações na Qualidade das Águas
Superficiais

RELEVÂNCIA

F3

MAGNITUDE

X

FREQUÊNCIA

X

REVERSIBILIDADE

X

ESPACIALIZAÇÃO

Alterações na Qualidade do Ar

OCORRÊNCIA

X

F2

DURAÇÃO

X

-

ORDEM

X
X

NATUREZA

CLASSIFICAÇÃO

OPERAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

FASE

PLANEJAMENTO

ADA

X

AID

Aumento nos Níveis de Ruído e Vibrações

AII

F1

LOCALIZAÇÃO

SOCIOECONÔMICO

IMPACTOS

BIÓTICO

Nº

FÍSICO

MEIO

X
X

Ind

D

P

P

Im

Im

Ds

L

R

Ir

Ci/Co

-

P

P

M

M

-

D/Ind

P

Im

L/Ds

Ir

-

P

M

M

+/+
+

D

T

Im

L

R

-

P

M

B

D

T

Im

L

R

-

P

P

B

D

P

Im

L

Ir

-

M

P

B

D

P

M/L

L

Ir

-

P

P

B

D

T

Im

Ds

R

-

P

M

M

D

P

Im

Ds

Ir

-

P

M

M

Abertura e manutenção de um canal direto de comunicação entre a Prefeitura Municipal de
Santana de Parnaíba e a população
Programa de Controle Ambiental das
Programa de Comunicação Social
Valorização dos elementos da paisagem remanescentes, pela sua conectividade, bem como a
garantia da fluidez do tecido urbano

Programa de Controle Ambiental das Obras
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10.4.1. Aumento nos Níveis de Ruído e Vibrações
Fase: implantação e operação
Fator Gerador do Impacto: na implantação, mobilização da mão de obra e implantação do
canteiro, movimentação de terra, pavimentação e implantação das obras de arte especiais, e
reafeiçoamento da paisagem; na operação, circulação de veículos particulares e transporte público.
Elemento Ambiental Impactado: níveis de ruído e vibração.
Caracterização do Impacto:
A alteração nos níveis de ruído e vibrações deverá ocorrer principalmente durante a implantação
do empreendimento, em decorrência das atividades de terraplenagem, operação de máquinas e
equipamentos, pavimentação e construção das obras de arte especiais, transporte de material de
construção, variando muito em função da condição de operação destas máquinas e equipamentos.
Após a liberação do empreendimento para a circulação de veículos, emissão de ruídos e vibrações
decorrerá de forma permanente, em função do tráfego de veículos.
Avaliação do Impacto Ambiental:
Pode-se classificar o aumento nos níveis de ruídos e vibrações, na fase de implantação, como um
impacto negativo, direto, temporário e reversível, localizado e imediato. Como não são previstas
obras no período noturno, não devem ser observados incômodos à população residente no entorno
imediato e nas extremidades da nova via (Conjunto Habitacional São Benedito, Cidade São Pedro e
Residencial Itahyê). Desta forma, a relevância é considerada pequena e a significância deste impacto
baixa.
Na fase de operação, trata-se de impacto negativo, podendo provocar incômodos à população
residente no entorno imediato; direto por estar diretamente relacionado à circulação de veículos;
permanente e irreversível uma vez que a via deverá operar definitivamente; imediato por se iniciar
no instante da liberação do tráfego, podendo se intensificar ao longo dos anos. É considerado de
pequena magnitude e relevância e de baixa significância nas vizinhanças do sistema viário existente.
Medidas Mitigadoras:
Para mitigar o impacto da emissão de ruídos, são recomendadas medidas de adequação dos níveis
de ruídos nas áreas das obras, por meio de regulagem de motores, colocação de abafadores em
motores estacionários à combustão, quando necessário, medidas essas integrantes do Programa de
Controle Ambiental das Obras, enfatizando-se que as obras sejam realizadas exclusivamente no
período diurno. Na fase de operação, não se aplicam medidas mitigadoras.
10.4.2. Alterações na Qualidade do Ar
Fase: implantação e operação
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Fator Gerador do Impacto: na implantação, mobilização da mão de obra e implantação do
canteiro, movimentação de terra, pavimentação e implantação das obras de arte especiais, e
reafeiçoamento da paisagem; na operação, circulação de veículos particulares e transporte público.
Elemento Ambiental Impactado: qualidade do ar
Caracterização do Impacto:
Durante a implantação do empreendimento poderão ocorrer alterações na qualidade do ar
decorrentes das emissões atmosféricas, resultantes da combustão de veículos leves e pesados, e das
emissões de poeira resultantes das atividades de movimentação de solos e da movimentação de
máquinas, equipamentos e veículos, cujas atividades deverão dar suporte aos serviços de
terraplenagem e movimentações de solos.
Durante a operação, as alterações na qualidade do ar decorrem principalmente das emissões de
gases de combustão decorrentes da circulação de veículos pela nova via.
Avaliação do Impacto Ambiental:
A alteração da qualidade do ar na fase de implantação pode ser considerada como um impacto
negativo, direto, temporário, localizado, imediato e reversível, havendo rapidamente um retorno às
condições anteriores, tão logo cessem as atividades de movimentação de terra e pavimentação. Sua
magnitude e relevância são pequenas e sua significância é baixa.
Na fase de operação, o impacto será negativo, direto, disperso, irreversível, permanente, de
ocorrência imediata, mas que poderá ter sua intensidade aumentada ao longo dos anos. Sua
magnitude e relevância são pequenas, sendo baixa a sua significância.
Medidas Mitigadoras:
As medidas previstas para mitigar a ocorrência deste impacto, na implantação, envolvem o
controle de emissões de material particulado nas atividades de terraplenagem e movimentação de
materiais, por meio da umectação das áreas de trabalho e acessos em terra, a cobertura das caçambas
dos caminhões durante o transporte de solos e a regulagem dos motores à combustão dos veículos
de acordo com as normas específicas, detalhadas no Programa de Controle Ambiental das Obras,
que prevê as medições e o controle das emissões de gases dos veículos com motores à combustão
(fumaça preta). Para a fase de operação, não se aplicam medidas mitigadoras.
10.4.3. Alterações na Qualidade dos Solos e das Águas Subterrâneas
Fase: implantação
Fator Gerador do Impacto: mobilização da mão de obra e implantação do canteiro, movimentação
de terra, pavimentação e implantação das obras de arte especiais, e reafeiçoamento da paisagem.
Elemento Ambiental Impactado: recursos hídricos e solos
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Caracterização do Impacto:
As alterações da qualidade do solo e das águas subterrâneas podem ocorrer durante a implantação
do empreendimento em função da estocagem de material para as obras, da geração de efluentes
líquidos e oleosos, da geração de resíduos sólidos e da desmobilização do canteiro de obras. Durante
todo o tempo em que estas atividades estejam sendo desenvolvidas serão geradas fontes com
potencial de contaminação do solo e da água subterrânea.
Avaliação do Impacto Ambiental:
O impacto na qualidade dos solos pelas ações do empreendimento, durante a fase de
implantação, será negativo porque poderá causar a degradação ambiental; direto porque poderá ser
decorrente da disposição direta e indevida sobre o solo de resíduos sólidos ou de efluentes líquidos;
localizado porque estará limitado à ocorrência na ADA; temporário porque poderá cessar
juntamente com a paralisação da geração e disposição dos resíduos e efluentes; reversível porque
cessará com o término das ações geradoras; de ocorrência imediata, uma vez que pode se iniciar
juntamente com as obras; sendo de pequena magnitude e relevância e, portanto, podendo ser
considerado de baixa significância.
Medidas Mitigadoras:
Para mitigação desse impacto recomenda-se a adoção de medidas de gestão de resíduos sólidos
envolvendo redução da geração, a caracterização, classificação, segregação, acondicionamento,
armazenamento, coleta e disposição dos resíduos sólidos em locais adequados e especificamente
destinados para esses fins, e então encaminhamento a centros de reciclagem, quando possível. Além
disso, deverão ocorrer manutenções de rotina, preventiva e corretiva de equipamentos, veículos e
máquinas envolvidos nas obras, além do gerenciamento de efluentes líquidos, por meio da
prevenção contra vazamentos de óleos e graxas.
Para controlar e minimizar estas possíveis situações de alteração da qualidade do solo e da água
subterrânea durante as obras estão previstas medidas descritas no Programa de Controle Ambiental
das Obras – PCAO.
10.4.4. Alterações na Qualidade das Águas Superficiais
Fase: implantação
Fator Gerador do Impacto: mobilização da mão de obra e implantação do canteiro, supressão de
vegetação e preparo do terreno, movimentação de terra, pavimentação e implantação das obras de
arte especiais, e reafeiçoamento da paisagem.
Elemento Ambiental Impactado: recursos hídricos
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Caracterização do Impacto:
As alterações da qualidade do corpo de água decorrente da implantação do canteiro de obras e da
movimentação de equipamentos, veículos e operação de máquinas ocorrem principalmente pelo
derramamento de produtos durante a operação (óleos e combustíveis), em função do trânsito e
possíveis acidentes, além da suspensão do material particulado.
Óleos e graxas são substâncias orgânicas de origem mineral, vegetal ou animal. A presença de
material graxo nos corpos hídricos, além de acarretar problemas de origem estética, diminui a área
de contato entre a superfície da água e o ar atmosférico, impedindo, dessa maneira, a transferência
de oxigênio dissolvido da atmosfera para a água. Em seu processo de decomposição, os óleos e
graxas reduzem o oxigênio dissolvido, devido à elevação da DBO, causando prejuízos aos
ecossistemas aquáticos (CETESB, 2014).
A poluição dos corpos d’água por sólidos em suspensão podem causar danos à vida aquática,
com a diminuição da incidência de luz, aumento da sedimentação no leito dos rios e córregos,
destruindo organismos que fornecem alimentos, ou também danificar os leitos de desova de peixes.
Os sólidos podem reter bactérias e resíduos orgânicos no fundo dos rios, promovendo
decomposição anaeróbia (CETESB, 2014).
A supressão de vegetação, os serviços de terraplanagem (corte, aterro e compactação) e a
pavimentação, podem ocasionar a erosão do solo, alteração da drenagem superficial, interferência
em nascentes e corpos d’água intermitentes e o carreamento de sólidos para os corpos d’água,
elevando a concentração de material particulado em suspensão e turbidez.
O aumento da turbidez é uma consequência do aumento da concentração de sólidos suspensos e
também terá um impacto na qualidade da água. Se os sedimentos em suspensão estiverem em alta
concentração e persistirem por um longo período, a penetração de luz na coluna d’água pode
reduzir-se causando, principalmente, a redução nas taxas da vegetação enraizada submersa e algas.
Esse desenvolvimento reduzido de plantas pode, por sua vez, suprimir a produtividade de peixes.
Logo, a turbidez pode influenciar nas comunidades biológicas aquáticas. Além disso, afeta
adversamente os usos doméstico, industrial e recreacional da água (CETESB, 2014).
Ainda, estes impactos listados podem alterar além da qualidade da água, a própria vazão destes
corpos d’água, o escoamento superficial e consequentemente a hidrodinâmica local.
Avaliação do Impacto Ambiental:
Trata-se de um impacto negativo, direto, temporário, imediato, disperso, reversível, sendo sua
magnitude, relevância e significância média.
Medidas Mitigadoras:
Para mitigar este impacto propõe-se o controle dos processos erosivos e do escoamento
superficial para diminuir o carreamento de sólidos para os corpos d’água; o tratamento adequado
dos efluentes; a instalação de banheiros químicos nas frentes de obras; o controle da geração,
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armazenamento, coleta e disposição final adequadas dos resíduos sólidos e as inspeções periódicas
dos procedimentos ambientais das obras; medidas previstas no Programa de Controle Ambiental das
Obras. Além disso, os parâmetros de qualidade da água serão constantemente monitorados.
10.4.5. Alterações no Escoamento Superficial
Fase: implantação
Fator Gerador do Impacto: movimentação de terra, pavimentação e implantação das obras de arte
especiais, e reafeiçoamento da paisagem.
Elemento Ambiental Impactado: relevo e solos.
Caracterização do Impacto:
Durante as obras de implantação será necessária a supressão de vegetação, limpeza e
regularização do terreno por meio de terraplanagem, que resultará na modificação das condições
atuais do relevo e exposição do solo. Estas condições tendem a reduzir o tempo de retenção das
águas pluviais e de sua infiltração no solo, aumentando o escoamento superficial e promovendo o
aporte de um volume maior de águas pluviais para os cursos d’água, bem como induzindo ou
intensificando os processos erosivos laminares. Com o aumento do escoamento e da energia de
transporte a ele associada, as águas pluviais transportando os materiais oriundos das erosões
laminares irão se concentrar nos pontos baixos, representados pelos talvegues e drenagens locais, e
terão como destino final os cursos d’água da área de influência, podendo promover assoreamentos e
inundações a jusante.
A disposição inadequada dos resíduos e pilhas de materiais naturais de construção, de forma
provisória, poderá também promover obstruções no escoamento superficial do local, criando novos
focos de erosão e depósitos secundários de material sedimentado, podendo agravar os riscos de
assoreamento.
Avaliação do Impacto Ambiental:
Esse impacto será negativo, direto e localizado, por se restringir à ADA e a alguns pontos da
AID. Sua ocorrência pode ser imediata, a partir do início dos trabalhos de movimentação de terra,
cessando o impacto quando da cobertura dos solos expostos por vegetação. Pela extensão total,
pode ser considerado de pequena magnitude e relevância e baixa significância.
Medidas Mitigadoras:
Esse impacto deverá ser mitigado pela construção e manutenção de um sistema de drenagem
superficial, já na fase de implantação do empreendimento. Deverão ser utilizadas valetas, canaletas,
galerias e caixas de coleta e de passagem, e estruturas de detenção e infiltração e de descarga nos
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pontos baixos, munidas de dissipadores de energia, com caimentos adequados às áreas drenadas e
capacidades compatíveis com as vazões previstas.
As pilhas de resíduos (de material de demolição / construção civil e vegetais) e materiais, de
caráter provisório, deverão ser adequadamente dimensionadas e dispostas de forma a não interferir
com o sistema de drenagem superficial.
O monitoramento dos sistemas de drenagem compreenderá sua inspeção periódica, de forma a se
detectar possíveis assoreamentos e entupimentos, obstruções por vegetação, trincas nos elementos
de concreto, solapamentos, etc., que possam comprometer sua eficiência e originar focos de erosão,
de acordo com o proposto pelo Programa de Controle Ambiental das Obras.
10.4.6. Intensificação de Processos Erosivos
Fase: implantação
Fator Gerador do Impacto: supressão de vegetação e limpeza do terreno, movimentação de terra.
Elemento Ambiental Impactado: solos
Caracterização do Impacto:
Os processos erosivos poderão se instalar sobre as superfícies expostas do terreno natural e
aterros, quando desprovidos de proteção superficial e submetidos à ação direta das chuvas e ao
escoamento das águas superficiais. Terão efeito mais pronunciado nos terrenos constituídos por
solos de composição predominantemente granular e de baixa coesão, representados por siltes e
areias.
Avaliação do Impacto Ambiental:
Esse impacto será negativo, direto e localizado, podendo ser controlado ou revertido por meio de
medidas de estabilização, contenção e proteção das encostas. Poderá ocorrer durante ou
imediatamente após as intervenções, episódios de chuvas intensas, saturação e pressões nos solos
por entupimento de drenos, estruturas geológicas desfavoráveis e outros processos já em curso no
caso de taludes naturais. Trata-se de impacto de média magnitude, relevância e significância
considerando as características do ambiente onde se implantará a nova via.
Medidas Mitigadoras:
Para controlar e minimizar estas possíveis situações de processos erosivos durante as obras estão
previstas medidas descritas no Programa de Controle Ambiental das Obras – PCAO.
10.4.7. Perda de Cobertura Vegetal
Fase: implantação
Fator Gerador do Impacto: supressão de vegetação e preparação do terreno.
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Elemento Ambiental Impactado: cobertura vegetal, fauna, áreas legalmente protegidas.
Caracterização do Impacto:
Na fase de implantação do empreendimento ocorrerá alteração do uso do solo com a supressão
de vegetação na ADA, implicando em remoção de 5,97 hectares de Floresta Ombrófila Densa em
estágio Avançado, 0,11 hectares de Formação Pioneira em Área Alagada, e 1,37 hectares de Campo
Antrópico com Árvores Isoladas (Tabela 10.4.7-1).
Tabela 10.4.7-1: Quantificação da cobertura vegetal e dos usos da terra existentes na Área Diretamente
Afetada (ADA), dentro e fora de APP.
Cobertura vegetal

Em APP

Fora de APP

Total

Área (ha)

(%)

Área (ha)

(%)

Área (ha)

(%)

Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado

0,70

8,06

5,27

60,53

5,97

68,59

Formação Pioneira em Área Alagada

0,11

1,29

0,00

0

0,11

1,29

Campo Antrópico com Árvores Isoladas

0,00

0

1,37

15,68

1,37

15,68

Acessos principais

0,29

3,38

0,13

1,52

0,43

4,89

Solo exposto

0,04

0,41

0,80

9,14

0,83

9,55

Total Geral
1,14
13,13
7,57
86,87
8,71(*)
100,0
Fonte: CPEA (2018)
(*) A área total da ADA do empreendimento é maior do que a área de desapropriação pois algumas áreas que fazem
parte do projeto já eram da prefeitura. Assim a ADA é a somatória de todas a área desapropriada para o projeto com
áreas que já eram de propriedade da prefeitura.

O trecho de Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado na ADA corresponde à borda de um
fragmento florestal e por estar em contato direto com fatores antrópicos, sua comunidade está
muito impactada, apresentando uma biodiversidade intermediária. Em algumas áreas há gramíneas e
herbáceas ruderais, árvores naturalizadas/exóticas e bambus. Na região oeste da ADA há maior
concentração de espécies exóticas e naturalizadas, principalmente frutíferas e hortaliças, além de
grande quantidade de lixo, fatores diretamente relacionados às ocupações humanas do local. As
epífitas, quando presentes, são representadas principalmente por bromeliáceas, aráceas e pteridófitas.
O sub-bosque é formado por plântulas de espécies arbóreas, espécies herbáceo-arbustivas de
piperáceas, melastomatáceas, euforbiáceas, myrtáceas e rubiáceas, além de bambus e bromélias.
No levantamento florístico foram registradas 85 espécies de 38 famílias botânicas, das quais 78
são nativas, 5 exóticas e 2 naturalizadas. A maioria das espécies compõe o estrato arbóreo (55
espécies), mas também foram registradas 13 espécies do estrato herbáceo-arbustivo, 2 espécies de
bambu, 4 de epífitas, 9 de lianas, 2 de fetos arborescentes e 1 de palmeira. Dentre as nativas, 39 são
pioneiras, 36 não-pioneiras e 5 são pioneiras/não-pioneiras, 15 são endêmicas do Brasil e 3 constam
em alguma lista oficial de espécies ameaçadas. A Tabela contendo as espécies do levantamento
florístico é apresentada no Anexo 9.2.1-1 do Diagnóstico de Flora (Item 9.2.1), enquanto o mapa de
Cobertura Vegetal da ADA é apresentado no Anexo 9.2.1-2.
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A Formação Pioneira em Área Alagada é predominantemente herbácea, ocorrendo às margens de
um corpo d’água no extremo leste da ADA. São encontradas gramíneas exóticas, lírio-do-brejo
(Hedychium coronarium), taboa (Thypha domingensis) e cruz-de-malta (Ludwigia spp.), espécies que se
desenvolvem sobre um solo mais úmido e, por vezes, alagado. O Campo Antrópico com Árvores
Isoladas relaciona-se a atividades antrópicas, ocorrendo nas margens da estrada de acesso que
atravessa a ADA longitudinalmente. Essa vegetação é composta predominantemente por gramíneas
exóticas e espécies ruderais. Na ADA não foram registradas árvores isoladas.
A remoção da vegetação da ADA implicará na perda de hábitat para a flora, na perda do banco
de sementes existente no solo, e na alteração de condições relacionadas ao microclima e a dinâmicas
naturais. A perda de hábitat relaciona-se à impossibilidade de regeneração natural e desenvolvimento
de novas populações após a remoção da vegetação e alteração do solo. Parte do material genético
pertencente e inerente às populações nativas suprimidas será perdida, diminuindo a variabilidade
genética local. Ainda, as atividades de limpeza do terreno e terraplenagem, com remoção da camada
superficial do solo, representarão a perda do banco de sementes, que se constitui numa fonte de
germoplasma. No caso do trecho correspondente à floresta nativa, case ressaltar a intensificação do
efeito de borda nas porções remanescentes, já desconectadas devido à existência da atual estrada de
acesso. Nesse sentido, cabe considerar que o efeito de borda, com o aumento da luminosidade e da
incidência de ventos, facilitará o desenvolvimento de espécies pioneiras ou ruderais, alterando a
estrutura e a composição das porções mais próximas às margens dos fragmentos florestais
remanescentes.
Avaliação do Impacto:
Este impacto é de natureza negativa pela perda da cobertura vegetal; direto porque se dará como
consequência de ação de supressão da vegetação para implantação do empreendimento; permanente
tratando-se de perda de vegetação e alteração do uso do solo; e localizado, por ser restrito à ADA.
Sua ocorrência é imediata às ações desenvolvidas; irreversível (uma vez que o uso do solo será
alterado de forma a impedir a regeneração), e com frequência pontual, podendo ser considerado de
pequena magnitude (uma vez que o trecho de vegetação nativa é pequeno e limitado a bordas de
fragmentos maiores), média relevância e média significância (por se tratar de vegetação secundária
em estágio avançado, mesmo que sob efeito de borda).
Medidas Mitigadoras:
Durante a supressão de vegetação deverão ser desenvolvidas as ações previstas no Programa de
Controle Ambiental das Obras e no Plano de Supressão da Vegetação, com o objetivo de controlar
as atividades de supressão e de mitigar seus efeitos sobre os componentes ambientais impactados,
prevenindo impactos em áreas não autorizadas e realizando marcação e resgate de plantas de
interesse ecológico durante a supressão. Ainda para mitigar o impacto de perda de cobertura vegetal
serão realizadas ações no âmbito do Programa de Manutenção e Incremento da Conectividade e do
Programa de Compensação Ambiental (SNUC).
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A compensação florestal em atendimento à Resolução SMA 07/17 a ser realizada na UGRHI do
Alto Tietê contribuem para compensar a perda de cobertura vegetal garantindo a conservação da
vegetação e o detalhamento das ações de compensação será realizado quando da solicitação de LI.
Os eventuais efeitos deste impacto serão monitorados pelo Programa de Monitoramento de Flora.
10.4.8. Interferência em Área de Preservação Permanente (APP)
Fase: implantação
Fator Gerador do Impacto: supressão de vegetação e preparação do terreno.
Elemento Ambiental Impactado: cobertura vegetal, fauna, áreas legalmente protegidas.
Caracterização do Impacto:
Com a implantação do empreendimento estão previstas intervenções em dois pequenos trechos
de Área de Preservação Permanente (APP) localizados no extremo leste da ADA e no extremo oeste
da ADA, com área total de 1,14 ha (Tabela 10.4.8-1), conforme apresentado no mapa de Cobertura
Vegetal da ADA (Anexo 9.2.1-2). A vegetação em APP corresponde à Floresta Ombrófila Densa em
estágio avançado e a uma Formação Pioneira em Área Alagada, às margens de um corpo d’água,
onde há predomínio de vegetação herbácea.
Tabela 10.4.8–1. Quantificação da cobertura vegetal e uso do solo na Área Diretamente Afetada (ADA) que
será afetada em APP.
Cobertura vegetal e uso do solo

Em APP
Área (ha)

(%)

Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado

0,70

8,06

Formação Pioneira em Área Alagada

0,11

1,29

Campo Antrópico com Árvores Isoladas

0,00

0

Acessos principais

0,29

3,38

Solo exposto

0,04

0,41

Total Geral
Fonte: CPEA

1,14

13,13

Avaliação do Impacto:
Este impacto, que ocorrerá na fase de implantação e na ADA, é direto (decorrente das atividades
de supressão da vegetação e preparação de terreno). É considerado negativo; de ocorrência imediata
(concomitantemente à atividade geradora; e permanente, pois as alterações não serão revertidas e
localizado. Por ser o pequeno o trecho de APP diretamente afetado, a magnitude e relevância são
pequenas, e a significância baixa.
Medidas Mitigadoras:
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Os efeitos negativos deste impacto serão mitigados no âmbito do Programa de Monitoramento
de Flora, do Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre, do Programa de Manutenção e
Incremento da Conectividade e das ações de compensação florestal, tal havendo interface com o
Plano de Supressão de Vegetação, que poderá fornecer germoplasma local para a recuperação das
áreas e evitará a intervenção em áreas de APP adjacentes à área autorizada.
10.4.9. Interferências em Unidades de Conservação (UCs)
Fase: implantação
Fator Gerador do Impacto: supressão de cobertura vegetal e preparação do terreno.
Elemento Ambiental Impactado: áreas legalmente protegidas.
Caracterização do Impacto:
A supressão da vegetação da ADA afetará diretamente a Zona de Amortecimento da Reserva
Biológica Tamboré. Já a AID, além de inserir-se quase totalmente na mesma Zona de
Amortecimento, abrange parte dos territórios da APA Cajamar e da própria Reserva Biológica
Tamboré. A AII inclui ainda parte da Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM), uma
pequena parte da Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Jaraguá, do Morro do Voturussu
e da Área de Reserva Legal ou RPPN Alphasítio. Ainda, as três áreas de influência abrangem
territórios da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (Zona de
Amortecimento e Conectividade e Zona de Transição e Cooperação).
Diante deste quadro, haverá interferência direta sobre a Zona de Amortecimento da Reserva
Biológica Tamboré e interferência indireta sobre as demais Unidades de Conservação citadas. A
Reserva Biológica Tamboré corresponde a uma UC de Proteção Integral e tem grande relevância por
apresentar 17 nascentes importantes para o abastecimento de córregos da região. Sua vegetação
pertence ao Bioma Mata Atlântica, com mais de 70% da área correspondendo a florestas em estágios
médio e avançado de regeneração (INSTITUTO TAMBORÉ, 2009; INSTITUTO BROOKFIELD,
[200-?]).
A APA Cajamar é caracterizada pelas Serras do Japi e dos Cristais, e também apresenta
remanescentes da Mata Atlântica e mananciais de abastecimento público. Inserida na região
metropolitana de São Paulo, vem sofrendo com o crescimento econômico e a expansão urbana
(FUNDAÇÃO FLORESTAL, 2010). Cabe ressaltar que a porção da APA Cajamar inserida nas
áreas de influência encontra-se densamente urbanizada, representada pelo distrito de Polvilho.
O Parque Estadual do Jaraguá também representa um dos últimos remanescentes de Mata
Atlântica da região metropolitana de São Paulo, apresentando vegetação de Floresta Ombrófila
Densa Montana (SOUZA et al, 2009). A Área de Reserva Legal ou RPPN Alphasítio, o Morro do
Voturussu e a ZEPAM não correspondem a Unidades de Conservação, ainda que sejam áreas
protegidas.
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Assim, as interferências nesses espaços correspondem a impactos indiretos sobre remanescentes
de Mata Atlântica integralmente protegidos ou que apresentam uso sustentável, inseridos em uma
região importante por abrigar não apenas a biodiversidade da Mata Atlântica, mas importantes
mananciais.
O mapa de Unidades de Conservação e outros espaços protegidos apresentado no Diagnóstico
de Unidades de Conservação e Outras Áreas Protegidas (item 9.2.3) é reproduzido a seguir.
Avaliação do Impacto:
Este impacto, que ocorrerá nas três áreas de influência, nas fases de implantação, é direto e
indireto, pois atingirá a ADA, a AID e AII devido à supressão de vegetação e preparação do solo e
todos os impactos advindos dessas atividades. Trata-se de um impacto negativo; imediato, uma vez
que ocorrerá com o início das atividades relacionadas. Sua duração é permanente e irreversível, pois
o uso do solo será permanentemente alterado; é contínuo e com espacialização localizada nas áreas
descritas, que se distribuem em parte na ADA, AID e AII. Considerando principalmente a Reserva
Biológica Tamboré e sua importância e relevância ecológica, esse impacto foi classificado como de
média magnitude, relevância e significância, em função do efeito que a perda de conectividade pode
ter sobre esta UC.
Medidas Mitigadoras:
Os efeitos deste impacto serão compensados com as ações de compensação florestal, do
Programa de Manutenção e Incremento da Conectividade e do Programa de Compensação
Ambiental do SNUC.

10.4.10. Perda de Conectividade
Fase: implantação
Fator Gerador do Impacto: supressão da vegetação e limpeza do terreno, movimentação de terra,
pavimentação e implantação de obras de arte especiais.
Elemento Ambiental Impactado: cobertura vegetal e fauna.
Caracterização do Impacto:
A região na qual está inserido o empreendimento tem importância para a manutenção e
preservação das áreas florestais de domínio da Mata Atlântica, bem como da sua biodiversidade e da
conectividade entre os fragmentos florestais remanescentes. Conforme já apresentado no impacto
Interferências em Unidades de Conservação, a ADA está inserida dentro dos limites da Zona de
Amortecimento da Reserva Biológica do Tamboré. Além disso, a estrada está localizada na Zona de
Transição e Cooperação da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, sendo
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que uma parte do fragmento que será cortado pela estrada está inserida na Zona de Amortecimento
e Conectividade do Cinturão Verde.
O sistema viário, embora não seja de grande amplitude, dividirá fragmentos florestais,
aumentando o efeito de borda e a distância entre fragmentos, intensificando o grau de isolamento
dos mesmos, se constituindo em barreira para o fluxo de diversas espécies da fauna, dificultando o
fluxo gênico da flora e da fauna e, consequentemente, podendo reduzir a diversidade de espécies da
região.
Os diagnósticos de flora e fauna demonstraram que no cenário atual a área encontra-se bem
conectada com fragmentos grandes e de alta importância. Ainda, apesar do histórico de
antropização, a área comporta uma rica comunidade de vertebrados terrestres, com a presença de
espécies endêmicas, de alta sensibilidade ambiental e ameaçadas de extinção, a exemplo dos grandes
mamíferos onça-parda e jaguarundi. Grande parte desta comunidade é capaz de deslocar-se entre os
fragmentos da paisagem, considerando a conectividade atual da paisagem e a qualidade da matriz.
No cenário futuro, embora com pouca perda de área florestal, a divisão dos fragmentos irá diminuir
a disponibilidade de hábitats e consequentemente uma perda de conectividade estrutural e funcional.
Avaliação do Impacto:
Este impacto é de natureza negativa e indireto, decorrente dos impactos de Perda de cobertura
vegetal, Interferências na fauna terrestre, Perda de hábitat para fauna e Interferências em unidades
de conservação. Apresenta-se como impacto permanente e contínuo; e de ocorrência imediata,
iniciando-se tão logo seja iniciada a supressão da vegetação para início das obras. Os efeitos da perda
de conectividade são dispersos pelas comunidades da AID e AII É um impacto reversível, já que
pode ser mitigado com a implantação de passagens de fauna e com restauração ecológica de outras
áreas, mantendo, assim, a conectividade e diminuindo a fragmentação na escala da AII.
Este impacto é considerado de pequena magnitude por causa de sua abrangência; no entanto, é
de média relevância e média significância, pois a área a sofrer intervenção reduzirá a conectividade
entre dois importantes maciços florestais, com vegetação de Floresta Ombrófila Densa em estágio
avançado de regeneração, habitado por espécies de alta relevância ecológica, inclusive espécies
ameaçadas de extinção.
Medidas Mitigadoras:
Para que a fragmentação não resulte em perda total da conexão entre os fragmentos para a fauna
terrestre, bem como, visando contemplar a Resolução SMA nº 22/2010, que em seu §3º do artigo 3º
determina: “Caso haja implantação de sistema viário deverão ser propostas passagens de animais silvestres visando
manter a conexão entre os fragmentos, evitando assim uma barreira intransponível para a fauna”, serão instaladas
passagens de fauna que busquem atender todos os grupos da fauna. Além disso, a Decisão de
Diretoria Cetesb nº 167/2015, dispõe em seu artigo 4º “Caso haja implantação de sistema viário ou
barreiras intransponíveis para a fauna, deverão ser apresentadas medidas que garantam a conectividade entre os
fragmentos e recursos hídricos, tais como passagens aéreas, passagens subterrâneas, pontes...”. Em seu parágrafo
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único dispõe: “nos equipamentos do sistema viário ou barreiras deverá ser instalada sinalização indicativa da
passagem de fauna e redutor de velocidade em locais propícios ao atropelamento.”
A implantação das passagens de fauna unindo a área de vegetação fragmentada pela estrada irá
reduzir o efeito da fragmentação, proporcionando o deslocamento seguro da fauna entre as duas
áreas, o que também irá proporcionar o transporte de pólen e propágulos vegetais entre as duas
áreas.
A fim de avaliar a efetividade da medida mitigadora empregada, será realizado o Programa de
Monitoramento e Mitigação da Fauna Atropelada na estrada, cujos resultados irão subsidiar
possíveis alterações e inclusões de medidas. Para acompanhamento dos indicadores ecológicos
deverão ser realizados os Programas de Monitoramento da Flora e da Fauna Terrestre.
Também serão desenvolvidos os Programas de Manutenção e Incremento da Conectividade e de
Compensação Ambiental (SNUC), que consiste em uma medida compensatória, pois subsidia as
unidades de conservação e, assim, a conservação/preservação dos ambientes do entorno, além das
ações de compensação florestal pela supressão de vegetação.
10.4.11. Perda de Hábitat para Fauna
Fase: implantação
Fator Gerador do Impacto: supressão de vegetação e preparação do terreno; movimentação de
terra; pavimentação e implantação de obras de arte especiais.
Elemento Ambiental Impactado: fauna terrestre
Caracterização do Impacto:
As obras do empreendimento serão realizadas no interior de um fragmento de vegetação nativa
que consiste no hábitat de uma considerável diversidade de espécies da fauna terrestre. Para
implantação do empreendimento ocorrerá a remoção de 5,97 hectares de Floresta Ombrófila Densa
em estágio Avançado, 0,11 hectares de Formação Pioneira em Área Alagada, e 1,37 hectares de
Campo Antrópico com Árvores Isoladas da cobertura vegetal presente no fragmento para a
implantação do sistema viário objeto deste estudo, o que implicará em redução da área recoberta por
vegetação nativa e consequentemente em perda de hábitat para a fauna nativa silvestre.
Avaliação do Impacto:
Este impacto é de natureza negativa pelo estresse e perturbação da fauna; direto causado pela
supressão de vegetação que se constitui hábitat para fauna; de duração permanente pela perda da
área de vida nesse trecho; localizado no trecho de implantação (ADA); sua ocorrência é imediata à
supressão de vegetação; é irreversível pelo caráter de transformação de área natural em estrada; de
pequena magnitude, uma vez que o trecho de vegetação nativa é pequeno e limitado a bordas de
fragmentos maiores. No entanto, é de média relevância e significância, visto que é habitado por
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espécies de alta relevância ecológica, inclusive espécies ameaçadas de extinção, além da sua
conectividade com áreas protegidas.
Medidas Mitigadoras:
Para minimização deste impacto, será implantado Plano de Supressão de Vegetação, que
compreenderá medidas para o afugentamento da fauna silvestre. Além disso, serão implantadas
passagens de fauna, para que os indivíduos mantenham o fluxo entre os dois fragmentos
remanescentes. Para o acompanhamento da efetividade das medidas empregadas, serão implantados
o Programa de Monitoramento e Mitigação da Fauna Atropelada e o Programa de Monitoramento
da Fauna Terrestre. Também serão desenvolvidos os Programas de Manutenção e Incremento da
Conectividade e de Compensação Ambiental (SNUC), que consiste em uma medida compensatória,
pois subsidia as unidades de conservação e, assim, a conservação/preservação dos ambientes do
entorno, além das ações de compensação florestal pela supressão de vegetação.
10.4.12. Interferências na Fauna Terrestre
Fase: implantação e operação
Fator Gerador do Impacto: na implantação: mobilização da mão de obra; supressão de vegetação e
preparação do terreno; movimentação de terra; pavimentação e implantação das obras de arte
especiais. Na operação: circulação de veículos particulares e transporte público.
Elemento Ambiental Impactado: fauna terrestre.
Caracterização do Impacto:
Durante a implantação do empreendimento, o corte da vegetação, a limpeza do terreno, a
presença de trabalhadores, de máquinas e as obras civis provocam ruídos e vibrações excessivos e
movimentação frequente, que causam o afugentamento, perturbação e estresse da fauna silvestre,
que é ainda mais significativa para as espécies com maior sensibilidade ambiental. Poderá haver
ferimentos ou perda (óbito) de indivíduos da fauna silvestre na fase de implantação do
empreendimento, por atropelamento por máquinas e veículos associados às obras, atingidos por
motosserra durante a supressão de vegetação, e, ainda, as espécies que vivem em tocas, enterradas,
ou de alguma forma associadas ao solo, podem ser atingidas por maquinários durantes as escavações
e movimentações de solo devido à maior dificuldade de visualização e afugentamento, podendo,
também sofrer ferimentos ou mesmo óbito.
Os resíduos sólidos gerados pela presença de pessoas nas áreas de obras podem atrair fauna
vetora e sinantrópica, bem como animais domésticos. Esses animais podem interagir negativamente
com a fauna silvestre ameaçada, seja pela predação direta por gatos e cães, como por transmissão de
doenças infecciosas.
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Na fase de operação, a utilização do sistema viário, com a movimentação de veículos e pessoas, e
aumento do ruído continuam a causar esses mesmos efeitos negativos e possíveis atropelamentos.
Avaliação do Impacto:
Este impacto é de natureza negativa por causar estresse e possível perda de indivíduos da fauna;
direto quando relacionado à atropelamentos ou ferimentos por máquina e indireto causado por
ruídos e vibrações da movimentação de máquinas e veículos; de duração permanente enquanto a
estrada existir; localizado na ADA e disperso na AID; sua ocorrência é imediata com a supressão de
vegetação e obras; é irreversível pela transformação de uma área natural em estrada; de pequena
magnitude, uma vez que o trecho de vegetação nativa é pequeno e limitado a bordas de fragmentos
maiores, no entanto, de média relevância e significância pela presença de espécies de alta relevância
ecológica, inclusive espécies ameaçadas de extinção, além da conectividade com áreas protegidas.
Medidas Mitigadoras:
Para mitigação deste impacto, serão inseridas ações no Plano de Supressão da Vegetação e no
Programa de Controle Ambiental das Obras que consistem em treinamento para os trabalhadores
das obras que estarão operando os maquinários e veículos, além da implantação de medidas de
controle de velocidade dos veículos, sinalização vertical e horizontal das vias do empreendimento,
bem como ações de educação e conscientização ambiental dos trabalhadores, visando assim
minimizar possíveis conflitos com a fauna local durante a execução das obras.
Para minimizar os riscos de atropelamento da fauna durante a fase de operação, serão
implantadas medidas que auxiliem a travessia da fauna silvestre, tais como: instalação de sinalização e
redutores de velocidade, passagens aéreas ou subterrâneas, passarelas, pontes, cercas e refletores.
Durante a operação já deverão estar em funcionamento as passagens de fauna, para que os animais
mantenham o fluxo entre os fragmentos em segurança.
Quanto aos ruídos, na operação do empreendimento serão instaladas placas educativas para
minimização dos ruídos.
Para o acompanhamento da efetividade das medidas mitigadoras, e, se preciso alteração e/ou
adoção de novas ações, serão implantados o Programa de Monitoramento e Mitigação da Fauna
Atropelada e o Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre.
10.4.13. Geração de Expectativas à População
Fase: planejamento e implantação
Fator Gerador do Impacto: divulgação do empreendimento.
Elemento Ambiental Impactado: população e qualidade de vida.
Caracterização do Impacto:
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A divulgação da possibilidade de implantação de um empreendimento tende a causar expectativas
na população de sua área de influência, no caso deste empreendimento, principalmente aquela
população mais próxima do mesmo.
Diversas atividades executadas desde o início da fase de planejamento do empreendimento, como
os contatos entre os empreendedores e o setor público, notícias veiculadas pela imprensa, presença
de técnicos realizando levantamentos topográficos, ambientais e para outras finalidades, conversas
entre vizinhos etc., acabam por levar a notícia da decisão de implantação da estrada de ligação ao
conhecimento da população em geral, gerando expectativas na mesma em relação ao
empreendimento e ilações de como este pode alterar a situação vigente.
A alteração no uso e ocupação do solo na ADA do empreendimento é também um fator de
expectativa da população nas áreas ao entorno da interligação, visto que se cria uma expectativa
pelas atividades que potencialmente poderão se instalar na região.
Avaliação do Impacto Ambiental:
As expectativas geradas podem ser positivas ou negativas, mas colaboram para a formulação de
atitudes preconcebidas em relação ao empreendimento, que influenciam a formulação de valores em
relação ao mesmo. São diretas e de ocorrência imediata, após o início da divulgação do
empreendimento; temporárias e reversíveis por meio da adoção de ações de esclarecimento e
interação com a comunidade local. Sua magnitude é pequena porém de média relevância; a
significância no contexto global do empreendimento é no entanto baixa.
Medidas Mitigadoras:
A mitigação deste impacto deve se basear na abertura e manutenção de um canal direto de
comunicação entre a Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba e a população objetivando a
divulgação de cada fase e etapa do empreendimento, utilizando-se de linguagem simples, objetiva e
direta. Trata-se de uma medida de interesse do próprio empreendedor, na medida em que pode
promover a divulgação dos aspectos positivos de seu empreendimento.
10.4.14. Geração de Incômodos à População
Fase: implantação
Fator Gerador do Impacto: mobilização da mão de obra, supressão da vegetação e preparação do
terreno, pavimentação e implantação das obras de arte especiais.
Elemento Ambiental Impactado: população e qualidade de vida.
Caracterização do Impacto:
Durante a implantação do empreendimento serão executadas diversas atividades que
potencialmente poderão causar incômodos à população lindeira, devido principalmente à geração de
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ruídos e vibrações, à emissão de material particulado, à geração de tráfego e à modificação do uso e
ocupação do solo. Ressalta-se que a maior parte da nova estrada será implantada em meio a áreas
não ocupadas, salvo nas extremidades onde se conecta à malha urbana existente, e em especial, junto
ao Conjunto Habitacional São Benedito.
A incidência maior da percepção destes incômodos será durante as atividades de supressão de
vegetação e execução das obras de terraplenagem, devido principalmente à utilização de máquinas e
equipamentos com alto potencial de geração de ruídos, a emissão de poeiras e ao tráfego de veículos
que será gerado nesta etapa, com o transporte de material para áreas de disposição.
Avaliação do Impacto Ambiental:
A geração de incômodos à população, na fase de implantação, pode ser considerada como um
impacto negativo, direto, temporário, localizado, imediato e reversível. Sua magnitude e relevância
são pequenas e sua significância é baixa.
Medidas Mitigadoras:
As medidas previstas para mitigar e controlar a ocorrência de incômodos à população se dá por
meio da umectação das áreas de trabalho e acessos em terra, a cobertura das caçambas dos
caminhões quando do transporte de solos, a regulagem dos motores à combustão dos veículos e a
colocação de abafadores em motores estacionários à combustão, quando necessário, detalhadas no
Programa de Controle Ambiental das Obras.
A fim de mitigar os impactos causados na população lindeira, o Programa de Comunicação Social
prevê um canal de comunicação para esclarecer e acompanhar quaisquer situações que venham a
causar desconfortos com a população.
10.4.15. Alterações no Uso e Ocupação do Solo
Fase: implantação e operação
Fator Gerador do Impacto: supressão de vegetação e preparação do terreno; movimentação de
terra; pavimentação e implantação das obras de arte especiais.
Elemento Ambiental Impactado: uso do solo e paisagem.
Caracterização do Impacto:
A implantação desta interligação acarretará em alterações significativas da paisagem em que se
insere, uma vez que a supressão de vegetação e alteração da morfologia do relevo, terraplenagem e
implantação efetiva do empreendimento serão significativos em termos de descaracterização da atual
dinâmica da paisagem natural e antropizada.
Com a implantação e posterior operação deste empreendimento é esperado um aumento do
fluxo de veículos na AID, criando um ambiente propício à implantação de novos estabelecimentos
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comerciais e de prestadores de serviços, podendo acarretar em transformações na estrutura e no uso
do solo da AID, estabelecendo novos eixos de circulação e concentração de atividades.
A compensação ambiental relacionada a implantação deste empreendimento tende a mitigar o
impacto causado na alteração do uso e ocupação do solo, partir das medidas propostas e na sua
plena execução.
Avaliação do Impacto Ambiental:
A alteração da paisagem na durante a implantação é um impacto de caráter negativo, por se tratar
de perda de ambientes naturais; direto e de ocorrência imediata. Esse impacto tem caráter
permanente e irreversível podendo ser considerado de magnitude média; relevância pequena e sua
significância baixa.
A alteração da paisagem, na fase de operação, para este novo padrão de uso do solo urbano é um
impacto de caráter positivo, propiciando a implantação e/ou fomentação de novos estabelecimentos
comerciais e de serviços ao longo das novas rotas de circulação que serão estabelecidas. Trata-se de
um impacto direto, decorrente da operação do empreendimento, sendo de ocorrência no médio e
longo prazo. As alterações na paisagem têm caráter permanente e irreversível. Pela extensão do
acesso rodoviário, pode ser considerado de pequena magnitude e relevância, e baixa significância.
Medidas Mitigadoras:
As medidas mitigadoras propostas preconizam a valorização dos elementos da paisagem
remanescentes, pela sua conectividade, bem como a garantia da fluidez do tecido urbano, criando
melhores condições de acessibilidade.
10.4.16. Alteração no Sistema Viário e Tráfego
Fase: implantação e operação.
Fator Gerador do Impacto: na implantação: mobilização da mão de obra, movimentação de terra,
pavimentação e implantação das obras de arte especiais. Na operação: circulação de veículos
particulares e transporte público.
Elemento Ambiental Impactado: população e qualidade de vida e sistema viário local e regional
Caracterização do Impacto:
Durante a fase de implantação do empreendimento haverá aumento de viagens para transporte
de pessoal, materiais e equipamentos relacionados às obras, as quais utilizarão vias públicas já
existentes, podendo gerar uma sobrecarga temporária nas imediações dos acessos à obra,
principalmente nos bairros Cidade São Pedro e Colinas da Anhanguera. Esse incremento de tráfego
tem por consequência a redução de fluidez e da segurança nas vias locais, interferindo diretamente
na circulação dos automóveis e pedestres.
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Na fase de operação, a nova estrada de ligação induzirá alterações em trajetos de média e longa
distância dentro das áreas de influência do empreendimento. Com a nova ligação viária, trajetos que
atualmente percorrem longas distâncias por meio de vias já bastante congestionadas, poderão ter
seus percursos bastante reduzidos em distância e tempo dispendidos, implicando em um
reordenamento do tráfego pelas vias que serão articuladas pela nova ligação. Novas rotas de
transporte público poderão ser implantadas atendendo de forma mais adequada a população dos
bairros da porção leste do município.
A nova via permitirá maior mobilidade entre as áreas residenciais e as áreas industriais e de
comércio e serviços, favorecendo a acessibilidade a áreas com maior oferta de empregos. Da mesma
forma, a população será beneficiada pela maior acessibilidade a serviços públicos do município de
Santana de Parnaíba.
Esta alteração do tráfego impactará positivamente o sistema viário como um todo, através da
redução do tempo de viagem em trajetos intermunicipais, redução no volume de tráfego das vias
locais e reordenamento do fluxo de veículos.
Avaliação do Impacto Ambiental:
Tendo em vista o que foi apresentado, esse impacto durante a fase de implantação é avaliado
como negativo; direto, de ocorrência imediata; disperso (efeitos principais nos trechos de vias
situados no entorno imediato do empreendimento); temporário; reversível; de pequena magnitude e
média significância e relevância.
Na fase de operação é um impacto positivo, direto, de ocorrência imediata, disperso pela AID e
AII; permanente, irreversível; de pequena magnitude, mas de média relevância e significância.
Medidas Mitigadoras:
As medidas mitigadoras previstas no Programa de Controle Ambiental das Obras para esse
impacto compreendem, para a fase de implantação, entre outras: adequação dos locais de acesso
(entrada e saída de veículos das obras); da sinalização e canalização de tráfego de veículos e pedestres
junto a tais locais; definição de locais adequados para carga e descarga de veículos; adoção de
procedimentos adequados para transporte de materiais e equipamentos e orientação de fluxos e
rotas de veículos vinculados ao empreendimento.
Para a fase de operação, não se aplicam medidas mitigadoras.
10.4.17. Aumento do Grau de Atratividade para Usos Residenciais, Industriais,
Logística e Serviços
Fase: operação
Fator Gerador do Impacto: circulação de veículos particulares e transporte público.
Elemento Ambiental Impactado: população e qualidade de vida.
CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

465

Página: 499

Caracterização do Impacto:
Esta interligação deverá proporcionar benefícios, em termos de acessibilidade para os veículos, a
determinadas regiões de uso residencial, com a inserção de novas alternativas de rotas, com menores
tempos de viagem e incrementos nas velocidades médias de eixos urbanos que venham a ter o seu
carregamento de tráfego aliviado.
Uma vez que os deslocamentos são facilitados pela adição de um novo acesso entre os Bairros
Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro, a atração para novas incorporações passa a se
estabelecer nas áreas de influência do empreendimento.
O adensamento urbano em áreas residenciais consolidadas ou em processo de consolidação,
dotadas de infraestrutura adequada, constitui impacto positivo sobre a estrutura urbana da AID e
AII, na medida em que favorece a concentração populacional nas áreas mais equipadas, facilitando o
acesso aos benefícios urbanos e reduzindo as pressões para expansão da área urbanizada e dos
serviços públicos.
Por outro lado, a facilidade de acesso viário pode influenciar na ocupação de áreas
ambientalmente inadequadas, como Áreas de Preservação Permanente, Áreas de Proteção aos
Mananciais, áreas sensíveis, várzeas e encostas íngremes, por exemplo, neste caso se revestindo em
impacto negativo.
A operação desta interligação deverá proporcionar benefícios localizados, em termos de
atratividade para atividades de comércio e serviços, em função da acessibilidade e mobilidade para o
transporte público e particular, tornando-se um aspecto positivo, desde que haja controle sobre as
novas áreas a serem ocupadas. Os benefícios para as atividades comerciais e de serviços deverão
ocorrer na medida em que o mercado de clientes potenciais possa ser ampliado na mesma
proporção em que melhore o padrão de acesso.
Avaliação do Impacto Ambiental:
Trata-se de um impacto positivo, indireto, já que decorre da alteração da paisagem e da
estruturação do sistema viário e de transportes; disperso, permanente e irreversível; de ocorrência a
médio e longo prazo tendo em vista que ocorre de maneira progressiva; de média magnitude,
relevância e significância.
Medidas Mitigadoras:
Não se aplicam.
10.4.18. Interferências no Patrimônio Cultural e Arqueológico
Fase: implantação
Fator Gerador do Impacto: supressão de vegetação e preparação do terreno e movimentação de
terra.
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Elemento Ambiental Impactado: patrimônio arqueológico.
Caracterização do Impacto:
Por impacto sobre o patrimônio arqueológico se entende o conjunto de alterações que a obra
projetada venha causar nos bens arqueológicos e ao seu contexto, impedindo que a herança cultural
das gerações passadas seja transmitida às gerações futuras.
Avaliação do Impacto Ambiental:
A possibilidade de perda do patrimônio arqueológico é de ocorrência localizada na ADA, restrita
à fase de implantação, sendo um impacto negativo, direto, localizado, permanente, irreversível,
imediato, pontual, de pequena magnitude, alta relevância e média significância.
Medidas Mitigadoras:
A área diretamente afetada abrange compartimentos topomorfológicos e ambientais que sugerem
potencial arqueológico positivo. Esses aspectos remetem à necessidade do prosseguimento do
estudo de arqueologia preventiva na fase de Licença de Instalação. Portanto, conforme solicitado no
Parecer Técnico do IPHAN, na perspectiva da salvaguarda do patrimônio arqueológico, será
executado durante as obras de movimentação de terra, um acompanhamento arqueológico para
verificação de possíveis vestígios arqueológicos, seguindo todas as diretrizes do programa aprovado
pelo IPHAN, que se encontra no Anexo 10.4.18-1.
10.5. SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS
A análise e avaliação dos impactos ambientais decorrentes da implantação do Acesso Rodoviário
entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro indicam que os impactos potenciais se
diferenciam quanto à natureza e repercussão no ambiente, conforme a fase de implantação do
empreendimento.
Na fase de obras, os impactos mais significativos, indicados a seguir, serão decorrentes da
necessidade de intervenções, tais como: a supressão da vegetação, a formação dos taludes pelos
serviços de terraplenagem para dar a conformação ao acesso rodoviário, o transporte de insumos, a
movimentação de máquinas, equipamentos e veículos.
 Perda da Cobertura Vegetal - Na fase de implantação do empreendimento ocorrerá
alteração do uso do solo com a supressão de vegetação na ADA, implicando em remoção
de 5,97 hectares de Floresta Ombrófila Densa em estágio Avançado, 0,11 hectares de
Formação Pioneira em Área Alagada, e 1,37 hectares de Campo Antrópico com Árvores
Isoladas. Durante a supressão de vegetação deverão ser desenvolvidas as ações previstas no
Programa de Controle Ambiental das Obras e no Plano de Supressão da Vegetação, com o
objetivo de controlar as atividades de supressão e de mitigar seus efeitos sobre os
componentes ambientais impactados, prevenindo impactos em áreas não autorizadas e
realizando marcação e resgate de plantas de interesse ecológico durante a supressão. Ainda
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para mitigar o impacto de perda de cobertura vegetal serão realizadas ações no âmbito do
Programa de Manutenção e Incremento da Conectividade e do Programa de Compensação
Ambiental (SNUC).
Perda de Conectividade – A região na qual está inserido o empreendimento tem
importância para a manutenção e preservação das áreas florestais de domínio da Mata
Atlântica, bem como da sua biodiversidade e da conectividade entre os fragmentos
florestais remanescentes. A implantação das passagens de fauna unindo a área de vegetação
fragmentada pela estrada irá reduzir o efeito da fragmentação, proporcionando o
deslocamento seguro da fauna entre as duas áreas, o que também irá proporcionar o
transporte de pólen e propágulos vegetais entre as duas áreas.
 Perda de Hábitat para a Fauna – A supressão da vegetação causará a redução de hábitats
para a fauna silvestre. Para minimização deste impacto, será implantado Plano de Supressão
de Vegetação, que compreenderá o Subprograma de afugentamento de fauna silvestre.
Além disso, serão implantadas passagens de fauna, para que os indivíduos mantenham o
fluxo entre os dois fragmentos remanescentes.
 Intensificação de Processos Erosivos – As atividades de terraplanagem e disposição
temporária de solos orgânicos permitirão exposição de solos aos processos erosivos pelas
águas pluviais, que poderão causar o carreamento das partículas de solo para os cursos
d’água. Para controlar e minimizar estas possíveis situações de processos erosivos durante
as obras estão previstas medidas descritas no Subprograma de Controle Geotécnico e de
Processos Erosivos do Programa de Controle das Ações de Obras – PCAO.


Na fase de operação do empreendimento, os impactos ambientais mais significativos serão
decorrentes da alteração do atual uso do solo e da melhoria das condições de circulação e tráfego:
 Uso do Solo e Paisagem – O empreendimento acarretará uma alteração do uso do solo
atual, implicando na integração dos bairros Cidade São Pedro e Colinas da Anhanguera, e
na reorganização dos eixos de circulação dentro destes bairros, propiciando a instalação de
novos estabelecimentos de comércio e serviços ao longo destes eixos de circulação.
 Alteração no Sistema Viário e Tráfego – A operação do empreendimento será responsável
pelo reordenamento dos fluxos de tráfego de veículos particulares e transporte público,
reduzindo os tempos e distâncias dos trajetos atualmente percorridos, assim como resultará
em uma melhoria da fluidez nas vias existentes. Essa melhoria das condições de mobilidade
propiciará melhores condições de acesso entre locais de trabalho e residência, bem como o
acesso a serviços e equipamentos públicos.
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CAPÍTULO 11
PROGRAMAS DE MITIGAÇÃO, MONITORAMENTO E COMPENSAÇÃO
O presente capítulo consolida, sob a forma de Programas Ambientais, o conjunto das medidas
de prevenção, controle, monitoramento e mitigação, indicadas para os impactos ambientais do
empreendimento em análise, conforme identificados e avaliados no Capítulo 10 deste estudo. Os
Programas visam garantir a viabilidade ambiental do empreendimento, de forma que suas fases de
planejamento, implantação, operação e encerramento sejam realizadas de forma compatível com
a conservação do ambiente e qualidade de vida da população no entorno.
De acordo com as características dos impactos identificados e a fase de ocorrência, os
Programas Ambientais distinguem-se, quanto ao caráter, nos seguintes tipos:


Controle e Prevenção – ações destinadas à prevenção e controle dos impactos ambientais
avaliados como negativos, porém passíveis de intervenção, podendo ser evitados, reduzidos
ou controlados. Podem ser implantadas antes que ocorra a ação que deflagra o impacto
ambiental ou após a ocorrência do impacto, controlando seus efeitos;



Corretivos – ações destinadas a mitigar os impactos negativos que foram considerados
reversíveis, como, por exemplo, ações de recuperação e recomposição das condições
ambientais existentes antes das intervenções;



Compensatórios – destinam-se aos impactos ambientais avaliados como negativos, mas
para os quais não há como inibir sua ocorrência (irreversíveis). Em face da perda de
recursos e valores ecológicos, sociais, materiais e urbanos, as medidas indicadas destinam-
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se à melhoria de outros elementos significativos, com o objetivo de compensar a realidade
ambiental da área;


Monitoramento – medidas destinadas ao acompanhamento e registro da ocorrência e
intensidade dos impactos e do estado dos componentes ambientais afetados, de modo a
propiciar a correção ou mitigação dos efeitos negativos em tempo hábil.

Os Programas Ambientais foram organizados apresentando-se sua justificativa, os objetivos e
metas pretendidas; público-alvo; procedimentos metodológicos e indicadores ambientais;
recursos materiais e humanos necessários à sua implementação; atendimento a requisitos legais;
cronograma de execução; responsável pela implementação; sistemas de registros; e referências
bibliográficas.
Esses programas configuram compromissos do empreendedor no sentido de adequar as
atividades do empreendimento às potencialidades e fragilidades dos componentes ambientais.
11.1. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS
11.1.1. Apresentação e Justificativa
O Programa de Controle Ambiental das Obras - PCAO compreende um conjunto de
diretrizes e medidas que tratam dos vários aspectos relacionados à construção civil, os quais estão
divididos em subprogramas. São estes:


Subprograma de Prevenção e Controle de Processos de Dinâmica Superficial;



Subprograma de Controle da Qualidade do Ar e da Emissão de Ruídos;



Subprograma de Controle da Poluição do Solo e das Águas Subterrâneas;



Subprograma de Controle de Efluentes;



Subprograma de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos;



Subprograma de Recomposição das Áreas Afetadas;



Subprograma de Controle das Interferências com o Tráfego e com a Segurança da
População;



Subprograma de Prevenção e Controle de Rupturas e Escorregamento de Taludes.

Essas diretrizes e medidas destinam-se a evitar ou minimizar ao máximo possível os processos
de degradação dos meios físico e biótico, decorrentes das atividades e serviços relacionados às
obras; as interferências e incômodos ocasionados à população residente nas proximidades; e
facilitar os trabalhos posteriores de recuperação das áreas afetadas.
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As atividades inerentes às obras de construção civil, sob o ponto de vista ambiental, estão
associadas a impactos relacionados às emissões atmosféricas, às emissões sonoras, à qualidade do
solo e águas, à erosão e ao assoreamento, dentre outros. Assim, surge a necessidade de um
acompanhamento, no sentido de monitorar como estão sendo realizadas as obras, e da aplicação
de medidas com a finalidade de aprimorar procedimentos e assim, minimizar/evitar a ocorrência
dos impactos ambientais relacionados às atividades da implantação.
As medidas preventivas, mitigadoras e de controle para os impactos previstos consistirão,
fundamentalmente, de obras e procedimentos usuais em engenharia, de eficiência comprovada e
consagrada, preconizadas e descritas por normas técnicas e amplamente aplicadas em
empreendimentos nos quais os impactos aqui avaliados se manifestam. Serão contempladas pelo
projeto de engenharia e monitoradas pelo empreendedor e o projetista, para que as soluções
preconizadas sejam executadas com a precisão, eficiência, segurança e economia desejadas.
Para que este Programa atinja seus objetivos, é fundamental que as medidas de prevenção e
controle dos impactos ambientais sejam incorporadas aos contratos de serviços e aos
procedimentos construtivos, requerendo para isso que sejam assumidas por todos os envolvidos
na obra.
11.1.2. Objetivos e Metas
Os principais objetivos deste Programa são:
o

Definir os levantamentos, investigações, instrumentação e procedimentos que
permitirão o controle e a mitigação dos impactos causados pelas obras na sua fase
de implantação e operação,

o

Garantir que o desenvolvimento das intervenções previstas ocorra sem a geração
de dano ambiental;

o

Implementar a adoção de práticas operacionais ambientalmente adequadas, de
modo a garantir as condições ambientais adequadas nos canteiros de serviços e
nas áreas de entorno das obras durante a fase de implantação da Estrada de
Ligação;

o

Implementar ações de monitoramento necessárias à avaliação da eficácia das ações
de controle ambiental adotadas.

As metas necessárias para o desenvolvimento deste Programa de Controle Ambiental das
Obras – PCAO serão descritas separadamente dentro de cada subprograma.
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11.1.3. Procedimentos Metodológicos
O PCAO é composto de diversos subprogramas, os quais possuem metodologias e atividades
distintas e específicas para a prevenção e mitigação de impactos distintos, as quais são
apresentadas na sequência, separadamente.
11.1.3.1. Subprograma de Prevenção e Controle de Processos de Dinâmica
Superficial
A. Justificativas e Objetivos
A execução de obras de limpeza do terreno, supressão vegetal e terraplenagem potencializam a
propagação de processos erosivos em suas mais diversas escalas, tornando latente a aplicação de
medidas de proteção superficial do terreno e da drenagem, como forma de controle dos
processos erosivos potencialmente desencadeáveis sobre a superfície do terreno que acarretam na
movimentação das massas de resíduos e materiais. Como resultado desses processos poderá
haver carreamento das partículas de solos para os corpos d’água e seus assoreamentos.
Sendo assim, devido aos fatores apresentados acima, foi desenvolvido o Subprograma de
Prevenção e Controle de Processos de Dinâmica Superficial, visando controlar e monitorar as
atividades de implantação do empreendimento reduzindo ou ainda eliminando os impactos
causados pelas atividades das obras.
Este subprograma tem, por objetivo, prevenir e mitigar os impactos ambientais provenientes
de processos erosivos, escorregamentos de taludes, assoreamentos, entre outros, ocasionados no
decorrer das atividades de implantação do acesso rodoviário.
B. Metas
Durante as atividades de obra para a implantação, podem ser consideradas como metas deste
subprograma:
o

Definir os procedimentos necessários para o monitoramento dos processos de
erosão, escorregamentos de taludes de cortes e aterros, e assoreamentos e
deposição de sedimentos em drenagens;

o

Definir medidas mitigadoras necessárias para seu controle e prevenção e para a
recuperação dos locais afetados;

o

Verificação periódica, em campo, das eventuais inconformidades ambientais.

C. Metodologia e Atividades Propostas
A prevenção e controle do desenvolvimento dos processos erosivos compreendem os
seguintes procedimentos:
a.

Identificação dos Processos Erosivos

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

472

Página: 506

Os processos de erosão deverão ser identificados por meio de inspeções periódicas e
sistemáticas, a serem realizadas nas áreas de solo exposto pela terraplanagem, superfícies dos
taludes de cortes e aterros, pilhas de resíduos e materiais, e nos elementos de drenagem
superficial como canaletas, trincheiras, caixas e escadas hidráulicas, onde irão se depositar os
materiais transportados indicativos desses processos.
Para a identificação da erosão laminar – que ocorre em superfícies expostas, pelo escoamento
das águas superficiais sem concentração de fluxo – deverão ser observadas evidências como
alterações na coloração do solo para tons mais claros; texturas e estruturas mais pronunciadas;
destaque de blocos ou fragmentos de rocha na superfície exposta do solo e materiais, e exposição
de raízes da vegetação instalada nos taludes.
As erosões profundas – que se formam ao longo das faixas onde ocorrem concentrações de
fluxo das águas superficiais e podem comprometer a estabilidade do talude afetado – poderão ser
identificadas pela ocorrência de sulcos, ravinas; grotas; massas de solo descalçadas ou “em
balanço”; solapamentos de canaletas, caixas e escadas hidráulicas; trincas e rupturas por
descalçamento do solo, e escorregamentos.
b.

Identificação dos Processos de Assoreamento

Os materiais provenientes das erosões, em especial as do tipo laminar, irão se encaminhar para
as drenagens, podendo formar depósitos de assoreamento de caráter disperso. As erosões
profundas, bem como as rupturas e escorregamentos de taludes consequentes ou não da
primeira, promoverão a formação de depósitos localizados.
Como as erosões promovem o assoreamento das drenagens e cursos d’água, os pontos baixos
dos taludes e pilhas de resíduos e materiais, os elementos hidráulicos e as drenagens também
deverão ser inspecionados sistematicamente, principalmente em caso de suspeita de erosão
laminar ou quando da ocorrência de erosão profunda. Os depósitos formados deverão ser
identificados e caracterizados quanto à sua extensão, largura, espessura e tipo de material,
determinando-se, também, sua origem e estágio evolutivo.
O assoreamento dos cursos d’água também deverá ser monitorado por meio de inspeções
sistemáticas, conforme os critérios já descritos, e deverão ser utilizados registros fotográficos para
análises comparativas quanto à evolução dos eventuais depósitos formados. Nos locais mais
favoráveis a esses processos, representados por trechos de baixa energia de transporte e
desembocaduras de talvegues e córregos, o primeiro levantamento poderá ser utilizado como
“primitivo” dos levantamentos seguintes, procedendo-se a análise comparativa das seções.
c.

Medidas Mitigadoras

As medidas mitigadoras previstas no caso de verificação de processos de dinâmica superficial
consistem de:
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o

Proteção dos taludes com grama em placas, manta geotêxtil, pedra ou
enrocamento;

o

Controle do direcionamento das águas superficiais, mediante implantação de
sistema de drenagem superficial, constituído por canaletas, caixas de retenção,
galerias, escadas e estruturas para descarga das águas nos talvegues e córregos;

o

Recuperação e proteção dos taludes de cortes e aterros que apresentarem
rupturas, onde, se necessário, deverá ser procedida sua drenagem profunda.

Para possíveis deposições de sedimentos e assoreamentos verificados:
o

Desobstrução dos elementos hidráulicos (canaletas, caixas de retenção, galerias,
etc.);

o

Remoção dos depósitos de sedimentos nas drenagens e desassoreamentos dos
cursos d’água, por escavação manual ou mecânica,

o

Disposição final adequada dos sedimentos e resíduos.

D. Indicadores Ambientais
Deverão se considerados indicadores para este Subprograma de Prevenção e Controle de
Processos de Dinâmica Superficial o número de ocorrências registradas.
E. Atendimento a requisitos legais e/ou outros requisitos
Os trabalhos de execução da obra poderão ter, como referência, o projeto de engenharia e as
normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas relacionadas a ensaios
geotécnicos, controle tecnológico de aterros, estabilidade de taludes, dentre outras.
F. Cronograma de Execução
Este subprograma deve ser implementado desde o início das atividades de implantação da
Estrada de Ligação e durante toda a sua fase de obras, de forma que as inspeções e vistorias de
campo para identificação dos aspectos deverão ser realizadas com frequência semanal a fim de
abranger toda a área do empreendimento. Na fase de operação as atividades deverão ser
realizadas inicialmente a cada mês e, posteriormente, em função dos resultados obtidos, poderão
ter intervalos maiores entre as inspeções.
G. Recursos Necessários
A equipe que irá desenvolver os trabalhos deverá ser constituída por profissionais habilitados
e com experiência, que serão responsáveis pelos levantamentos de campo, e registro e
caracterização das ocorrências identificadas, bem como pelas eventuais não conformidades
ambientais com o projeto.
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Antes do início dos trabalhos de implantação, será realizado treinamento com os profissionais
que executam atividades diretamente relacionadas a processos erosivos, com o intuito de
capacitá-los para detecção das feições das erosões, e para que observem as medidas contidas
neste subprograma.
H. Sistema de Registros
Os elementos obtidos durante as inspeções deverão ser consubstanciados em relatórios de
monitoramento que compreenderão caracterização detalhada das ocorrências e sua origem;
descrição tátil-visual dos materiais; estimativas de dimensões e volumes; evidências fotográficas e
recomendações com detalhamento das ações de controle e mitigação a serem tomadas para a
mitigação do impacto/ocorrência verificado.
I. Responsabilidade
A responsabilidade pelo desenvolvimento das medidas deste subprograma é da empreiteira
encarregada dos serviços e obras referentes à implantação do empreendimento, cabendo à
Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba a fiscalização do cumprimento das medidas
indicadas.
Para que este subprograma atinja seus objetivos, as ações devem ser realizadas com
procedimentos e técnicas básicas presentes num conjunto de diretrizes que devem ser
incorporadas aos contratos de execução das obras, de forma que as empreiteiras assumam,
contratualmente, o compromisso de implementação deste subprograma.
11.1.3.2. Subprograma de Controle da Qualidade do Ar e da Emissão de
Ruídos
A. Justificativas e Objetivos
O controle das atividades das obras que interferem nas condições atmosféricas e de ruído
deverá ser implementado nas áreas onde serão realizadas as obras de ampliação, nas áreas de
apoio e nas vias de acesso aos locais vinculados às atividades do empreendimento, de forma a
manter dentro dos padrões da legislação vigente, os níveis de emissões atmosféricas e de ruídos,
compatíveis com a manutenção da saúde dos trabalhadores e dos moradores das imediações das
obras.
São objetivos deste Subprograma:
o

Garantir o bem-estar da população, prioritariamente daquela instalada nas
proximidades das obras e, também, daquela população residente nas imediações
das principais vias de acesso da ADA, a serem utilizadas pelos veículos e
equipamentos da obra;

o

Não interferir no padrão da qualidade do ar nas áreas diretamente afetadas pelo
empreendimento, em cumprimento à legislação em vigor;
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o

Garantir condições adequadas e salubres de trabalho, para operários e operadores
de máquinas e equipamentos;

o

Controlar possíveis interferências na fauna e flora locais.

B. Metas
Durante as atividades de obra para a implantação do acesso rodoviário, podem ser
consideradas como metas deste subprograma:
o

Acompanhar a evolução dos níveis de ruído ao longo do tempo de duração das
obras, os quais devem ser mantidos dentro dos padrões legais estabelecidos na
NBR 10.151/1999, em sua última revisão;

o

Minimizar ao máximo e/ou evitar suspensão de material particulado nas vias de
tráfego não pavimentadas devido, principalmente, ao tráfego de veículos pesados;

o

Minimizar ao máximo e/ou evitar emissões de materiais particulados devido ao
transporte, recebimento e estocagem de materiais de obra;

o

Minimizar ao máximo e/ou evitar emissões de produtos de combustão interna;

o

Propor medidas de controle e prevenção para minimizar e/ou evitar a ocorrência
destas emissões durante a obra.

C. Metodologia e Atividades Propostas
d.

Medidas para Redução das Emissões Atmosféricas

A emissão de gases e de particulados durante as obras será ocasionada pela circulação de
veículos, máquinas e equipamentos necessários às atividades de implantação do empreendimento.
Para minimizar este impacto recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
o

Durante a realização das atividades das obras, tais como escavações e
regularização de terreno, o material extraído deve ser mantido umedecido, de
forma que não ocorra emissão exagerada de partículas, principalmente nos locais
onde exista população no entorno das obras;

o

As áreas de estocagem de materiais e de manutenção de equipamentos, bem como
as vias de acesso, devem ser umectadas constantemente, especialmente durante o
período seco;

o

O transporte de material oriundo da terraplanagem deve ser feito em caminhões
cobertos com lona, principalmente no caso de transitarem em área urbana, para
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evitar a formação de poeira, a queda e o espalhamento de terra ao longo do
trajeto. Se necessário, o material transportado deverá ser umectado;

e.

o

O tráfego com os veículos, vinculados às obras, deverá ser feito em velocidade
compatível com as vias e sem excesso de carga;

o

Os equipamentos, máquinas e os veículos utilizados nas obras e serviços
associados devem passar por manutenção regular e periódica, de modo a obedecer
às exigências do PROCONVE – Programa de Controle de Poluição do Ar por
Veículos Automotores, minimizando-se assim a emissão de gases poluentes e
material particulado na atmosfera, fora dos padrões estipulados;

o

A queima de materiais combustíveis, de lixo e de matéria orgânica deve ser
proibida.

Medidas para o Controle da Emissão de Ruídos

As obras de ampliação deverão provocar ruídos, em função da circulação de veículos e da
operação de máquinas. Como esses ruídos provocam incômodos à população residente nas
proximidades das áreas das obras, para mitigação são sugeridas as seguintes diretrizes:
o

No caso de necessidade de realização das obras no período noturno, o número de
máquinas e equipamentos utilizados deverá ser reduzido, de forma a adequar as
emissões de ruídos aos padrões preconizados pela legislação vigente,
considerando a existência de moradores nas proximidades das áreas de obras;

o

Os equipamentos deverão ter especificações técnicas rigorosas com relação à
emissão de ruídos, adotando-se a melhor tecnologia disponível;

o

As máquinas e equipamentos deverão passar por serviços de manutenção e
regulagem periódicos, bem como os veículos deverão ser fiscalizados para a
verificação do nível de ruídos e a manutenção das características originais do
sistema de escapamento, em atendimento à Resolução CONAMA 008/92
referente a este tema;

o

Atender aos limites máximos de ruídos permitidos pela legislação, de acordo com
a NBR 10.151 da ABNT (que estabelece os limites máximos de ruídos, em função
das características de uso e ocupação do solo), tanto para o período diurno quanto
noturno, sendo este último apenas necessário se tiver obras durante a noite;

o

Este controle dos níveis de ruídos será implementado nas áreas onde se realizarão
as atividades, de forma a manter os níveis dentro dos padrões da legislação
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vigente, compatíveis em relação aos níveis anteriormente medidos, para as áreas
diretamente afetadas (Resolução CONAMA 01/90 e NBR 10.151 e NBR 10.152).
o

Para este monitoramento de ruído durante a fase de obras, deverão ser realizadas
campanhas de medições periódicas, a começar antes do início das obras, e até o
seu final. As medições terão por finalidade avaliar a condição inicial e os
incrementos dos níveis de ruído, associando-os às etapas da obra e verificando a
necessidade de medidas corretivas.

D. Indicadores Ambientais
Deverão ser considerados indicadores para este Subprograma de Controle da Qualidade do Ar
e da Emissão de Ruídos o número de ocorrências registradas tanto para as emissões atmosféricas
e de ruído. Estas devem ser separadas conforme as metas e objetivos preconizados
anteriormente.
E. Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
f.

g.

Emissões Atmosféricas
o

Art. 32 do Decreto 8.468/76 que aprova o regulamento da Lei nº 997/76 que
dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente. Este artigo
determina os limites máximos de emissão de fumaça preta por fontes móveis;

o

Resolução CONAMA 005/89 que institui o Programa Nacional de Controle da
Qualidade do Ar – PRONAR;

o

Resolução CONAMA 018/86 sobre o Programa de Controle de Poluição do Ar
por Veículos Automotores - PROCONVE;

o

ABNT NBR 6016:1986 – Gás de escapamento de motor Diesel – Avaliação do
teor de fuligem com a escala de Ringelmann.

Ruído e Vibração

Deve-se ressaltar a importância do atendimento aos limites máximos de ruídos permitidos pela
legislação, de acordo com a NBR 10.151 da ABNT (que estabelece os limites máximos de ruídos,
em função das características de uso e ocupação do solo), e outras normalizações de referência,
listadas a seguir.
o

IEC 60651 – Medidores de Nível Sonoro.

o

IEC 60804 – Medidores de Nível Sonoro por Integração.

o

IEC 60942 – Calibradores de referência acústica.
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o

Decisão de Diretoria – DD nº 215/2007/E (CETESB) – Avaliação de incômodo
causado por vibrações.

F. Cronograma de Execução
Este subprograma deve ser implementado desde o início das atividades e durante toda a sua
fase de obras, de forma que as inspeções e vistorias de campo deverão ser realizadas com
frequência semanal para identificação dos aspectos aqui descritos,
Com relação ao monitoramento de ruído, recomenda-se uma campanha prévia ao início das
obras, que servirá de comparação para as campanhas a serem realizadas durante as obras, as quais
deverão ser realizadas trimestralmente, durante todo o período de implementação do
empreendimento, sempre acompanhando o cronograma de obras de implantação das etapas do
empreendimento, ou seja, no período em que não houver obras, não deverão ser medidos os
níveis de ruídos.
G. Recursos Humanos e Materiais
h. Emissões Atmosféricas
Para execução deste Subprograma será necessário, minimamente, um profissional com
experiência em gestão ambiental e/ou segurança do trabalho. Este profissional será responsável
pelo acompanhamento das atividades e verificação da implementação das medidas, bem como
pela elaboração dos respectivos relatórios.
Também será utilizada, como recurso material, a escala colorimétrica de Ringelmann, para
inspeção de fumaça preta além dos recursos necessários para realização das inspeções (veículo
para deslocamento, EPI etc.).
i.

Ruído e Vibração

Para execução deste programa será necessário um técnico especialista em avaliação de ruído
ambiental.
Os integrantes da equipe poderão ser do próprio quadro de funcionários do empreendedor ou
da empresa responsável pela Gestão Ambiental das obras de implantação do empreendimento,
caso esta venha a ser contratada a parte.
A empresa contratada para a realização das campanhas de medição de ruídos deverá dispor
dos equipamentos para medição de ruídos, devidamente certificados e calibrados, que deverá
consistir de:
o

Analisador e monitor de eventos de ruído e vibração;

o

Microfone capacitivo;

o

Calibrador/referência acústica.
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H. Sistema de Registros
Os elementos obtidos durante as inspeções deverão ser consolidados em relatórios de
monitoramento que compreenderão caracterização detalhada das ocorrências e sua origem;
evidências fotográficas e recomendações com detalhamento das ações de controle e mitigação a
serem tomadas para a mitigação do impacto/ocorrência verificado.
Os monitoramentos de ruído serão registrados em relatórios específicos, que podem ser
incorporados nos relatórios das inspeções de campo no mês em que o monitoramento for
realizado.
I. Responsabilidade
É de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba as atividades de
implantação, gerenciamento e acompanhamento dos trabalhos contratados com as empresas
construtoras e prestadoras de serviços, quanto ao cumprimento das diretrizes aqui descritas.
11.1.3.3. Subprograma de Controle da Poluição do Solo e das Águas
Subterrâneas
A. Justificativas e Objetivos
Os solos e os recursos hídricos subterrâneos poderão ser afetados pela infiltração de
substâncias poluentes manuseadas nas áreas de obra, tais como aditivos de concreto (álcalis),
vazamentos ou derrames acidentais de óleos e lubrificantes de máquinas e motores, entre outros.
Devido a estes fatores, foi desenvolvido o Subprograma de Controle da Poluição do Solo e das
Águas Subterrâneas visando controlar e monitorar as atividades de implantação do
empreendimento reduzindo ou ainda eliminando os impactos causados pelas atividades da obra.
Este subprograma tem, por objetivo, controlar, minimizar e até evitar possíveis contaminações
do solo e dos recursos hídricos subterrâneos.
B. Metas
Dentre as metas deste subprograma, estão:
o

Identificação e registro de áreas potencialmente contaminadas;

o

Estabelecer diretrizes para o manuseio adequado de produtos químicos;

o

Elaborar medidas preventivas contra possíveis vazamentos e para controle de
arraste de materiais.

C. Metodologia e Atividades Propostas
Para os potenciais impactos descritos anteriormente decorrentes das atividades de obra para a
implantação do acesso rodoviário, são recomendadas as medidas descritas a seguir, que deverão
ser implementadas tanto no canteiro de obras, como também nas oficinas de manutenção de
máquinas e equipamentos, locais de disposição temporária de materiais das obras e de resíduos
sólidos.
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j.

Prevenção contra vazamentos de óleos e graxas

O armazenamento de líquidos que possam acarretar contaminação do solo e da água (ex.
óleos, combustíveis) será feito em área coberta, impermeabilizada, sinalizada e dotada de caixas
de contenção para eventuais derrames ou vazamentos.
Nas áreas onde pode ocorrer acúmulo de resíduos de óleos e de combustíveis, como oficinas e
pátios de estacionamento de veículos pesados, deverão ser instalados sistemas de direcionamento
de efluentes de forma segregada e drenadas separadamente da drenagem pluvial.
Tais áreas também deverão contar com piso impermeável e contornado por canaletas para
garantir a retenção de ocasionais vazamentos que possam ocorrer durante as operações. Estas
caneletas deverão ser direcionadas para uma caixa separadora água e óleo (SAO) de alta eficiência
no processo de remoção do óleo.
As caixas separadoras, tanques e grades deverão passar por limpezas periódicas, onde deve ser
removido todo o material acumulado para posterior disposição final adequada.
A manutenção de veículos e equipamentos deverá ser feita em local adequado para este fim
(piso impermeabilizado, sistema de contenção e separador água óleo). Os pátios de
estacionamento de maquinário da obra também deverão possuir piso impermeabilizado.
k.

Controle de arraste de materiais

Todos os equipamentos e materiais utilizados nas atividades da obra deverão ficar
armazenados em área coberta.
Restos de materiais acumulados em áreas descobertas que possam ser carreados pela chuva
deverão ser recolhidos diariamente e manuseados de acordo com o Subprograma de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
As áreas das atividades da obra, inclusive as vias de serviço e pátios de estacionamento de
maquinário, deverão possuir um sistema de canaletas de coleta de águas pluviais e caixas de
sedimentação, dotadas de sistema de gradeamento para retenção dos sólidos grosseiros carreados
por essas águas.
Ainda é importante ressaltar que tais caixas de sedimentação e grades deverão passar por
limpezas periódicas, retirando-se o material acumulado e enviando-o para disposição adequada.
D. Indicadores Ambientais
Deverão se considerados indicadores para este Subprograma de Controle da Poluição do Solo
e das Águas Subterrâneas o número de ocorrências registradas. Estas devem ser separadas
conforme as metas e objetivos preconizados anteriormente e por tipo, de acordo descrito no
Metodologia e Atividades Propostas.
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E. Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
o

Decreto Estadual 8.468/76 que aprova o Regulamento da Lei Estadual 997/76.
Os efluentes deste empreendimento somente poderão ser lançados nas coleções
de água, desde que obedeçam às condições estabelecidas no art.18;

o

Resolução nº 396, de 03 de abril de 2008. Dispõe sobre a classificação e diretrizes
ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras
providências.

As atividades propostas neste subprograma visam à aplicação das boas práticas de
gerenciamento de obras para evitar/mitigar eventuais impactos ambientais no solo e recursos
hídricos subterrâneos, de forma a atender a legislação listada acima.
Para que a legislação seja cumprida, também é necessário que as leis e normas técnicas
pertinentes ao gerenciamento de resíduos, manejo e corte de vegetação, bem como as boas
práticas de execução de obras sejam cumpridas/observadas. Estas leis e boas práticas podem,
portanto, ser encontradas nos Programas e Subprogramas que versam sobre esses processos e
que se encontram ao longo deste documento.
F. Cronograma de Execução
Este subprograma deve ser implementado desde o início das atividades de implantação e
durante toda a sua fase de obras até sua conclusão. As inspeções e vistorias de campo deverão ter
frequência semanal.
G. Recursos Humanos e Materiais
Para execução deste Subprograma a empreiteira contratada disponibilizará um profissional
com experiência em gestão ambiental que deverá acompanhar a obra durante todo o tempo de
execução. Este profissional será responsável pelo acompanhamento das atividades e verificação
da implementação das medidas descritas neste subprograma, bem como pela elaboração dos
respectivos relatórios.
H. Sistema de Registros
No monitoramento das obras, deverá ser realizada inspeção visual, de forma que os elementos
obtidos deverão ser consolidados em relatórios de monitoramento que compreenderão
caracterização detalhada das ocorrências e sua origem; evidências fotográficas e recomendações
com detalhamento das ações de controle e mitigação a serem tomadas para a mitigação do
impacto/ocorrência verificado.
I. Responsabilidade
A responsabilidade pelo desenvolvimento das medidas deste subprograma é da empreiteira
encarregada dos serviços e obras referentes à implantação do empreendimento, cabendo ao
empreendedor a fiscalização do cumprimento das medidas indicadas.
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Para que este subprograma atinja seus objetivos, as ações devem ser realizadas com
procedimentos e técnicas básicas presentes num conjunto de diretrizes que devem ser
incorporadas aos contratos de execução das obras, de forma que as empreiteiras assumam,
contratualmente, o compromisso de implementação deste subprograma.
11.1.3.4. Subprograma de Controle de Efluentes
A. Justificativas e Objetivos
A implantação deste subprograma se faz necessária a fim de minimizar e até evitar possíveis
contaminações do solo e das águas superficiais e subterrâneas, através do adequado
monitoramento após a geração deste efluente, durante o seu adequado direcionamento para
sistemas de tratamentos adequados e na sua disposição final.
Este subprograma tem ainda a intenção de permitir o controle qualitativo e quantitativo, de
acordo com a legislação vigente aplicável, dos efluentes tratados e das águas pluviais drenadas que
serão lançados no corpo d’água receptor, a fim de evitar possíveis impactos ambientais nesse
ambiente.
Os objetivos do presente subprograma são:
o

Minimizar e até evitar os impactos ambientais nos corpos receptores;

o

Assegurar o adequado direcionamento e tratamento dos efluentes gerados na
obra;

o

Garantir a máxima eficiência dos sistemas de tratamento existentes.

B. Metas
Dentre as metas deste subprograma, estão:
o

Estabelecer diretrizes de avaliação e de gerenciamento de efluentes líquidos
gerados;

o

Gerar informação e avaliar a condição de qualidade dos efluentes gerados no
empreendimento;

o

Subsidiar ações de prevenção e correção de atividades impactantes, minimizando
os efeitos da alteração da qualidade das águas.

C. Metodologia e Atividades Propostas
Para o controle de efluentes domésticos e industriais durante a fase de implantação estão
sendo preconizadas as seguintes medidas de controle:
l.

Controle dos Efluentes Domésticos
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A obra deverá dispor, obrigatoriamente, de banheiros químicos ou contêineres, onde seus
efluentes, deverão ser direcionados por tubulação ou caminhão limpa fossa para sistemas de
coleta, afastamento e tratamento de efluentes mais próximos ao empreendimento.
Deverá ser realizado um controle ambiental, que consistirá de inspeção visual das obras, para
detecção de extravasamentos, falhas de vedação, infiltrações e vazamentos, de forma a evitar as
contaminações de solo e águas superficiais e subterrâneas.
m.

Controle dos Efluentes Industriais

O manuseio de cimento e concreto, assim como as atividades passíveis de contaminação,
devem ser realizados conforme diretrizes já preconizadas no Subprograma de Controle da
Poluição do Solo e das Águas Subterrâneas.
Dessa forma, os efluentes e águas residuais gerados nas áreas de apoio às obras, como áreas de
manutenção e lavagem de veículos, máquinas e equipamentos deverão ser direcionados, através
de sistema de dutos ou canaletas, para caixas separadoras água/óleo, destinado à contenção de
sólidos, óleos e graxas antes de seu lançamento nos cursos d’água, visando evitar o carreamento
dessas substâncias poluidoras.
Por sua vez, deve ser pré-estabelecida uma frequência de manutenção/limpeza das caixas
separadoras, de acordo com as instruções do fabricante ou projetista, onde os sólidos
contaminados e óleos e graxas retidos deverão ser armazenados para sua posterior remoção e
destinação ambientalmente adequada (como resíduo perigoso), conforme diretrizes descritas no
Subprograma de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos.
No que concerne, os efluentes gerados pelo manuseio de cimento/concreto devem ser
decantados em tanques/bacias específicos, onde, após este processo, o efluente poderá ser
reutilizado na obra, tanto para a fase de compactação de piso quanto para a umectação do solo
(utilizado como medida de contingência à poluição do ar) ou ainda outros usos a serem
identificados durante a obra. O lodo remanescente do tanque será destinado como resíduo Classe
A, pois, de acordo com a Resolução CONAMA 307/2002 trata-se de resíduo de cimento ou de
concreto.
D. Indicadores Ambientais
Deverão ser considerados indicadores para este Subprograma de Controle de Efluentes o
número de ocorrências registradas, onde estas devem ser separadas conforme as metas e
objetivos preconizados anteriormente.
E. Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
As atividades propostas neste subprograma visam à aplicação das boas práticas de
gerenciamento de obras para evitar/mitigar eventuais impactos ambientais nos recursos hídricos.
Para que a legislação seja cumprida, principalmente no que se refere a evitar alteração dos
parâmetros de qualidade dos cursos d’água impactados direta ou indiretamente pelo
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empreendimento, é necessário que as leis e normas técnicas pertinentes ao gerenciamento de
resíduos, manejo e corte de vegetação, bem como as boas práticas de execução de obras sejam
cumpridas/observadas. Estas leis e boas práticas podem, portanto, ser encontradas nos
Programas e Subprogramas que versam sobre esses processos e que se encontram ao longo deste
documento.
F. Cronograma de Execução
Este subprograma deve ser implementado no início das atividades de implantação e durante
toda a sua fase de obras até sua conclusão. As inspeções e vistorias de campo deverão ter
frequência semanal.
G. Recursos Materiais e Humano
Para execução deste Subprograma a empreiteira contratada disponibilizará um profissional
com experiência em gestão ambiental que deverá acompanhar a obra durante todo o tempo de
execução. Este profissional será responsável pelo acompanhamento das atividades e verificação
da implementação das medidas descritas neste subprograma, bem como pela elaboração dos
respectivos relatórios.
H. Sistema de Registros
Os elementos obtidos durante as inspeções e investigações deverão ser consubstanciados em
relatórios de monitoramento que compreenderão indicação das ocorrências e sua origem;
evidências fotográficas e recomendações com detalhamento das ações de controle e mitigação a
serem tomadas para a mitigação do impacto/ocorrência verificado.
I. Responsabilidade
A responsabilidade pelo desenvolvimento das medidas deste subprograma é da empreiteira
encarregada dos serviços e obras referentes à implantação do empreendimento, cabendo a
Prefeitura de Santana de Parnaíba a fiscalização do cumprimento das medidas indicadas.
Para que este subprograma atinja seus objetivos, as ações devem ser realizadas com
procedimentos e técnicas básicas presentes num conjunto de diretrizes que devem ser
incorporadas aos contratos de execução das obras, de forma que as empreiteiras assumam,
contratualmente, o compromisso de implementação deste subprograma.
11.1.3.5. Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
A. Justificativas e Objetivos
Obras que envolvem a geração de resíduos sólidos, precisam ser gerenciados corretamente, de
tal forma que estes sejam armazenados, tratados, se for o caso, para que ocorra a destinação final
adequada, seja para tratamento, reciclagem ou disposição final.
O gerenciamento adequado desses resíduos tem a finalidade de evitar a degradação da
qualidade dos solos, dos recursos hídricos superficiais e até subterrâneos, além da proliferação de
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vetores de doenças, mau cheiro, poluição visual, entre outros fatores, os quais justificam a
necessidade da implementação deste subprograma.
Podem ser citados como objetivos do presente subprograma:
o

Garantir a proteção dos recursos naturais e do ecossistema terrestre, mediante
adoção das medidas pertinentes de controle na geração, armazenamento,
transporte e disposição final dos resíduos gerados durante as obras;

o

Minimizar a geração de resíduos durante as obras, controlando as quantidades de
resíduos gerados e minimizando desta forma os impactos negativos causados por
sua produção;

o

Garantir o manejo e armazenamento temporário e adequado, de acordo com a
tipologia de cada resíduo sólido gerado;

o

Garantir a destinação (quando resíduos) e disposição finais (quando rejeitos)
adequados para cada tipo de resíduo sólido.

B. Metas
A principal meta estabelecida para este subprograma é estabelecer procedimentos e diretrizes
de coleta, transporte, acondicionamento, destinação final (quando resíduos) e disposição final
(quando rejeitos) para os resíduos gerados, de forma a serem incorporados à rotina de atividades
desenvolvidas diariamente e a fim de minimizar os seus impactos ambientais durante a fase de
obras.
C. Metodologia e Atividades Propostas
n.

o.

Planejamento do Gerenciamento de Resíduos Sólidos:
o

Estimativa dos resíduos a serem gerados, com a identificação de resíduos passíveis
de reciclagem;

o

Levantamento, prévio à obra, dos locais adequados para a disposição dos resíduos
previstos, bem como as empresas capacitadas para o transporte e disposição dos
resíduos;

o

Detalhamento das ações de gerenciamento de resíduos durante as obras conforme
as características das etapas do empreendimento; e

o

Treinamento ambiental dos trabalhadores quanto aos aspectos de gerenciamento
de resíduos.

Implantação do Subprograma de Gerenciamento, compreendendo:
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p.

o

Classificação e caracterização detalhada de todos os resíduos gerados de acordo
com a Norma ABNT NBR 10004 e Resolução CONAMA 307/02;

o

Triagem, respeitando as classes de resíduos apresentadas acima (Resolução
CONAMA 307/02, art 3°);

o

Acondicionamento adequado;

o

Contratação e fiscalização dos serviços de transporte de acordo com as normas
técnicas para transporte de resíduos;

o

Obtenção dos certificados de destinação de resíduos e emissão dos respectivos
manifestos de transporte;

o

Destinação/disposição final; e

o

Fiscalização sobre as atividades geradoras de resíduos durante toda a implantação
do empreendimento.

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Comuns

Para este tipo de resíduo, recomenda-se:

q.

o

Instalação de recipientes para a coleta seletiva;

o

Coleta diária dos resíduos, os quais deverão ser armazenados em área
especialmente protegida, onde deverão ser dispostos separadamente por tipo de
resíduo, até sua retirada final e encaminhamento para as centrais de reciclagem e
aterros sanitários, no caso de não-recicláveis e orgânicos.

Gerenciamento dos Resíduos Perigosos

Os resíduos classificados como perigosos deverão ser:
o

Coletados, separados de acordo com o tipo e a quantidade, acondicionados em
recipientes adequados e guardados de forma apropriada em locais de
armazenamento temporário protegidos contra as intempéries (pátios e áreas
cobertas);

o

A disposição final dos resíduos perigosos deverá ser feita em instalações especiais
(Aterros Classe I e incineradores), segundo o tipo de resíduo, ou deverão ser
encaminhados a centros de reciclagem/recondicionamento autorizados;

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

487

Página: 521

r.

o

Óleos usados e solventes deverão ser entregues a empresas terceirizadas e
devidamente licenciadas, com o conhecimento prévio de seu destino final, com
registro de saída dos depósitos e canteiros de obras e chegada ao local de
reutilização ou disposição final;

o

Sempre que ocorrer o envio de resíduos perigosos para locais de disposição final é
necessário o preenchimento do Certificado de Autorização para Destinação de
Resíduos Industriais (CADRI), com a aprovação do órgão ambiental competente
(CETESB);

o

Tanto o armazenamento temporário quanto à disposição final deverá cumprir ao
estabelecido pela legislação vigente.

Gerenciamento de Resíduos Inertes

Os resíduos inertes correspondem aos resíduos oriundos das frentes de obras, como os
entulhos de demolições para limpeza e preparo das áreas das obras; pedras e areias retirados de
escavações.
Este tipo de resíduo deve ser encaminhado para reuso e reciclagem ou para disposição em
locais apropriados (Aterro Classe IIA).
D. Indicadores Ambientais
Deverão ser considerados indicadores para este subprograma o número de ocorrências
registradas, onde estas devem ser separadas conforme as metas e objetivos preconizados
anteriormente.
E. Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
Deve-se ressaltar a importância ao atendimento das normas, resoluções e decretos, referentes
aos processos de separação, acondicionamento provisório e disposição final, entre outros
assuntos pertencentes ao gerenciamento de resíduos sólidos. As normas utilizadas como base
para o desenvolvimento deste Subprograma e que devem ser atendidas são:
o

Norma ABNT NBR 10.004/2004: Classificação de Resíduos Sólidos;

o

Norma ABNT NBR 11.174/1990: Armazenamento de Resíduos Classe 2;

o

Norma ABNT NBR 12.235/1992: Armazenamento de Resíduos Perigosos –
Classe 1;

o

Resolução CONAMA 275/2001: Estabelece o Código de Cores para Diferentes
Tipos de Resíduos;
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o

Resolução CONAMA 307/2002: Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestão dos resíduos de construção civil;

o

Resolução CONAMA 358/2005: Dispõe sobre o tratamento e a disposição final
dos resíduos de saúde e dá outras providências;

o

Lei Estadual 12.300/06: Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define
princípios e diretrizes.

F. Cronograma de Execução
Este subprograma deve ser implementado no início das atividades de implantação e durante
toda a sua fase de obras até sua conclusão. As inspeções e vistorias de campo deverão ter
frequência semanal.
G. Recursos Materiais e Humano
Será necessário disponibilizar treinamentos para todo o pessoal envolvido na obra para que
saibam qual a responsabilidade de cada um no que diz respeito ao gerenciamento de resíduos.
Será necessário garantir recursos para aquisição dos coletores de resíduos, construção da Central
de Resíduos de acordo com os requisitos aqui descritos e contratação de empresas prestadoras de
serviços de transporte, destinação e reciclagem de resíduos.
H. Sistema de Registros
Os elementos obtidos durante as inspeções deverão ser consubstanciados em relatórios de
monitoramento que compreenderão indicação das ocorrências e sua origem; evidências
fotográficas e recomendações com detalhamento das ações de controle e mitigação a serem
tomadas para a mitigação do impacto/ocorrência verificado.
I. Responsabilidade
A responsabilidade pelo desenvolvimento das medidas deste subprograma é da empreiteira
encarregada dos serviços e obras referentes à implantação do empreendimento, cabendo ao
empreendedor a fiscalização do cumprimento das medidas indicadas.
As empresas contratadas para prestação dos serviços relacionados à implantação do
empreendimento deverão implementar o Subprograma de Gerenciamento de Resíduos durante
todo o período das obras, devendo ser essa uma das condições contratuais a ser respeitada.
11.1.3.6. Subprograma de Recomposição das Áreas Afetadas
A. Justificativas e Objetivos
A desativação dos canteiros de obras, depósitos de materiais e instalações de apoio e de
manutenção dos equipamentos e veículos implicará em demolições de edificações ou estruturas
de apoio, momento em que resultará uma quantidade de resíduos sólidos provenientes da
remoção de pavimentos e estruturas provisórias, e de descartes de materiais utilizados nos
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canteiros, nas instalações de apoio administrativo e de estocagem de produtos; e nas áreas
destinadas aos serviços de manutenção de equipamentos e veículos.
São considerados objetivos deste subprograma:
o

Restabelecer o equilíbrio na relação solo-água-planta nas áreas atingidas pelo
empreendimento visando o suporte às atividades de recomposição física e biótica
dos locais e áreas alterados;

o

Possibilitar a retomada do uso original ou alternativo das áreas que sofreram
intervenções diretas decorrentes da implantação do empreendimento, através da
sua reestruturação e de modo a integrá-la de forma harmoniosa na paisagem.

B. Metas
Este subprograma trabalha de forma conjunta com outros, de forma que as suas principais
metas são:
o

Evitar, juntamente com o Subprograma de Prevenção e Controle de Processos de
Dinâmica Superficial, a instalação e/ou potencialização de processos erosivos nas
áreas a serem desmobilizadas;

o

Remover, de forma conjunta com o Subprograma de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos, todos os vestígios materiais de atividades e serviços realizados e
reorganização da área modificada pelas obras;

o

Estabelecer diretrizes e procedimentos para os trabalhos de recuperação e
recomposição das áreas afetadas, tendo em vista aproveitar equipamentos,
ferramentas e mão-de-obra disponíveis, ainda presentes na área.

C. Metodologia e Atividades Propostas
s.

Limpeza das Áreas de Trabalho

Nesta etapa deverá se proceder à:
o

Remoção de todos os vestígios da obra, tais como restos de material da
construção (ferragens, fios, parafusos, madeiras, tapumes, isolantes, estacas, etc.),
entulhos, restos de estruturas provisórias, embalagens, ferramentas e
equipamentos, material excedente ou inútil, pisos das instalações, etc.;

o

Encaminhamento das ferragens, fios, equipamentos e demais materiais passíveis
de reutilização para o almoxarifado da empresa ou para locais de reciclagem. Os
resíduos sólidos não recicláveis deverão ser recolhidos e acondicionados em
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recipientes apropriados para seu encaminhamento para disposição final adequada,
de acordo com o Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

t.

o

Remoção e transporte dos resíduos e entulhos até o local devidamente licenciado
para sua disposição final;

o

Descompactação das superfícies dos pavimentos das instalações provisórias de
apoio às obras, desativadas, para que se possa proceder à recomposição do solo
(no caso das áreas que serão revegetadas).

Recomposição Topográfica

No caso das áreas de apoio desativadas, nessas deverão ser realizados serviços de
reconstituição da geometria dos terrenos para evitar o surgimento de pontos favoráveis à erosão;
e reintegração ao conjunto da paisagem.
A recomposição topográfica compreende duas operações básicas: reconfiguração das linhas e
condições do relevo local (sistematização do terreno) e reordenamento das linhas de drenagem.
Essa recomposição compreende dois serviços básicos:

u.

o

Nivelamento da superfície do terreno – procedendo-se à remoção de eventuais
saliências (acúmulo de material inerte das escavações realizadas) e recobrimento
de depressões;

o

Implantação das estruturas de controle de erosão e dos sistemas de drenagem
superficial definitivas, de acordo com o Subprograma de Prevenção e Controle de
Processos de Dinâmica Superficial.

Proteção das Superfícies das Áreas Afetadas

As superfícies livres do canteiro central do sistema viário e a área do canteiro de obras
desativado deverão ser protegidas da ação das águas pluviais, preferencialmente com a
implantação de cobertura vegetal (grama) e adequado sistema de drenagem de águas pluviais,
tanto por questões estéticas da paisagem quanto por questões de segurança devido ao surgimento
de processos erosivos.
Após a conclusão do nivelamento dos terrenos e implantação dos sistemas de drenagem
superficial, as superfícies deverão ser:
o

Escarificadas para atenuar a compactação do solo, melhorar as condições da
estrutura do solo, facilitar a infiltração das águas pluviais e permitir o
enraizamento das espécies vegetais;
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v.

o

Recobertas com a camada de solo orgânico removido por ocasião das obras e
devidamente estocado; e

o

Adubadas, recebendo uma aplicação de corretivos e fertilizantes, os quais deverão
ser incorporados ao solo através de uma gradagem (revolvimento do solo com os
insumos).

Recomposição Vegetal

A recomposição vegetal deverá ser realizada prioritariamente nas áreas onde as alterações na
topografia original e a supressão da vegetação foram mais intensas, escolhendo-se as espécies
vegetais mais adequadas às necessidades de recomposição de cada local.
Nas superfícies menos impactadas, como canteiro de obras e estruturas de apoio, a
recomposição vegetal deverá utilizar espécies que tenham capacidade para proteger rapidamente
o solo e ao mesmo tempo propiciar condições para o estabelecimento de uma sucessão vegetal
natural.
A implantação de cobertura vegetal através de grama em placas, com fixação por estacas ou
tela metálica, e o plantio de espécies alastrantes têm sido uma solução plenamente utilizada, uma
vez que resolve a proteção do solo de superfícies mais planas.
Nos locais onde as declividades forem superiores a 5% ou onde as alterações ocorridas no
perfil dos solos foram intensas, será recomendável também a introdução de arbustos e
trepadeiras alastrantes, tolerantes à acidez comum dos solos expostos. Essas espécies, além de
proteger a superfície e o perfil do terreno, ajudam o desenvolvimento da sucessão natural da
revegetação realizada por espécies pioneiras locais arbustivas e arbóreas.
Nos casos em que o solo natural for úmido ou encharcado devido à proximidade de linhas de
drenagem, o plantio deverá considerar espécies adaptadas a essas condições.
Para a efetividade da realização da recuperação vegetal, é necessária a execução de um projeto
que considere os seguintes aspectos:
o

Características geoecológicas de cada local;

o

Condições topográficas e edáficas;

o

Características da vegetação nativa, para escolha de espécies mais adequadas aos
propósitos de proteção e controle de erosão, recomposição paisagística e da
autossustentação do novo ecossistema da flora e fauna;

o

Formação e suprimento de mudas;

o

Procedimentos, métodos e equipamentos mais adequados, período da semeadura;
e
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o

Manejo da área plantada.

As correções eventuais deverão ser indicadas com base nos resultados das medidas
implementadas.
D. Indicadores Ambientais
Deverão se considerados indicadores para este subprograma o número de ocorrências
registradas, as quais estiverem em desacordo com os procedimentos e diretrizes descritas, onde
estas também devem ser separadas conforme as metas e objetivos preconizados anteriormente.
E. Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
O Subprograma de Recomposição de Áreas Afetadas é orientativo quanto às medidas práticas
a serem adotadas no campo, devendo ser adaptado para cada caso específico de forma a
recompor a paisagem de cada área afetada pelas obras, da forma mais próxima à original e em
toda a extensão afetada. Foi elaborado em conformidade com a Lei Federal 6.938/81,
regulamentada pelo Decreto 99.274, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.
F. Cronograma de Execução
Este subprograma deve ser implementado imediatamente após o término de todas as fases de
obras. As inspeções e vistorias de campo deverão ter frequência semanal a fim de contemplar
todas as frentes de serviço realizadas durante a implantação do empreendimento.
G. Recursos Materiais e Humano
Para execução deste Subprograma a empreiteira contratada disponibilizará um profissional
com experiência em gestão ambiental que deverá acompanhar a obra durante todo o tempo de
execução. Este profissional será responsável pelo acompanhamento das atividades e verificação
da implementação das medidas descritas neste subprograma, bem como pela elaboração dos
respectivos relatórios.
H. Sistema de Registros
Os elementos obtidos durante as inspeções deverão ser consubstanciados em relatórios de
monitoramento que compreenderão indicação das ocorrências e sua origem; evidências
fotográficas e recomendações com detalhamento das ações de controle e mitigação a serem
tomadas para a mitigação do impacto/ocorrência verificado.
I. Responsabilidade
A responsabilidade pelo desenvolvimento das medidas deste subprograma é da empreiteira
encarregada dos serviços e obras referentes à implantação do empreendimento, cabendo a
Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba a fiscalização do cumprimento das medidas
indicadas.
Para que este subprograma atinja seus objetivos, as ações devem ser realizadas com
procedimentos e técnicas básicas presentes num conjunto de diretrizes que devem ser
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incorporadas aos contratos de execução das obras, de forma que as empreiteiras assumam,
contratualmente, o compromisso de implementação deste subprograma.
11.1.3.7. Subprograma de Controle das Interferências com o Tráfego e com
a Segurança da População
A. Justificativas e Objetivos
Embora as obras de implantação do Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da
Anhanguera e Cidade São Pedro não devam ser desenvolvidas em vias atualmente liberadas para
tráfego, o fluxo de veículos e caminhões de transporte de material destinado às obras deverá
ocasionar interferências com o tráfego ao longo das principais vias de circulação que dão acesso
ao empreendimento, destacando-se:
o

Incremento de tráfego em vias públicas, com consequente redução de fluidez e da
segurança;

o

Interferências com o tráfego e circulação de pedestres nas manobras de entrada e
saída do local do empreendimento, principalmente de caminhões;

o

Estacionamento irregular de veículos na via pública, aguardando entrada no local
do empreendimento;

o

Derramamento de cargas e sujeira nas vias (principalmente lama que desprende
dos pneus dos veículos que saem do local do empreendimento), entre outros.

Essas interferências no tráfego, ainda que temporárias, deverão ser mitigadas por meio da
adoção de medidas de controle, relacionadas à movimentação e circulação de veículos e
máquinas, ao transporte de cargas propriamente dito e à sinalização de orientação aos motoristas
e proteção aos transeuntes.
O objetivo principal deste subprograma consiste em eliminar ou atenuar eventuais impactos
negativos da movimentação de veículos a ser gerada na fase de implantação do empreendimento,
tais como os apontados anteriormente.
B. Metas
São as metas estabelecidas para este subprograma:
o

Formular e aplicar aos processos de transporte medidas que permitam alcançar o
objetivo acima;

o

Estabelecer e aplicar requisitos de desempenho e controle dos processos de
transporte relacionados à fase de implantação do empreendimento.
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C. Metodologia e Atividades Propostas
w.

Público-Alvo

Este subprograma terá como públicos-alvo:

x.

o

Usuários das vias públicas que serão utilizadas para transporte de materiais,
equipamentos e pessoal na fase de implantação do empreendimento;

o

Pessoas que residem ou exercem atividades no entorno das vias envolvidas;

o

Funcionários do empreendedor, ou de terceiros contratados, que exerçam
atividades relacionadas ao transporte de materiais, equipamentos e pessoal na fase
de implantação do empreendimento.

Planejamento de implantação do Subprograma

A fim de minimizar o derramamento de material nas vias, vale destacar a importância do
adequado dimensionamento das viagens a serem realizadas para transporte de materiais,
equipamentos e pessoal segundo os seguintes atributos considerados conjuntamente:
o

Origem e destino;

o

Tipo de veículo a ser empregado;

o

Rota entre origem e destino – vias e trechos a serem percorridos;

o

Períodos, dias e horários de realização das viagens.

A identificação das interferências significativas nas vias auxiliará em um planejamento
apropriado das rotas a serem seguidas no decorrer do transporte de materiais, equipamentos e
pessoal. Para tanto, tal planejamento deverá abranger:
o

Excesso de tráfego em relação às características e capacidade da via;

o

Estacionamento irregular na via pública para espera de entrada no local do
empreendimento;

o

Locais onde manobras de conversão e travessia nas vias pelos veículos a serviço
do empreendimento possam gerar interferências ou situações inseguras mais
críticas;

o

Excesso de peso dos veículos em relação à capacidade de obras de arte (pontes,
viadutos);
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y.

o

Ruído e vibrações excessivos causados pela circulação de veículos a serviço do
empreendimento diante das condições de ocupação e uso do entorno das vias;

o

Geração de poeira, sujeira nas vias e outros fatores de risco ou incômodo.

Formulação de diretrizes e medidas

A formulação inicial de medidas para eliminação ou atenuação das interferências significativas
identificadas deverá contemplar os seguintes aspectos: adequação das rotas e movimentação dos
veículos vinculados às obras; complementação de sinalização e orientação do tráfego;
procedimentos para transporte de materiais, equipamentos e trabalhadores; e segurança em
relação à população, conforme apresentado na sequência:
z.

Medidas de Minimização de Interferência no Tráfego
o

Articulação com o Departamento de Trânsito Municipal para adoção e
implementação de medidas de ordenação do fluxo de veículos e de segurança dos
transeuntes e trabalhadores;

o

Alteração ou reajuste de rotas, tipos de veículos, períodos, dias e horários de
realização de determinadas viagens;

o

Orientação e sinalização da circulação de veículos e máquinas nas vias de acesso
locais e regionais, pelo menos nos trechos mais críticos, evitando a ocorrência de
acidentes com outros veículos e com os transeuntes;

o

Adequação e complementação de sinalização e canalização do tráfego nas vias
envolvidas junto a entradas e saídas do local do empreendimento: A
movimentação de veículos e equipamentos pesados vinculados às obras deverá ser
disciplinada de modo a minimizar interferências com o tráfego local,
principalmente nas proximidades da área do empreendimento;

o

Adoção de medidas preventivas em relação à movimentação de veículos
vinculados às obras, tais como comunicação social, isolamento da área das obras e
sinalização – viária e de advertência convencional;

o

Provisão de espaço suficiente para o estacionamento, carga e descarga dos
caminhões dentro do local da obra;

o

Adoção de sinalização luminosa ou fosforescente nas proximidades do
empreendimento para facilitar a visualização à noite, devendo ser colocada a uma
distância adequada informando obstruções e desvios de tráfego;
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o

aa.

bb.

Manutenção dos dispositivos utilizados para sinalização em perfeitas condições de
conservação, devendo os mesmos ser substituídos, caso sejam danificados.

Medidas de Segurança dos Trabalhadores da Obra
o

Durante os serviços de terraplenagem para implantação, o material retirado deverá
ser disposto em locais protegidos, de modo a não impedir o trânsito seguro dos
trabalhadores e de veículos vinculados às obras;

o

Isolamento prévio das áreas de terraplenagem e escavações através de fitas e/ou
proteções de madeira;

o

Sinalização permanente de todas as frentes de trabalho durante todo o período
das obras, de acordo com um plano de sinalização pré-definido.

Medidas de Controle do Transporte de Materiais

Para o transporte de máquinas e materiais por veículos longos, carretas-prancha e outros
veículos menores, destacam-se as seguintes medidas de controle e segurança:
o

Identificação de todos os veículos próprios, fretados e contratados pela
construtora com etiquetas ou placas de identificação;

o

Estabelecimento de contato prévio com as autoridades pertinentes para definição
de trajetos alternativos, alças de contorno, desvios, horários mais convenientes
etc. para reduzir os incômodos do tráfego de veículos pesados (poeira, lama, ruído
e vibrações) e evitar seu trânsito pelo centro urbano;

o

Planejamento do itinerário para o transporte dos materiais até o local de descarga
definido. Alterações de locais de descarga de materiais não poderão ser efetuadas
sem a autorização dos encarregados responsáveis pela logística das obras;

o

Os materiais deverão ser transportados por veículos apropriados à natureza do
material: caçambas ou carros-pipas para evitar vazamentos ou transbordos de
materiais úmidos, e caçambas fechadas/ cobertas por lonas ou acondicionamento
de materiais secos para evitar a produção de poeiras;

o

As velocidades permitidas tanto aos veículos de carga, como do pessoal vinculado
às obras, deverão ser sumariamente respeitadas;

o

O abastecimento de combustível e a lubrificação dos equipamentos, por serem
atividades de risco, deverão ser executados por pessoal devidamente treinado e
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veículos apropriados, de forma a evitar o derramamento de produtos no solo e os
impactos ambientais que poderão advir dessa operação;
o

cc.

dd.

Todos os veículos utilizados no transporte de materiais deverão ser
periodicamente revisados, para o controle da integridade dos equipamentos,
particularmente sistemas de freios, direção, injeção de combustível, além dos
sistemas de escapamento de gases e controle de ruídos.

Sinalização de Segurança das Obras e do Tráfego
o

A sinalização de segurança para o tráfego deverá obedecer às recomendações do
Código Nacional de Trânsito quanto às dimensões, formatos e dizeres. Qualquer
sinalização complementar de obras nas vias públicas deverá seguir a Resolução
561/80 do CONTRAN;

o

Os operadores de máquinas e equipamentos serão treinados para seguir
rigorosamente as indicações da sinalização;

o

Os dispositivos de sinalização deverão ser mantidos em perfeitas condições de
conservação durante todo o período de obras, devendo ser substituídos, caso
sejam danificados;

o

A sinalização nas proximidades das obras deverá ser luminosa ou fosforescente
para facilitar a visualização à noite, devendo ser colocada a uma distância
adequada informando obstruções e desvios de tráfego;

o

As saídas e entradas de veículos nas áreas das obras, áreas de apoio e em área de
empréstimo ou bota-fora, também deverão ser providas de sinalização diurna e
noturna adequadas;

o

As placas de orientação para “ATENÇÃO” e “REDUZIR VELOCIDADE”
devem ser posicionadas com a devida antecedência (no mínimo 500, 200 e 100
m), em consonância com determinação das autoridades locais de trânsito;

o

O desvio de trânsito só poderá ser efetuado com autorização das autoridades
competentes, utilizando-se para isso barreiras, com sinalizações de advertência,
que serão removidas logo após o término dos serviços, retomando as condições
originais do local afetado.

Operacionalização do Subprograma

A operacionalização do Subprograma deverá ser conduzida de acordo com o que vier a ser
definido na fase de planejamento descrita, bem como em medidas posteriores de ajuste e
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aprimoramento. As principais ações a serem realizadas durante a execução do subprograma
abrangem:
o

Implantação de sinalização e adequação de infraestrutura nas vias envolvidas
(sinalização, canalização, reparos ou complementos de pavimentação e passeios e
outras);

o

Realização de campanhas de divulgação ao público sobre alterações nas condições
de infraestrutura e operação das vias envolvidas, se cabível;

o

Seleção de veículos e operadores de transporte de acordo com os requisitos
estabelecidos;

o

Orientação e treinamento dos operadores para cumprimentos dos procedimentos
previstos;

o

Programação das viagens de caminhões segundo origens, destinos, veículos, rotas,
dias e horários estabelecidos;

o

Controle do efetivo cumprimento dos procedimentos previstos quanto a veículos,
operadores, programação de viagens, acondicionamento e manuseio de cargas;

o

Implantação de medidas de ajuste e aprimoramento do próprio subprograma e
suas interfaces com outros programas e subprogramas e atividades relacionados.

D. Indicadores Ambientais
Deverão se considerados indicadores para este subprograma o número de ocorrências
registradas, as quais estiverem em desacordo com os procedimentos e diretrizes descritas, onde
estas também devem ser separadas conforme as metas e objetivos preconizados anteriormente.
E. Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
O Código de Trânsito Brasileiro - CTB estabelece a obrigatoriedade de implantação da
sinalização ao órgão com circunscrição sobre a via, que responderá, civil e criminalmente, pela
falta, insuficiência ou incorreta colocação da mesma, conforme consta do artigo 90 §1º,
sujeitando-se ainda, pelo artigo 1º §3º, à responsabilização objetiva por danos causados pelos
cidadãos em virtude da ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos
e serviços que garantam o direito ao trânsito seguro.
Assim, preconiza o artigo 94 que, qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de
veículos e pedestres, seja na pista ou no acostamento, caso não possa ser retirado, deve ser
devidamente e imediatamente sinalizado.
Em complementação, o artigo 95 estabelece que nenhuma obra ou evento que possa perturbar
ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será
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iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. O
parágrafo 1º do artigo 95 diz que a obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou
manutenção da obra ou evento.
Na desativação do desvio e da sinalização provisória, versa o artigo 88 que a rodovia só
poderá ser liberada à circulação normal quando estiver devidamente sinalizada, verticalmente e
horizontalmente.
F. Cronograma de Execução
Este subprograma deverá ser formulado previamente à mobilização dos trabalhadores,
equipamentos e veículos vinculados às obras do empreendimento, e mantido durante todas as
etapas, de acordo com o cronograma de implantação do empreendimento.
G. Recursos Materiais e Humano
Nesta etapa do projeto não é possível determinar os recursos necessários para a
implementação deste subprograma, e, portanto, serão apresentados no detalhamento dos projetos
para implantação do empreendimento, no momento da solicitação da Licença de Instalação.
H. Sistema de Registros
Os elementos obtidos durante as inspeções deverão ser consubstanciados em relatórios de
monitoramento que compreenderão indicação das ocorrências e sua origem; evidências
fotográficas e recomendações com detalhamento das ações de controle e mitigação a serem
tomadas para a mitigação do impacto/ocorrência verificado.
I. Responsabilidade
O planejamento e a execução deste Subprograma de Controle das Interferências com o
Tráfego e a Segurança da População são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Santana
de Parnaíba em conjunto com a empreiteira contratada.
11.1.3.8. Subprograma de
escorregamentos de Taludes

Prevenção

e

Controle

de

Rupturas

e

A. Justificativas e Objetivos
Para execução da obra serão necessários trabalho de terraplanagem para conformação do
terreno, podendo resultar em taludes que, caso não sejam implantados da forma correta e não
possuírem as proteções devidas, poderão acarretar em rupturas e escorregamento dos mesmos,
justificando assim a implantação deste subprograma durante as obras.
Após finalização das obras de implantação, ainda existem riscos de rupturas e escorregamento
dos taludes, uma vez que os mesmos ficaram expostos as intempéries do tempo e a ações
antrópicas e, portanto, este subprograma deve ter sua duração estendida a fase de operação do
empreendimento.
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B. Metas
A meta estabelecida para este subprograma é minimizar eventos de escorregamento e rupturas
de taludes.
C. Metodologia e Atividades Propostas
O monitoramento será realizado em conformidade com os padrões e metodologias usuais,
atendendo as normas técnicas pertinentes e consistindo, basicamente, de procedimentos de
observação e medição, os quais permitirão a identificação, diagnóstico e acompanhamento das
rupturas e escorregamentos, os quais podem eventualmente estar instalados nos taludes dos
cortes e aterros, de forma a se estabelecer as medidas de mitigação, controle e prevenção
necessárias, e a verificação das eventuais inconformidades com o projeto.
O dimensionamento dos taludes, de forma a garantir sua estabilidade e integridade, está
devidamente contemplado pelo projeto e foi desenvolvido com base nas investigações e estudos
geotécnicos realizados, considerando-se as características geotécnicas das fundações e dos
materiais, inclinação dos taludes, necessidade de bermas, proteção superficial contra erosão e
drenagem.
Instabilidades em taludes de cortes e aterros poderão ocorrer durante as fases de implantação
e operação do empreendimento, e estariam relacionadas a inclinações inadequadas de taludes;
falta de proteção superficial ou sua deterioração; deficiências nos sistemas de drenagem
superficial; processos erosivos; percolação de água, e carregamentos não previstos, manifestandose como rupturas e escorregamentos.
Podem ser identificados e diagnosticados pela presença de trincas na superfície do terreno,
abatimentos, deslocamentos, basculamentos, degraus, presença de água e zonas saturadas.
A ruptura corresponde à etapa inicial do processo, sendo caracterizada pela presença de uma
ou mais trincas abertas sem deslocamento (trincas de tração), indicando que já houve o
rompimento do solo ao longo de uma superfície contínua, com o “isolamento” de uma massa de
solo em relação ao maciço.
Escorregamentos dizem respeito à movimentação da massa rompida, com o abatimento de
um dos lados das trincas (trincas de cisalhamento) e a exposição de uma superfície verticalizada
com milímetros a metros de altura, que nos solos homogêneos apresenta forma
aproximadamente côncava, característica de rupturas do tipo circular.
O monitoramento dos taludes quanto às eventuais rupturas e escorregamentos consiste,
basicamente, de inspeções sistemáticas nas quais devem ser mapeadas em planta
georreferenciada, e caracterizadas detalhadamente, as seguintes feições e ocorrências:
o

Trincas de tração (abertas), com indicação da forma, comprimento, abertura em
milímetros, evidências de deslocamentos associados, evidências de infiltração de
água, carreamento de materiais e processos de piping (erosão tubular regressiva) a
jusante.
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o

Trincas de cisalhamento (fechadas, com abatimento de um dos lados ao longo da
superfície de ruptura), com indicação da forma, comprimento, rejeito
(deslocamento vertical) em milímetros, e evidências de deslocamentos associados.

o

Escorregamentos relacionados às trincas, com seus limites e altura da superfície de
ruptura, seção típica transversal pela ruptura, volume aproximado do material
mobilizado, tipo de material rompido e causa provável.

o

Presença de água e zonas saturadas, com indicação das áreas com ocorrência de
umidade; formas de ocorrência das surgências de água (escorrimento, gotejamento
ou jorro) com indicação de vazão (em litros/s) e carga hidráulica (em metros), se
necessário; e as ocorrências de processos erosivos e piping associados.

o

Deterioração da proteção superficial, com croqui das áreas das ocorrências,
extensões, estado de conservação e identificação das causas das ocorrências
registradas.

o

Erosões na forma de locas e tubos nos taludes, causadas pela ocorrência de piping,
com indicação da posição da ocorrência em relação ao talude (topo, posições
intermediárias e pé), dimensões, profundidade e presença de água.

Como medidas mitigadoras para as eventuais rupturas e escorregamentos nos taludes dos
cortes e aterros, poderão ser realizadas recomposições do talude rompido por meio de reaterro
com solo argiloso compactado; retaludamentos; construção de bermas de equilíbrio; instalação de
drenos profundos; recomposição ou adequação da drenagem superficial; recomposição da
proteção superficial, e obras de contenção caso necessário.
D. Indicadores Ambientais
Deverão se considerados indicadores para este subprograma o número de ocorrências
registradas, as quais estiverem em desacordo com os procedimentos e diretrizes descritas, onde
estas também devem ser separadas conforme as metas e objetivos preconizados anteriormente.
E. Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
As principais normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a serem
observadas pelo projeto, são relacionadas a seguir:
o

NBR-06497/1983 – Levantamento Geotécnico;

o

NBR-08044/1983 – Projeto Geotécnico;

o

NBR-09061/1985 – Segurança de Escavações a Céu Aberto;

o

NBR-11682/1990 – Estabilidade de Taludes;
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o

NBR-06484/2001 – Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento de
Solos.

F. Cronograma de Execução
Este Subprograma será executado em três etapas:
o

Etapa de Planejamento: nesta etapa, será informada à construtora responsável
pelas atividades das obras e às empresas terceirizadas a necessidade de definir os
procedimentos necessários para a prevenção e controle de eventuais rupturas e
escorregamentos de taludes de cortes e aterros passíveis de ocorrência nas obras.

o

Etapa de Execução: nesta etapa será verificado se todos os procedimentos
estabelecidos estão sendo atendidos e monitorados os taludes de cortes e de
aterros.

o

Etapa de Pós-execução: nesta etapa serão avaliados os resultados dos
procedimentos implantados, bem como avaliada a periodicidade das vistorias
técnicas, a(s) instituição(ções) responsável(is) pela contratação desses serviços e a
forma de registro e de armazenamento das informações a serem obtidas.

G. Recursos Materiais e Humanos
Para execução deste Subprograma a empreiteira contratada disponibilizará um profissional
com experiência em gestão ambiental que deverá acompanhar a obra durante todo o tempo de
execução. Este profissional será responsável pelo acompanhamento das atividades e verificação
da implementação das medidas descritas neste subprograma, bem como pela elaboração dos
respectivos relatórios.
H. Sistema de Registros
Durante a etapa de obras, as inspeções deverão ser realizadas semanalmente, e durante sua
operação deverão ser realizadas semestralmente; após as precipitações pluviométricas intensas e
períodos de chuvas continuadas, e quando houver indícios ou informação de terceiros sobre
eventuais ocorrências.
I. Responsabilidade
O planejamento e a execução deste Subprograma são de responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Santana de Parnaíba em conjunto com a empreiteira contratada.
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11.2. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA
SUPERFICIAL
11.2.1. Apresentação e Justificativa
Durante a fase de implantação do empreendimento, atividades como supressão da vegetação e
limpeza do terreno; a realização dos serviços de terraplenagem; execução das obras civis e
pavimentação e circulação de veículos e máquinas poderão alterar a qualidade físico-química e
química das águas. Na fase de operação, a atividade prevista é a circulação de veículos, não sendo
previstos impactos a qualidade da água superficial em função dessa atividade.
11.2.2. Objetivos e Metas
Este programa tem como objetivo a avaliação periódica das características físico-químicas e
químicas das águas nas áreas de influência do empreendimento, de modo a identificar
prontamente a ocorrência de possíveis impactos.
Este Programa tem como meta avaliar a eficácia das medidas mitigadoras de alterações da
qualidade da água nas imediações do empreendimento, executando o monitoramento periódico
da mesma.
11.2.3. Procedimentos Metodológicos
ee.

Definição dos pontos de monitoramento

O monitoramento de qualidade da água deverá ser realizado através da amostragem de água
superficial, considerando os mesmos pontos avaliados no levantamento de dados primários para
a elaboração do Diagnóstico Ambiental.
ff.

Procedimento de coleta

A amostragem deverá seguir as recomendações descritas por ISO 5667-6 (2014) e ANA;
CETESB (2011). As amostras deverão ser armazenadas em frascos de material apropriado,
contendo o preservante adequado, em função do analito ao qual se destina cada alíquota. O
preparo de amostras e as respectivas análises deverão ser realizados dentro do holding time
específicos para cada parâmetro a ser analisado, de acordo com metodologias internacionalmente
reconhecidas, tais como Standard Methods e USEPA.
gg.

Parâmetros a serem monitorados

Em campo, deverão ser realizadas medidas físico-químicas nas amostras de água superficial
dos seguintes parâmetros: oxigênio dissolvido, pH, potencial de oxirredução, condutividade,
salinidade e temperatura. A medição dos parâmetros físico-químicos em campo deverá ser feita
utilizando uma sonda multiparâmetros, calibrada em laboratório acreditado segundo a norma
NBR/ISO IEC 17.025:2005.
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Em laboratório, deverão ser analisados os mesmos parâmetros analisados no Estudo de
Impacto Ambiental.
O laboratório contratado deverá adotar métodos analíticos que propiciem limites de
quantificação praticável (LQP) que atendam aos valores da Resolução CONAMA 357/05. Todas
as amostras deverão ser encaminhadas para o laboratório acompanhadas de cadeia de custódia.
Todas as análises deverão ser realizadas em laboratório acreditado pela NBR/ISO IEC
17.025:2005, em atendimento a Resolução SMA nº 100/2013.
11.2.4. Indicadores ambientais
Os indicadores ambientais do presente programa de monitoramento se baseiam no
acompanhamento dos parâmetros referentes às condições e padrões de qualidade das águas
superficiais. A variação desses parâmetros, ao longo do tempo poderá fornecer elementos que
permitam a identificação dos efeitos dos impactos ambientais associados ao processo de
instalação e operação do empreendimento na área.
11.2.5. Recursos materiais e humanos
Para a execução deste programa de monitoramento, serão necessários insumos e
equipamentos para a coleta, acondicionamento, transporte e análise das amostras de água.
A equipe técnica deverá ser composta por profissionais devidamente qualificados e com
experiência comprovada. Para o desenvolvimento do presente programa é sugerido no mínimo
os seguintes profissionais: 1 biólogo, 1 químico e 2 técnicos ambientais.
11.2.6. Atendimento a requisitos legais e/ou outros requisitos
Em 2005, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) publicou a Resolução nº 357
que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento definindo condições e padrões de qualidade das águas, estabelecendo limites
individuais para cada substância em cada classe.
11.2.7. Inter-relação com outros Planos e Programas
O programa de monitoramento das águas superficiais está associado aos seguintes planos e
programas:
o

Programa de Controle Ambiental das Obras;

o

Plano de Supressão de vegetação

11.2.8. Cronograma de Execução
O monitoramento deverá ter início através da realização de uma campanha prévia, a qual
deverá ocorrer em momento anterior ao início de qualquer atividade de implantação do
empreendimento, incluindo a supressão de vegetação.
CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

505

Página: 539

A partir do início da implantação, as campanhas deverão ocorrer mensalmente e se estenderão
ao longo de toda a fase de implantação. Durante a fase de operação, não está sendo previsto
impacto em função da atividade do empreendimento, entretanto três meses após a conclusão da
obra deverá ser realizada uma campanha final.
11.3. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FLORA
11.3.1. Apresentação e Justificativa
Para a implantação do empreendimento haverá supressão de vegetação, o que desencadeará os
impactos de Perda de Cobertura Vegetal, Perda de Conectividade, Interferências em Áreas de
Preservação Permanente e Interferências em Unidades de Conservação. Sendo assim, o Programa
de Monitoramento de Flora justifica-se pela necessidade de acompanhamento dos efeitos do
empreendimento sobre a flora remanescente local, caracterizada principalmente por fragmentos
de Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado.
O presente estudo apresenta as principais diretrizes a serem atendidas pelo Programa, que
deverão ser devidamente detalhadas após a emissão da licença prévia, quando da elaboração do
Plano Básico Ambiental.
11.3.2. Objetivos e Metas
Os objetivos deste Programa são:
o

Caracterizar e monitorar periodicamente a dinâmica, estrutura e a composição da
vegetação nativa remanescente, identificando possíveis alterações decorrentes das
atividades relacionadas ao empreendimento;

o

Acompanhar o desenvolvimento ontogenético dos indivíduos, monitorando
mortalidade e recrutamento por meio da implantação de parcelas permanentes;

o

Identificar a necessidade de medidas de controle tão logo sejam detectadas
alterações na comunidade vegetal, dinâmica ou estrutura da vegetação decorrentes
das atividades do empreendimento.

As principais metas relacionadas ao Programa são:
o

Instalar e realizar uma campanha de levantamento de dados em 100% das parcelas
permanentes antes da supressão de vegetação, ou seja, da instalação do
empreendimento;

o

Monitorar periodicamente as parcelas permanentes, de acordo com o estabelecido
no PBA, por um período que contemple toda a implantação e, ao menos, dois
anos após a operação do empreendimento.
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o

Gerar relatórios consolidados, com análise conjunta dos dados.

A. Procedimentos Metodológicos
Deverão ser implantadas parcelas permanentes de 100 m² para amostragem periódica dos
indivíduos com DAP (diâmetro a altura do peito – 1,30 m do solo) maior ou igual a 5 cm. Para
estes indivíduos, que serão cadastrados e marcados com uma plaqueta numerada, serão medidos
o DAP e a altura total e posteriormente calculados parâmetros fitossociológicos como frequência,
densidade e dominância, área basal, índice de valor de importância, índice de valor de cobertura,
além do índice de diversidade e do índice de equitabilidade. Também deverá ser analisada a
distribuição dos indivíduos em classes de diâmetro e altura, assim como a mortalidade e o
recrutamento.
No interior das parcelas deverão ser implantadas sub-parcelas permanentes com pelo menos 1
m², onde serão monitorados os regenerantes das espécies arbóreas. Para estes indivíduos serão
medidas as alturas e verificada a mortalidade e desenvolvimento de novos regenerantes.
A partir dos dados obtidos serão desenvolvidos, periodicamente, relatórios analíticos
apresentando os resultados a respeito da comunidade vegetal estudada.
Assim, as principais diretrizes e ações deste Programa são:
o

Realizar monitoramento periódico por meio de vistorias técnicas e implantação de
parcelas permanentes nas áreas florestais próximas ao empreendimento. Para que
este programa atinja seus objetivos, é fundamental que as campanhas sejam
realizadas com procedimentos e esforço padronizados, permitindo assim a
comparação dos resultados obtidos ao longo do tempo;

o

Realizar uma primeira campanha de coleta de dados fitossociológicos antes do
início das obras, a fim de caracterizar a estrutura inicial dos remanescentes,
anterior a qualquer impacto previsto;

o

Avaliar a dinâmica das espécies vegetais, além da estrutura e composição dos
remanescentes;

o

Calcular parâmetros fitossociológicos e índices de diversidade e equitabilidade;

o

Elaborar relatórios consolidados avaliando os resultados obtidos e, caso
necessário, indicando medidas para cessão ou compensação dos possíveis
impactos que os remanescentes de vegetação nativa possam vir a sofrer.

11.3.3. Indicadores Ambientais
Os indicadores ambientais que deverão ser utilizados neste programa correspondem ao
número de indivíduos vivos, taxa de mortalidade, riqueza, índices de diversidade e equitabilidade,
valores médios de DAP (diâmetro a altura do peito) e altura, parâmetros fitossociológicos
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(densidade, dominância, frequência, volume, índice de valor de cobertura e índice de valor de
importância).
11.3.4. Recursos Materiais e Humanos
Para o desenvolvimento das atividades do presente subprograma deverão ser utilizados,
minimamente:
o

Canos de PVC para delimitação das parcelas e sub-parcelas permanentes;

o

Fitas zebradas e/ou linhas de polietileno para delimitação das parcelas e subparcelas permanentes;

o

Placas para cadastro dos indivíduos arbóreos;

o

Aparelho GPS;

o

Câmera fotográfica;

o

Aparelho de comunicação (telefone celular);

o

Material para anotação;

o

Podão de coleta e tesoura de poda;

o

Material para coleta e herborização (sacos plásticos, fita crepe, jornal, papelão e
prensa);

o

Facão;

o

Equipamentos de Proteção Individual.

A equipe de campo deverá ser constituída por pelo menos:
o

Um biólogo com experiência em levantamentos fitossociológicos;

o

Um auxiliar de campo.

11.3.5. Atendimento a requisitos legais e/ou outros requisitos
Além de atender o disposto na Resolução CONAMA 001/86, este programa foi apresentado
seguindo o disposto no item 10 do Parecer Técnico n° 38/16/IE.
11.3.6. Inter-relação com outros Planos e Programas
O programa de monitoramento de flora está associado ao Programa de Monitoramento de
Fauna, ao Plano de Supressão de Vegetação, ao Programa de Compensação Florestal e ao
Programa de Manutenção e Incremento da Conectividade.
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11.3.7. Cronograma de Execução
O presente programa deverá ter início anteriormente à atividade de supressão, durante toda a
fase de implantação, e por pelo menos dois anos após o início da fase de operação. Ao final deste
período será avaliada a necessidade de continuidade do programa.
11.3.8. Sistema de Registros
Os resultados deverão ser demonstrados em relatórios analíticos contendo as atividades
realizadas no período em questão e as análises temporais dos dados.
11.3.9. Responsável pela Implementação do Programa
A implementação e execução do Programa de Monitoramento da Flora é de responsabilidade
do empreendedor.
11.4. PLANO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
11.4.1. Apresentação e Justificativa
O Plano de Supressão da Vegetação atende o Programa de Controle de Supressão da
Vegetação, bem como do Programa de Resgate de Fauna e Flora propostos no Termo de
Referência do presente estudo, unificando as ações em um Plano de maneira a coordenar as
atividades relacionadas entre os Programas. Para a implantação do empreendimento será
necessária a supressão de vegetação presente na ADA. Efeitos dessa supressão, como a perda de
indivíduos da flora, perda do banco de sementes, alteração da ciclagem de nutrientes e redução
das populações da comunidade vegetal, podem ser reduzidos com a realização de resgate de flora
e com o devido acompanhamento da atividade de supressão.
A supressão da vegetação também deverá gerar material lenhoso passível de aproveitamento.
O planejamento da destinação adequada desta biomassa removida, além de mitigar o impacto de
geração de resíduos para aterro e consequente emissão de gás carbônico na atmosfera, também é
importante para garantir a eficiência da supressão, pois restos vegetais deixados na área do
empreendimento podem comprometer a estabilidade do solo em função da decomposição.
Ainda, o Plano de Supressão da Vegetação irá compreender medidas mitigadoras para o
impacto Interferências sobre a fauna silvestre. Tais interferências que a fauna é passível de sofrer
consistem, desde perturbação por ruídos, ferimentos por motosserra, atropelamento por
maquinários até a perda de indivíduos da fauna silvestre.
Assim, este plano visa tornar a atividade de supressão menos impactante à fauna, reduzindo a
mortalidade e ferimento de indivíduos da fauna silvestre, além de garantir, em outros casos, o
afugentamento de fauna para os devidos remanescentes florestais.
Durante a atividade de supressão em si, embora esta seja em pequena proporção, a fauna local
estará vulnerável a impactos diretos e sofrerá intervenções em seu ambiente natural, sendo
obrigada a se deslocar ou fugir para garantir sua sobrevivência. No entanto, nem todas as espécies
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possuem capacidade de deslocamento rápido e por grandes distâncias, sendo necessário um
acompanhamento adequado com afugentamento da fauna, quando necessário. Para garantir a
correta execução de suas ações o Plano está dividido em:
 Subprograma de Acompanhamento da Supressão,
 Subprograma de Afugentamento de Fauna,
 Subprograma de Aproveitamento e Destinação de Biomassa, e
 Subprograma de Resgate de Flora e Banco de Sementes do Solo.
11.4.2. Objetivos e Metas
Os principais objetivos deste plano são:
o

Acompanhar e orientar as atividades de supressão da vegetação em relação à
execução do corte de maneira adequada e segura, evitando qualquer interferência
fora da ADA;

o

Reduzir, direta ou indiretamente, os impactos ambientais decorrentes dessa
atividade, sendo realizado de maneira conjunta com os outros programas e
subprogramas relacionados;

o

Mitigar o impacto causado com o desmatamento, por meio do resgate de
serapilheira, plantas epífitas, propágulos e mudas de espécies vegetais nativas;

o

Minimizar a geração de resíduos oriundos da supressão da vegetação e
consequente minimização de gás carbônico emitido para a atmosfera;

o

Evitar autuações decorrentes do descumprimento da autorização para supressão
de vegetação;

o

Direcionar a supressão, de forma a propiciar o afugentamento da fauna para
remanescentes florestais vizinhos;

o

Minimizar os impactos decorrentes da atividade de supressão de vegetação sobre
os indivíduos da herpetofauna, avifauna e mastofauna devido à perda de seus
hábitats presentes na ADA, durante as fases de implantação do empreendimento
em questão;

o

Acompanhar o procedimento de supressão da vegetação da ADA a fim de
estimular o afugentamento e a realocação espontânea dos vertebrados terrestres
que por ventura apareçam, conduzindo-os, quando necessário, para áreas
adequadas à sua presença e sobrevivência.
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o

Realizar treinamento e sinalização para minimizar perturbações (ruídos de veículos
e maquinários) sobre a fauna silvestre,

o

Realizar a conscientização dos colaboradores quanto aos procedimentos a serem
realizados quando houver presença da fauna silvestre.

As principais metas do presente plano são:
o

Executar todas as ações sincronizadas previstas nos subprogramas, com início das
atividades anteriormente à supressão de vegetação;

o

Acompanhar e executar tais ações durante toda a duração da atividade de
supressão da vegetação;

o

Intervenção zero fora da área de intervenção do empreendimento;

o

Funcionários envolvidos 100% seguros, sem ocorrência de acidentes;

o

Resgate de flora espacialmente distribuído, abrangendo a diversidade e a
totalidade dos habitats;

o

Utilizar o máximo dos processos passivos: afugentamento e realocação
espontânea dos vertebrados terrestres;

o

Registro zero de óbito da fauna possivelmente impactada.

o

Aproveitamento “nobre” de toda biomassa gerada com a supressão da vegetação;

o

Descarte mínimo, porém, adequado, do resíduo vegetal não aproveitado.

11.4.3. Público-Alvo
O público alvo do presente programa é constituído pelo empreendedor em conjunto com
técnicos e trabalhadores da obra que executarão diretamente as atividades de supressão, de
resgate da flora e fauna e de destinação de material vegetal, além do órgão ambiental fiscalizador.
11.4.4. Procedimentos Metodológicos
11.4.4.1. Subprograma de Acompanhamento de Supressão
Inicialmente a área a sofrer supressão deverá ser delimitada fisicamente, respeitando-se os
limites autorizados pelo processo de licenciamento. A direção e o sentido das atividades de corte
deverão ser pré-definidos, considerando-se, além do direcionamento da queda das árvores, o
afugentamento da fauna.
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O local de armazenamento temporário de material vegetal e os acessos utilizados para o
transporte de equipamentos e madeira também devem ser definidos e delimitados antes do início
das atividades, sendo internos à área de intervenção.
Assim que estas ações forem concluídas, a supressão da vegetação propriamente dita poderá
ter início. Espécies herbáceas, arbustivas e lianas deverão ser desbastadas inicial e manualmente; o
corte dos indivíduos arbóreos, que também poderá ser realizado manualmente, ocorrerá
posteriormente, com utilização de facões, foices e/ou motosserras. Cada indivíduo lenhoso
suprimido deverá ser desgalhado e seu caule traçado em toras, de modo a separarem-se os
materiais lenhosos dos não lenhosos, que serão empilhados e removidos para o local de
armazenamento estabelecido.
Durante toda a atividade de supressão e remoção do material vegetal os limites da área de
intervenção deverão ser respeitados, assim como a direção e o sentido da supressão. A queda dos
indivíduos arbóreos deverá ser direcionada de modo a não interferir em áreas externas à de
intervenção, e de modo a não provocar acidentes. O afugentamento e resgate de indivíduos da
fauna que possam estar presentes no momento da supressão deverão ocorrer conforme as
recomendações do Subprograma de Afugentamento da Fauna.
O tempo de exposição do solo deve ser reduzido ao mínimo possível, de modo a evitar
processos erosivos.
Todos os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) obrigatórios deverão ser utilizados
pela equipe executora das atividades, assim como pela equipe responsável pelo seu
acompanhamento. Da mesma forma, os equipamentos utilizados para o desenvolvimento da
supressão deverão ser adequados.
11.4.4.2. Subprograma de Afugentamento da Fauna
Para o início das atividades do Subprograma de Afugentamento da Fauna, previamente ao
início da supressão deverão ser realizados os trâmites para a obtenção dos documentos
necessários para o início das atividades, tais como:
o

Autorização de captura pelo órgão competente, para realização manejo/resgate de
fauna silvestre;

o

Mapa com delimitação de área de soltura aprovado pelo órgão ambiental
competente, em caso de resgate e realocação.

o

Documento de convênio firmado com a Instituição que irá receber espécimes em
caso de óbito;

o

Documento de convênio firmado com a Instituição de reabilitação de animais
silvestres, em caso de animais feridos.
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Após obtenção da autorização de manejo in situ de fauna, as atividades de campo se iniciam
em período anterior ao início das atividades de supressão da vegetação, quando os técnicos irão
realizar vistorias pela área de estudo, as quais consistirão em busca e captura de animais de baixa
mobilidade, marcação e retirada de colônias de abelhas.
Durante as atividades de implantação realizadas nas fases de supressão da vegetação e limpeza
do terreno, todos os dias, pela manhã, antes do início das atividades, técnicos irão realizar vistoria
pela área, visando o afugentamento da fauna para os fragmentos remanescentes.
A supressão só deve ser iniciada nas áreas onde a busca por locais propícios à presença de
fauna já estiver concluída sendo que as árvores que serão suprimidas devem ser checadas quanto
à presença de ninhos e abrigos como ocos nos troncos, onde pode haver dormitórios de aves,
pequenos mamíferos e répteis.
Ainda, durante o decorrer das atividades de supressão da vegetação, técnicos especializados
devem acompanhar todo o processo, observando a presença de animais. Ao localizar um animal,
as atividades de supressão devem cessar para que o técnico possa “afugentar” o espécime para a
direção mais adequada, longe da área a ser suprimida. Caso sejam verificados animais feridos
durante essas atividades, estes serão conduzidos a um Centro de Reabilitação de Animais
Silvestres (CRAS) conveniado.
Animais acidentalmente mortos ou de interesse taxonômico especial deverão ser
encaminhados à Instituição (museu, coleção zoológica ou instituição similar pertinente cadastrada
no IBAMA) previamente conveniada, para uso em pesquisas ou incorporação no acervo.
Este subprograma tem como principais atividades:
o

Elaboração de Plano de Trabalho com detalhamento das ações envolvidas;

o

Estabelecimento de parcerias com instituições que tenham acervo zoológico e
centros de reabilitação e triagem de animais silvestres;

o

Solicitação de Autorização de Manejo in situ de fauna silvestre junto ao Centro de
Manejo de Fauna Silvestre (CMFS);

o

Mobilização da equipe técnica e dos materiais necessários, inclusive EPIs;

o

Treinamento da equipe de apoio e dos operantes da supressão, para colaborar
com os procedimentos de maneira eficaz e segura;

o

Realização do afugentamento durante a atividade de supressão e limpeza do
terreno;

o

Realização de resgate de espécies caso necessário e translocação para áreas de
remanescentes florestais;
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o

Encaminhamento de indivíduos debilitados a centros de reabilitações regionais
previamente indicados pela empresa operante;

o

Encaminhamento de indivíduos que acidentalmente vierem a óbito para museus e
acervos regionais previamente indicados pela empresa operante.

11.4.4.3. Subprograma de Aproveitamento e Destinação de Biomassa
Anteriormente ao início das atividades de supressão, deverão ser medidos e demarcados os
indivíduos arbóreos de interesse para aproveitamento. Ainda, negociações e contratações de
empresas interessadas na madeira não utilizada pelo empreendimento poderão ser realizadas,
assim como pesquisas de instituições empenhadas em receber doações, caso haja interesse.
Conforme exposto no Subprograma de Acompanhamento da Supressão, deverá ser definida
uma área para armazenamento temporário do material vegetal suprimido, sendo esta interna à
área de intervenção. Poderão ser selecionados indivíduos para aproveitamento nas próprias
atividades da implantação, como mourões da cerca delimitadora da área de intervenção. Estes
indivíduos serão suprimidos anteriormente ao início das atividades.
Após o início das atividades, a madeira deverá ser traçada conforme seu fim, e posteriormente
empilhada e armazenada, de modo a permanecer preservada até o momento de sua destinação,
sem que qualquer material permaneça no terreno suprimido. Cada indivíduo lenhoso deverá ser
desgalhado e seu caule traçado em toras, de modo a separarem-se os materiais lenhosos dos não
lenhosos, e a madeira nativa da exótica. Deve-se priorizar a utilização do material nas próprias
obras do empreendimento, reduzindo-se a necessidade de transporte para outras áreas.
O material não aproveitável poderá ser picado e armazenado em big-bags para posterior
utilização em viveiros, compostagens ou até mesmo em áreas de enriquecimento. A destinação
para queima ou para disposição em aterro deve ser evitada, minimizando-se a emissão de gás
carbônico para a atmosfera.
O transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa devem ser
obrigatoriamente licenciados com emissão do Documento de Origem Florestal (DOF).
11.4.4.4. Subprograma de Resgate de Flora e Banco de Sementes do Solo
As atividades de resgate devem ocorrer ao longo de todo o trecho a ser suprimido, dando-se
prioridade à Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado. Anteriormente ao início das
atividades de supressão deverão ser definidos os locais que oferecem maior disponibilidade de
plantas com potencial de resgate, apontando-se as áreas prioritárias para este fim.
Deverá ser montado um viveiro temporário para recepção, triagem, aclimatação e manutenção
do material vegetal coletado até o momento de sua destinação. A coleta de material ocorrerá
antes e durante as atividades de desmatamento, e incluirá mudas, epífitas, sementes, propágulos e
serapilheira. As espécies ameaçadas ou constantes em anexos da CITES apresentadas no
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diagnóstico da ADA deverão ser priorizadas, sendo elas Cyathea atrovirens, Cyathea delgadii e Cedrela
fissilis.
A realocação ou doação do material resgatado para os locais definitivos poderá ocorrer em
parceria com programas ou instituições terceiras que atuam na recomposição de remanescentes,
áreas degradadas na região ou áreas de enriquecimento e plantio compensatório, privilegiando as
fisionomias similares e imediatamente adjacentes.
11.4.5. Indicadores Ambientais
Os indicadores correspondem ao número de indivíduos da fauna e flora resgatados e
realocados; a mortalidade de organismos resgatados; à razão área suprimida/área autorizada (que
não deve ser superior a 1).
11.4.6. Recursos Materiais e Humanos
A equipe técnica deverá ser composta por profissionais devidamente qualificados e com
experiência comprovada. Os responsáveis técnicos pelos Subprogramas, bem como a equipe
técnica, deverão apresentar registro no respectivo conselho de classe e no Cadastro Técnico
Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental.
Para o desenvolvimento do Subprograma de Afugentamento da Fauna é indicada a atuação
dos seguintes profissionais:
o

Um biólogo com experiência em resgate/manejo de fauna;

o

Um médico veterinário com experiência em manejo de fauna silvestre;

o

Um técnico ou biólogo como auxiliar de campo.

Para os Subprogramas de Acompanhamento da Supressão, Aproveitamento e Destinação de
Biomassa, e Resgate de Flora e Banco de Sementes do Solo são necessários, minimamente:
o

Um biólogo com experiência em acompanhamento de supressão e que também
possua experiência em Botânica;

o

Um biólogo com experiência na identificação de espécies botânicas e na
manutenção de espécimes em viveiro;

o

Auxiliares atuando em campo e no viveiro.

Cabe ressaltar que é necessária a atuação de uma equipe técnica por frente de supressão da
vegetação.
São necessários materiais gerais de uso em campo como:
o

GPS;
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o

Máquina fotográfica;

o

Facão;

o

Uniforme e EPI’s;

o

Material para anotações de campo;

o

Materiais a serem utilizados para o resgate de fauna e flora, que serão detalhados
no Plano Básico Ambiental.

11.4.7. Atendimento a requisitos legais e/ou outros requisitos
Além de atender o disposto no Termo de Referência (Parecer Técnico nº 38/16/IE), a
elaboração deste Plano considerou o disposto na Resolução SMA 22/2010, no que diz respeito à
operacionalização e execução da licença ambiental, e determina que seja contemplada estratégia
para minimizar o impacto sobre a fauna, e dá as diretrizes.
11.4.8. Inter-relação com outros Planos e Programas
Este Plano apresenta relação com o Programa de Monitoramento de Flora, o Programa de
Monitoramento de Fauna Terrestre, o Programa de Manutenção e Incremento da Conectividade
e o Programa de Controle Ambiental de Obras.
11.4.9. Cronograma de Execução
Para o desenvolvimento das atividades de Resgate de Fauna deve ser solicitada, com o
máximo de antecedência possível, a Autorização de Manejo in situ de Fauna Silvestre junto ao
Centro de Fauna Silvestre do Estado de São Paulo e estabelecimento de convênios com Centros
de Reabilitação de Animais Silvestres e instituições com acervo zoológico interessadas em receber
organismos que, por ventura, venham a óbito durante a supressão de vegetação.
As ações descritas no presente Plano deverão ter início antes das atividades de supressão de
vegetação, devendo perdurar até a destinação do material lenhoso. A primeira fase do plano deve
ser iniciada pelo menos dois meses antes das atividades de supressão para limpeza do terreno,
possibilitando uma avaliação criteriosa e acurada dos animais e plantas que necessitarão de
resgate, assim como o seu lugar ideal para soltura/transplante.
A segunda fase, com as ações específicas na frente de trabalho para supressão de vegetação,
deve ser iniciada com uma semana de antecedência da supressão, com as vistorias nas áreas
suprimidas e remoção de possíveis locais/esconderijos para a fauna, além de marcação de árvores
com colônias de abelhas, se estendendo por todo o período da atividade de limpeza do terreno
até a completa destinação da biomassa gerada.
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11.4.10. Sistema de Registros
Todas as atividades e resultados deverão ser anotados diariamente em planilhas de campo, que
serão sistematizadas para elaboração do relatório analítico ao final das atividades dos
subprogramas.
11.4.11. Responsável pela Implementação do Programa
A implementação e execução do Plano de Supressão da Vegetação é de responsabilidade do
empreendedor, que poderá buscar parcerias com instituições ou empresas especializadas.
11.5. PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E INCREMENTO DA CONECTIVIDADE
11.5.1. Apresentação e Justificativas
O Programa de Manutenção e Incremento da Conectividade visa atender de maneira
coordenada aos Programas de Controle de Supressão de Vegetação e Recomposição Vegetal e ao
Programa de Planejamento de Travessias da Fauna propostos no TR do presente estudo.
Ações de conservação e recuperação ambiental serão realizadas com o objetivo de contribuir
com a conservação dos fragmentos remanescentes mais significativos, proporcionando
conectividade entres os mesmos por meio de corredores ecológicos e implantação de passagens
de fauna.
Essas ações trarão ganhos em hábitat para as espécies da fauna e, a médio e longo prazo,
aumentarão a conectividade entre os fragmentos florestais nativos remanescentes na área,
principalmente para alguns grupos faunísticos como anfíbios e pequenos mamíferos.
O aumento da conectividade também permitirá que ocorra maior troca de material genético
entre as populações da flora, devido à propiciação de dinâmicas relacionadas principalmente à
dispersão por zoocoria.
11.5.2. Objetivo e Metas
O objetivo deste programa é promover a conectividade entre os fragmentos florestais nativos
remanescentes na área, além de criar corredores ecológicos e passagens de fauna.
11.5.3. Procedimentos Metodológicos
Este programa será desenvolvido por meio das ações descritas a seguir:
o

Identificação de áreas prioritárias à manutenção ou criação de corredores
ecológicos para permitir ou estimular o fluxo da fauna entre os fragmentos
florestais remanescentes;

o

Plantio de espécies florestais nativas com reconhecido potencial de atração para a
fauna nas áreas a serem recuperadas para estimular a movimentação da fauna
entre fragmentos;
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o

Articulação com o Programa de Monitoramento da Fauna, no que diz respeito ao
monitoramento sistemático da fauna nos corredores ecológicos;

o

Avaliação da eficiência das estratégias adotadas e, se necessário, proposição de
medidas adicionais visando à efetiva conexão entre remanescentes florestais.

11.5.4. Indicadores Ambientais
Os indicadores correspondem aos dados e registros da utilização, pela fauna ocorrente, das
áreas em recuperação e das passagens de fauna.
11.5.5. Recursos Materiais e Humanos
Os recursos deste Programa consistem nos materiais para as campanhas de campo, a saber:
máquina fotográfica, GPS, armadilhas fotográficas e demais itens necessários para as
amostragens. O detalhamento de materiais e suas quantidades deverão ser apresentados no PBA.
A equipe técnica deverá ser composta por profissionais devidamente qualificados e com
experiência comprovada.
11.5.6. Atendimento a requisitos legais e/ou outros requisitos
Além de atender o disposto no artigo 6º da Resolução CONAMA 001/86, este programa foi
apresentado para atender aos requisitos do Parecer Técnico n° 38/16/IE.
11.5.7. Inter-relação com outros Planos e Programas
O Programa de Manutenção e Incremento da Conectividade está associado principalmente ao
Programa de Monitoramento de Fauna, podendo articular-se com o Plano de Supressão da
Vegetação e com o Programa de Monitoramento de Flora.
11.5.8. Cronograma de Execução
Este programa será iniciado e desenvolvido concomitantemente e integrando suas ações ao
Programa de Monitoramento da Fauna, a fim de otimizar dados e equipamentos.
A primeira campanha será realizada previamente ao início da etapa de implantação do
empreendimento e servirá para mapear as áreas de interesse para o programa. Esta deverá ser
realizada preferencialmente no período mais propício para registros das espécies (período
chuvoso).
As campanhas de avaliação da efetividade dos corredores ecológicos deverão ocorrer por até
três anos após o início de operação, quando deverá ser verificada a efetividade do programa e
propostas eventuais adequações.
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11.5.9. Sistema de Registros
Deverão ser gerados relatórios contendo a descrição das atividades realizadas no período
considerado, com o agrupamento de dados e estatísticas pertinentes.
11.5.10. Responsável pela Implementação do Programa
A implementação e execução do Programa de Manutenção e Incremento da Conectividade
compete ao empreendedor.
11.6. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DO SNUC
11.6.1. Apresentação e Justificativas
O acesso rodoviário corresponde a um empreendimento de significativo impacto ambiental,
sendo por isto necessária a destinação de recursos para aplicação em Unidades de Conservação
(UC) como compensação ambiental, conforme estabelecem o artigo 36 da Lei Federal 9.985/00 e
o artigo 2º da Instrução Normativa IBAMA 08/2011.
O Decreto 4.340/02, que regulamenta artigos da Lei Federal 9.985/00 e foi alterado pelo
Decreto 6.848/09, determina, em seu artigo 31, que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA estabelecerá o grau de impacto a partir do EIARIMA, considerando os impactos ambientais negativos sobre o meio ambiente. Ainda conforme
o Decreto 4.340/02, artigo 31-A, o Valor da Compensação Ambiental (CA) deve ser calculado
pelo produto do Grau de Impacto (GI) com o Valor de Referência (VR).
Conforme o artigo 4º da Instrução Normativa IBAMA 08/2011, a Diretoria de Licenciamento
Ambiental – DILIC realizará os cálculos do GI e do CA. O artigo 5º da mesma Instrução
Normativa determina que no Plano de Compensação Ambiental, que deve ser apresentado no
EIA-RIMA, devem constar as informações para o cálculo do Grau de Impacto e a indicação de
Unidades de Conservação a serem beneficiadas com os recursos da Compensação Ambiental,
podendo ser proposta a criação de novas Unidades de Conservação.
Nesses termos, o empreendedor cumprirá o aporte financeiro em Unidades de Conservação,
conforme o que venha a ser determinado pelo órgão ambiental. Nos empreendimentos
licenciados no estado de São Paulo, cabe à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo –
CETESB, conforme o Decreto 60.070/14, fixar o valor da compensação ambiental e indicar as
Unidades de Conservação diretamente afetadas pelo potencial impacto decorrente do
empreendimento a serem beneficiadas, sejam estas do grupo de Proteção Integral ou do grupo de
Uso Sustentável.
Conforme o mesmo decreto, no caso de não haver indicação de UC por parte do órgão
licenciador, os recursos da compensação deverão beneficiar UCs pertencentes ao grupo de
Proteção Integral já existentes ou em processo de criação no território do Estado. A Resolução
SMA 61/14 fixa procedimentos para celebração dos Termos de Compromisso de Compensação
Ambiental.
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A Área Diretamente Afetada (ADA) do presente estudo insere-se na Zona de Amortecimento
da Reserva Biológica Tamboré. Já a AID, além de abranger áreas da mesma Zona de
Amortecimento, incide, em sua porção norte, sobre a APA Cajamar e, em sua porção sul, sobre a
própria Reserva Biológica Tamboré. A AII abrange a Reserva Biológica Tamboré por completo e
grande parte de sua Zona de Amortecimento; abrange também áreas da APA Cajamar, grande
parte da Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM), grande parte da Área de Reserva Legal
ou RPPN Alphasítio, grande parte do Morro do Voturussu e pequena parte da Zona de
Amortecimento do Parque Estadual do Jaraguá, estando limitada a este parque. A norte os limites
da AII coincidem com os limites do Parque Municipal Anhanguera.
11.6.2. Objetivos
Este programa tem por objetivo apresentar proposta de compensação ambiental, atendendo à
legislação vigente, de modo a fornecer ao órgão ambiental as informações necessárias à tomada
de decisão relativa ao valor e destinação da Compensação Ambiental.
11.6.3. Procedimentos Metodológicos
Realizou-se levantamento das principais carências das Unidades de Conservação, apresentadas
no capítulo referente do presente EIA, visando fundamentar a tomada de decisão da Câmara de
Compensação Ambiental, de acordo com a ordem de prioridade de aplicação dos recursos da
compensação ambiental estabelecida pelo Decreto 4.340/02. O cálculo dos valores que
compõem o valor de compensação ambiental seguiu metodologia incluída pelo Decreto
6.848/09.
A. Valor de Compensação Ambiental (CA)
Conforme o artigo 31-A do Decreto 4.340/02, incluído pelo Decreto 6.848/09, o Valor da
Compensação Ambiental - CA é calculado conforme a fórmula CA = VR x GI, onde VR
corresponde ao “somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, não incluídos os
investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para
mitigação de impactos causados pelo empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o
financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros
pessoais e reais.
GI corresponde ao “Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%.”
B. Grau de Impacto (GI)
Conforme Anexo do Decreto 6.848/09, o Grau de Impacto (GI) é calculado pela fórmula GI
= ISB + CAP + IUC, onde ISB corresponde ao Impacto sobre a Biodiversidade; CAP
corresponde ao Comprometimento de Área Prioritária; e IUC corresponde a Influência em
Unidades de Conservação.
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C. Impacto sobre a Biodiversidade (ISB)
Este indicador tem por objetivo “contabilizar os impactos do empreendimento diretamente sobre a
biodiversidade na sua área de influência direta e indireta. Os impactos diretos sobre a biodiversidade que não se
propagarem para além da área de influência direta e indireta não serão contabilizados para as áreas prioritárias”
(Decreto 6.848/09).
O cálculo do ISB, que varia de 0 a 0,25%, deve ser realizado pela fórmula ISB = (IM x IB (IA
+ IT)) / 140, onde IM é o Índice Magnitude, IB o Índice Biodiversidade, IA o Índice
Abrangência e IT o Índice Temporalidade.
D. Comprometimento de Área Prioritária (CAP)
O objetivo do CAP é a contabilização dos efeitos do empreendimento “sobre a área prioritária
em que se insere. Isto é observado fazendo a relação entre a significância dos impactos frente às áreas prioritárias
afetadas. Empreendimentos que tenham impactos insignificantes para a biodiversidade local podem, no entanto, ter
suas intervenções mudando a dinâmica de processos ecológicos, afetando ou comprometendo as áreas prioritárias.”
(Decreto 6.848/09).
O cálculo do CAP, que varia de 0 a 0,25%, é realizado pela fórmula CAP = (IM x ICAP x IT)
/ 70, onde IM é o Índice Magnitude, ICAP é o Índice Comprometimento de Área Prioritária e IT
o Índice Temporalidade.
E. Influência em Unidade de Conservação (IUC)
Conforme o Decreto 6.848/09, este indicador avalia “a influência do empreendimento sobre as
unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento, sendo que os valores podem ser considerados
cumulativamente até o valor máximo de 0,15%.”
O valor da IUC deve ser superior a zero quando ocorrer incidência de impactos em unidades
de conservação ou suas zonas de amortecimento, conforme os parâmetros estabelecidos pelo
mesmo decreto, a seguir:
G1: parque (nacional, estadual e municipal), reserva biológica, estação ecológica, refúgio de vida silvestre e
monumento natural = 0,15%;
G2: florestas (nacionais e estaduais) e reserva de fauna = 0,10%;
G3: reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável = 0,10%;
G4: área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e reservas particulares do patrimônio
natural = 0,10%; e
G5: zonas de amortecimento de unidades de conservação = 0,05%.

F. Índices
Os índices utilizados para cálculo dos indicadores ISB, CAP e IUC variam de acordo com
diferentes atributos, conforme Tabelas 11.6.3-1 e 11.6.3-2, a seguir:
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Tabela 11.6.3-1. Descrição dos índices utilizados para o cálculo dos indicadores ISB e CAP
Índice

Indicador

Descrição

Varia de 0 a 3, avaliando a existência e a relevância dos impactos ambientais
IM
ISB e CAP
concomitantemente significativos negativos sobre os diversos aspectos ambientais
associados ao empreendimento, analisados de forma integrada.
Varia de 0 a 3, avaliando o estado da biodiversidade previamente à implantação do
IB
Somente no ISB
empreendimento.
Varia de 1 a 4, avaliando a extensão espacial de impactos negativos sobre os
IA
Somente no ISB
recursos ambientais.
Varia de 1 a 4, avaliando a persistência dos impactos negativos do empreendimento.
IT
ISB e CAP
Refere-se à resiliência do ambiente ou bioma em que se insere o empreendimento.
Varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de fração
significativa da área prioritária impactada pela implantação do empreendimento,
ICAP
Somente no CAP
conforme mapeamento oficial de áreas prioritárias aprovado mediante ato do
Ministro de Estado do Meio Ambiente.
Legenda: IM - Índice de Magnitude; IB - Índice de Biodiversidade; IA - Índice de Abrangência - IT: Índice de
Temporalidade e ICAP - Índice de Comprometimento de Área Prioritária.
Fonte: Decreto 6.848/09.
Tabela 11.6.3-2. Valores e respectivos atributos dos índices utilizados para o cálculo dos indicadores ISB e
CAP
Índice

Valor

0

3

Pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao comprometimento dos recursos
ambientais
Média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao comprometimento dos recursos
ambientais
Alta magnitude do impacto ambiental negativo

0

Biodiversidade se encontra muito comprometida

1

Biodiversidade se encontra medianamente comprometida

2

Biodiversidade se encontra pouco comprometida

3

Área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas ou ameaçadas de extinção

1

Impactos limitados à área de uma microbacia*

2

Impactos que ultrapassem a área de uma microbacia limitados à área de uma bacia de 3ª ordem*

1
IM
2

IB

IA

IT

4

Impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 3ª ordem e limitados à área de uma bacia de 1ª
ordem*
Impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 1ª ordem*

1

Imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento

2

Curta: superior a 5 e até 15 anos após a instalação do empreendimento

3

Média: superior a 15 e até 30 anos após a instalação do empreendimento

4

Longa: superior a 30 anos após a instalação do empreendimento

3

1

Inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas prioritárias totalmente
sobrepostas a unidades de conservação
Impactos que afetem áreas de importância biológica alta

2

Impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta

0
ICAP

Atributo

Ausência de impacto ambiental significativo negativo

Impactos que afetem áreas de importância biológica extremamente alta ou classificadas como
insuficientemente conhecidas
Legenda: IM - Índice de Magnitude; IB - Índice de Biodiversidade; IA - Índice de Abrangência - IT: Índice de
Temporalidade e ICAP - Índice de Comprometimento de Área Prioritária.
Fonte: Decreto nº 6.848/2009. * Atributos para empreendimentos terrestres, fluviais e lacustres.
3
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G. Proposta de Aplicação de Recursos
Conforme o artigo 33 do Decreto 4.340/02, a aplicação dos recursos da compensação
ambiental exigida pelo artigo 36 da Lei Federal 9.985/00 deve obedecer a seguinte ordem de
prioridade, considerando-se as unidades de conservação existentes ou a serem criadas:
I - regularização fundiária e demarcação das terras;
II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;
III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade,
compreendendo sua área de amortecimento;
IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação; e
V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e área de
amortecimento.
Parágrafo único. Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, Monumento Natural,
Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse Ecológico e Área de Proteção Ambiental, quando a
posse e o domínio não sejam do Poder Público, os recursos da compensação somente poderão ser aplicados para
custear as seguintes atividades:
I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade;
II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada a aquisição de bens e
equipamentos permanentes;
III - implantação de programas de educação ambiental; e
IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável dos recursos naturais da
unidade afetada.

Diante destas premissas, e com base nas informações do diagnóstico ambiental sobre as
Unidades de Conservação e Outras Áreas Protegidas constante no presente EIA, verificou-se que
a Unidade de Conservação mais afetada será a Reserva Biológica Tamboré, uma vez que as três
áreas de influência abrangem sua Zona de Amortecimento, e parte de seu território insere-se na
AID e AII. Destaca-se também a APA Cajamar, uma vez que parte de seu território está inserido
na AID, e na AII, que, no entanto, encontra-se densamente urbanizado.
A Reserva Biológica Tamboré corresponde a uma Unidade de Conservação de Proteção
Integral localizada no município de Santana de Parnaíba, a oeste da cidade de São Paulo, e
corresponde a uma das maiores unidades de conservação inseridas em perímetro urbano no
Brasil.
Esta UC tem grande relevância por apresentar 17 nascentes importantes para o abastecimento
de córregos da região, dentre outras características. Sua vegetação é secundária, pertencente ao
Bioma Mata Atlântica, com mais de 70% da área em estágios médio e avançado de regeneração.
Mais de 190 espécies vegetais já foram identificadas, pertencentes a mais de 60 famílias.
Quanto aos vertebrados, já foram identificadas mais de 142 espécies de aves, 25 espécies e
quatro morfoespécies de mamíferos, 25 espécies de anfíbios e 14 de répteis (INSTITUTO
TAMBORÉ, 2009; INSTITUTO BROOKFIELD, [200-?]). O Plano de Manejo da Reserva foi
aprovado em fevereiro de 2018.
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Em sua fase de elaboração foram levantadas algumas carências em relação às seguintes
demandas: implantação de sede administrativa e centro de vivência e educação ambiental;
implantação das trilhas interpretativas; construção de corredores de passagem de fauna;
atualização com levantamento topográfico dos limites da reserva; implantação de cercas no
perímetro de limite; implantação de uma área de recebimento e soltura de fauna na reserva e
controle de espécies invasoras (manejo de bambu).
Sugere-se que a compensação seja aplicada na Reserva Biológica de Tamboré, UC de Proteção
Integral e cuja Zona de Amortecimento será diretamente afetada.
H. Cálculo do Grau de Impacto
Considerando os critérios e parâmetros estabelecidos pelo Decreto 6.848/09 e os resultados
apresentados no EIA/RIMA deste empreendimento, são apresentados os valores abaixo:

IM = 2 – média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao
comprometimento dos recursos ambientais. Considerou-se que o empreendimento
ocasionará mudanças no uso do solo e na disponibilidade e qualidade de recursos
ambientais, sem, contudo, implicar no comprometimento total desses recursos.
IB = 3 – área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas ou
ameaçadas de extinção. Foram registradas três espécies de mamíferos não voadores
ameaçados de extinção no estado de São Paulo (SMA, 2014): Leopardus pardalis
(jaguatirica), Euryoryzomys russatus (rato-do-mato), Thaptomys nigrita (rato-do-mato). Cinco
espécies de mamíferos são endêmicas do domínio da Mata Atlântica: Didelphis aurita e
Guerlinguetus ingrami, Gracilinanus microtarsus (cuíca) e os pequenos roedores Euryoryzomys
russatus e Thaptomys nigrita. Dentre os mamíferos voadores, destacam-se os Phyllostomidae,
endêmicos da região Neotropical. Dentre as espécies da herpetofauna, dezenove são
consideradas endêmicas de Mata Atlântica, embora possuam ampla distribuição, não
estando restritas ao estado de São Paulo, como os lagartos Enyalius iheringii e E. perditus.
Quatro das espécies registradas para a avifauna estão incluídas em alguma categoria de
ameaça para o estado de São Paulo: Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco), Pyroderus
scutatus (pavó), Campephilus melanoleucos (pica-pau-de-topete-vermelho), e Pachyramphus
marginatus (caneleiro-bordado). Ainda, foram observadas 30 espécies da avifauna
endêmicas ou com distribuição restrita associada à Mata Atlântica. Com relação à flora, as
espécies Cyathea atrovirens e Cyathea delgadii constam em anexos da CITES, enquanto Cedrela
fissilis é ameaçada de extinção. Ainda, 15 espécies da flora registradas são endêmicas do
Brasil.
IA = 1 – Impactos limitados à área de uma microbacia.
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IT = 4 – longa, superior a 30 anos após a instalação do empreendimento, já que se
trata de uma rodovia.
ICAP = 3 – impactos que afetam áreas de importância biológica extremamente alta ou
classificadas como insuficientemente conhecidas. A ADA, AID e AII incidem sobre
Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da
Biodiversidade Brasileira com prioridade de ação e importância biológica extremamente
altas.
IUC = 0,15% – incidência sobre parque (nacional, estadual e municipal), reserva
biológica, estação ecológica, refúgio de vida silvestre e monumento natural. A
ADA insere-se na Zona de Amortecimento da Reserva Biológica do Tamboré. Já a AID,
além de abranger áreas da mesma Zona de Amortecimento, incide em sua porção norte
sobre a APA Cajamar e em sua porção sul sobre a própria Reserva Biológica do Tamboré.
A AII abrange a Reserva Biológica do Tamboré por completo e grande parte de sua Zona
de Amortecimento; abrange também áreas da APA Cajamar, grande parte da Zona
Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM), grande parte da Área de Reserva Legal ou
RPPN Alphasítio, grande parte do Morro do Voturussu e parte da Zona de
Amortecimento do Parque Estadual do Jaraguá, estando limitada a este parque. A AII
ainda se limita ao Parque Municipal Anhanguera, que não corresponde a uma UC mas tem
grande relevância. Assim, obtêm-se os seguintes valores de ISB, CAP, IUC e GI (Tabela
11.6-3):
Tabela 11.6.3-3. Valores dos índices de Impacto sobre a Biodiversidade (ISB), Comprometimento de Área
Prioritária (CAP) e Influência em Unidades de Conservação (IUC), que compõem o Grau de Impacto (GI) do
empreendimento, segundo Decreto 6.848/2009 e referente EIA/RIMA.
Índices

Valores (%)

ISB

0,21

CAP

0,34 (valor máximo - 0,25)

IUC

0,15

GI

0,61 (valor máximo – 0,5)

Portanto, pode-se definir o GI em 0,5% do valor de referência (VR) do empreendimento.
Ressalta-se que as informações necessárias para o cálculo do valor de referência (VR) serão
apresentadas ao órgão licenciador antes da emissão da Licença de Instalação.
11.6.4. Responsável pela Execução
A apresentação do valor de referência (VR) do empreendimento é de responsabilidade do
empreendedor. A definição do grau de impacto (GI) previamente apresentado e do percentual a
ser aplicado sobre o VR para compensação ambiental é atribuição do órgão ambiental, que
poderá se subsidiar pelas informações e propostas apresentadas no presente Programa. O
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desembolso do valor referente à compensação ambiental prevista é atribuição do empreendedor,
e a definição da destinação destes recursos (qual unidade e como serão utilizados) é de
responsabilidade do órgão ambiental competente.
11.7. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA TERRESTRE
11.7.1. Apresentação e Justificativa
O Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre consiste no acompanhamento dos efeitos
do empreendimento sobre os grupos de fauna terrestre - Herpetofauna, Avifauna e Mastofauna.
É previsto que haja impactos de perda da conectividade, perda de hábitat e interferências para a
fauna, decorrentes das atividades de implantação e operação do empreendimento conforme
descrito no capítulo de impactos. Assim, tal programa objetiva avaliar a efetividade das medidas
mitigadoras implementadas e fornecer subsídios para, se necessário, a tomada de ações que
venham a minimizar os impactos do empreendimento sobre a fauna terrestre.
O presente programa é subdividido em:
 Subprograma de Monitoramento da Herpetofauna,
 Subprograma de Monitoramento da Avifauna;
 Subprograma de Monitoramento da Mastofauna, sendo um programa solicitado por
meio do “Termo de Referência”.
11.7.2. Objetivos e Metas
O objetivo geral deste programa é avaliar os eventuais impactos da implantação e operação do
empreendimento sobre a diversidade e abundância das comunidades faunísticas e estabelecer,
quando necessário, medidas corretivas ou potencializadoras das ações mitigadoras propostas. Já
os objetivos específicos são:
o

A identificação de alterações no efetivo populacional, composição específica das
comunidades e nos padrões de uso do espaço, e a partir destas, a proposição de
ações específicas visando sua conservação dentro de uma perspectiva de manejo
adaptativo;

o

Realizar o monitoramento da mastofauna (mamíferos terrestres não voadores, de
médio e grande porte), avifauna e herpetofauna;

As principais metas do programa são:
o

Monitorar os grupos de fauna terrestre nos fragmentos remanescentes próximos
ao empreendimento, em atendimento à Resolução SMA 22/10: (1) três meses
antes da supressão da vegetação, (2) 48 horas após a supressão e (3) seis meses
após a supressão em atendimento;
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o

Monitorar os grupos de fauna terrestre trimestralmente no primeiro ano após
início da implantação e semestralmente até dois anos após o início da operação
(LO), levando em consideração as estações seca e chuvosa do ano.

11.7.3. Procedimentos metodológicos
As ações deste programa compreendem o monitoramento sistemático da fauna por meio de
levantamentos padronizados nas diversas áreas florestais adjacentes ao empreendimento.
Os levantamentos e os respectivos diagnósticos deverão ser realizados por especialistas de
cada um dos grupos da fauna terrestre – avifauna, mastofauna (médios e grandes mamíferos não
voadores) e herpetofauna (répteis e anfíbios).
Deverá ser realizada também a avaliação da dinâmica ou do status populacional/abundância
das espécies de interesse para conservação; avaliação e mapeamento das pressões negativas que
influenciam a conservação das espécies; avaliação das ações de recuperação e enriquecimento
vegetal bem como do fluxo da fauna entre as áreas.
Como consequência, se fará uma revisão das estratégias e técnicas adotadas e proposição de
ações adicionais visando à conservação de espécies potencialmente afetadas (se necessário). A
seguir serão resumidos os procedimentos metodológicos específicos para cada Subprograma.
Com base nos dados levantados no EIA e informações complementares, sugere-se que o
monitoramento da fauna seja realizado através de levantamentos trimestrais no primeiro ano após
a implantação e semestrais, durante dois anos após início da operação. Deverão ser contemplados
os períodos chuvoso e seco, permitindo assim avaliação sazonal.
11.7.3.1. Subprograma de Monitoramento da Herpetofauna
Para o monitoramento das espécies de répteis e anfíbios sugere-se a utilização de dois
métodos não invasivos - Busca ativa diurna e noturna, e procura de anfíbios em sítios de
reprodução.
O método de busca ativa (CRUMP & SCOTT, 1994) consiste em vasculhar ativamente com
gancho herpetológico microambientes como troncos, frestas e ocos de árvores, bromélias,
buracos no solo entre outros locais tipicamente utilizados como abrigos, esconderijos ou áreas de
forrageio por anfíbios e répteis (VANZOLINI & PAPAVERO, 1967).
A procura de anfíbios em sítios de reprodução consiste na procura por anfíbios em possíveis
sítios reprodutivos como corpos d’água, poças, áreas úmidas e alagadas (SCOTT &
WOODWARD, 1994), associada aos transectos auditivos (ZIMMERMAN, 1994).
Apesar de não terem sido identificadas espécies constantes nas listas oficiais de ameaça de
extinção é de fundamental importância, o monitoramento da herpetofauna, em função deste
grupo apresentar baixa capacidade de deslocamento e por isso ser diretamente afetado pelo
impacto de perda de conectividade.
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11.7.3.2. Subprograma de Monitoramento da Avifauna
O levantamento de avifauna será realizado por meio da combinação de três métodos,
aplicados de forma complementar: censos baseados em registros visuais e/ou auditivos efetuados
em transecções irregulares, ponto fixo ou ponto de escuta e a técnica de playback.
O método de censo visual-auditivo é um método não invasivo, recomendado quando o
objetivo é caracterizar a avifauna de uma área desconhecida, mas com limitada disponibilidade de
tempo. Dessa forma, a aplicação do método oferece uma boa relação custo/benefício,
permitindo um grande número de registros de aves em curto tempo e em pequenas áreas
(FONSECA, 2001).
Todos os ambientes com potencial para a ocorrência de aves silvestres devem ser amostrados
e informações como data, tipo de registro e ambiente de registro devem ser coletadas além de,
sempre que possível, seja realizado o registro fotográfico das espécies.
Para melhor comparação dos dados coletados nas transecções irregulares será utilizada a
técnica da lista de Mackinnon, que controla o tamanho das amostras, permitindo comparações
entre diferentes locais e em diferentes épocas (MACKINNON, 1991).
O método consiste em registrar todas as espécies de aves vistas e/ou ouvidas ao longo de
trilhas pré-existentes percorridas de forma aleatória. Para tal, são estabelecidas listas com número
fixo de espécies não repetidas, e para este monitoramento indica-se o proposto por Herzogh et
al. (2002), que sugere a compilação de consecutivas listas de dez espécies.
Após se completar uma lista com dez espécies, inicia-se a elaboração da próxima lista até que
esta contenha também dez espécies e, assim, sucessivamente. Em cada nova lista é permitido
apresentar em sua composição espécies presentes na listagem anterior, desde que se assegure que
o registro é relativo a um indivíduo diferente. Ao final do período de amostragem, cada lista de
dez espécies obtida corresponde a uma unidade amostral comparável.
A elaboração de inúmeras listas permite acumular mais unidades amostrais (listas) para uma
mesma área ao longo do tempo, resultando em análises e comparações confiáveis (VON
MATTER et al., 2010).
11.7.3.3. Subprograma de Monitoramento da Mastofauna (Mamíferos de
Médio e Grande Porte)
Para o levantamento dos mamíferos de médio e grande porte serão utilizados dois métodos
complementares não invasivos: armadilhas fotográficas e a realização de censos visuais e buscas
por rastros e demais vestígios. Srbek-Araujo & Chiarello (2005) demonstraram a eficiência das
armadilhas fotográficas no levantamento de mamíferos de médio e grande porte, fornecendo
resultados satisfatórios em longo prazo. Mostra-se também um método efetivo para o registro de
espécies de difícil detecção (KARANTH et al., 2004), bem como de espécies raras (BEISIEGEL,
2009).
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Armadilhas fotográficas, ainda, permitem o registro de espécies terrestres e arborícolas por
meio da atração de iscas, além da identificação individual por meio de marcas ou cicatrizes e de
espécies com rastros semelhantes (ALVES & ANDRIOLO, 2005).
Especificamente nesta frente do subprograma, faz-se essencial ênfase às espécies de pequenos
felinos ameaçados: Leopardus pardalis – com ocorrência comprovada na AID do empreendimento,
através de levantamentos primários apresentados no presente EIA, além do Leopardus guttulus e
Puma yagouaroundi – com provável ocorrência na ADA e AID do empreendimento, uma vez que
já foram registrados na Reserva Biológica Tamboré (PA BRASIL, 2005). Ressalta-se ainda, que
medidas de preservação a estas três espécies estão previstas no Plano de Ação Nacional para a
conservação de Pequenos Felinos, do ICMBio. Por este motivo, os dados relativos à mastofauna
silvestre oriundos deste programa de monitoramento deverão ser depositados no SISBIO,
conforme preconiza a Instrução Normativa ICMBIO/IBAMA n.º 01/2014.
11.7.4. Indicadores Ambientais
Os indicadores ambientais do presente programa de monitoramento se baseiam no
acompanhamento de variáveis e descritores ecológicos das comunidades. Entre essas variáveis,
deverá ser acompanhada a riqueza de espécies, abundância relativa das espécies, distribuição e
frequência de ocorrência, diversidade, equitabilidade e curva de suficiência amostral, e outros que
se fizerem necessários.
A variação desses parâmetros, ao longo do tempo e no contexto espacial da malha amostral
definida, poderá fornecer elementos que permitam a identificação dos efeitos dos impactos
ambientais associados ao processo de instalação e operação do empreendimento na área.
Ressalta-se que é importante que o delineamento amostral preveja formas de viabilizar a
exclusão dos efeitos do acaso de amostragem e de variação natural dos parâmetros em
decorrência de ciclos biológicos e ambientais sazonais.
11.7.5. Recursos Materiais e Humanos
Os recursos materiais deste Programa consistem principalmente nos equipamentos para
amostragem em campo, como armadilhas fotográficas, binóculos, gravador, máquinas
fotográficas, gancho herpetológico e GPS. O detalhamento de materiais e suas quantidades
deverá ser realizado no PBA.
A equipe técnica deverá ser composta por profissionais devidamente qualificados e com
experiência comprovada em trabalhos de monitoramento de fauna.
11.7.6. Atendimento a requisitos legais e/ou outros requisitos
A elaboração deste Programa considerou o disposto na legislação estadual: art. 3º da
Resolução SMA 22/2010, que determina que seja contemplada estratégia para minimizar o
impacto sobre a fauna, e dá as diretrizes.
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11.7.7. Inter-relação com outros Planos e Programas
O programa de monitoramento de fauna terrestre está associado ao Programa de
Monitoramento e Mitigação de Fauna Atropelada, e ainda, ao Programa de Monitoramento de
Flora, considerando a interdependência entre fauna e vegetação.
11.7.8. Cronograma de Execução
O monitoramento deverá ter início antes da supressão de vegetação, com antecedência de três
meses para que os primeiros dados sejam anteriores à ocorrência dos possíveis impactos e sirvam
de base para comparação com os resultados provenientes dos dados posteriores. Posteriormente
a esta primeira campanha, deverá ser realizada uma campanha 48h após a supressão de vegetação.
Após a campanha que sucede a supressão, sugere-se que o monitoramento da fauna seja
realizado através de levantamentos trimestrais no primeiro ano após a implantação e semestrais,
durante dois anos após início da operação.
11.7.9. Sistema de Registros
Deverão ser gerados relatórios de campo a cada campanha, contendo a descrição das
atividades realizadas no período considerado e a apresentação dos dados brutos coletados.
Anualmente, deverão ser gerados relatórios analíticos com o agrupamento de dados anteriores e
análises pertinentes ao período considerado.
11.7.10. Responsável pela Implementação do Programa
A implementação e execução do Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre é de
responsabilidade do empreendedor.
11.8. PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DA FAUNA
ATROPELADA
11.8.1. Apresentação e Justificativa
O Programa de Monitoramento e Mitigação de Fauna Atropelada tem como objetivo o
acompanhamento da efetividade das passagens de fauna a serem implantadas na estrada, assim,
tendo subsídios para adoção de novas medidas mitigadoras, caso necessário. Esse programa visa
atender o “Termo de referência” o qual solicitou um programa de “Planejamento de travessias de
fauna”.
A construção de rodovias e o tráfego de veículos causam inúmeros impactos diretos e
indiretos nas populações de animais silvestres de entorno, como a perda de hábitat, a morte por
atropelamento e o efeito de barreira, este último causado por alterações na cobertura vegetal,
ruídos e iluminação.
O atropelamento e o efeito de barreira são responsáveis pela fragmentação e isolamento das
populações de animais silvestres que, juntamente com a perda de hábitat, geram uma redução do
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tamanho populacional e, consequentemente, aumentam os riscos de extinções locais de inúmeras
espécies (FORMAN & ALEXANDER, 1998; TROMBULAK & FRISSEL, 2000; FAHRIG &
RYTWINSKI, 2009; JAEGER et al. 2006 apud TEIXEIRA, 2011). Por conseguinte, as carcaças
geradas a partir dos atropelamentos atraem outros animais, ampliando as chances de um novo
atropelamento (COFFIN, 2007, ROSA et al., 2012).
Considerando que o sistema viário objeto desse estudo será instalado entre dois fragmentos de
alta relevância ecológica, considera-se de extrema importância que sejam empregados esforços
para minimizar o impacto deste empreendimento, sendo que o acompanhamento dos resultados
das medidas mitigadoras a serem implantadas são de grande importância para que novas ações
sejam tomadas, nesse âmbito. Assim, o Programa de Monitoramento e Mitigação de Fauna
Atropelada faz-se extremamente necessário.
11.8.2. Objetivos e Metas
O presente programa tem como objetivo acompanhar a efetividade das passagens de fauna
implantadas no âmbito deste sistema viário, além de identificar os pontos críticos de
atropelamento e a fauna associada a este risco. Assim, o presente programa tem as seguintes
metas:
o

Inventariar a fauna atropelada no decorrer dos trechos que compõem a via
permanente incluindo animais vivos (avistados);

o

Identificar os fatores que tornam as espécies vulneráveis a sofrerem
atropelamentos;

o

Indicar e analisar quais são os pontos de maior incidência de atropelamentos,
servindo de parâmetros para intensificar medidas de monitoramento e prevenção;

o

Monitorar o uso das passagens de fauna;

o

Se necessário, sugerir medidas para que se possa reduzir o número de animais
atropelados ao longo da via.

11.8.3. Procedimentos metodológicos
O Programa de Monitoramento e Mitigação da fauna atropelada será realizado a partir de
transectos a pé por toda a rodovia, em busca de vestígios de animais atropelados, tomando sua
identificação e localização. Além disso, serão instaladas câmeras trapas próximo às passagens de
fauna, para o acompanhamento da utilização dessas.
Os levantamentos percorrendo os trechos serão iniciados preferencialmente logo nas
primeiras horas da manhã, a fim de garantir o maior número possível de carcaças de animais
vitimados no crepúsculo e aurora imediatamente anteriores. Os procedimentos deverão seguir as
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orientações indicadas na publicação do DNIT “Monitoramento e Mitigação de Atropelamento de
Fauna” (BAZZO, 2012) a serem detalhados quando da elaboração do Plano Básico Ambiental.
11.8.4. Indicadores Ambientais
Através dos registros dos atropelamentos serão obtidos dados de riqueza e abundância das
espécies atropeladas, além das Frequências de Ocorrência de cada espécie atropelada.
Serão também realizadas análises para a determinação de locais mais sensíveis a ocorrência de
atropelamentos (denominados hotspots), bem como, serão obtidas as frequências de ocorrência de
cada espécie nas passagens de fauna, a fim de se verificar a eficiência desta em relação às espécies.
11.8.5. Recursos Materiais e Humanos
Os recursos materiais deste Programa consistem principalmente nos equipamentos para
amostragem em campo, como armadilhas fotográficas, máquinas fotográficas e GPS. O
detalhamento de materiais e suas quantidades deverão ser realizados no Plano Básico Ambiental PBA.
A equipe técnica deverá ser composta por profissional devidamente qualificado e com
experiência comprovada em trabalhos de monitoramento de fauna.
11.8.6. Atendimento a requisitos legais e/ou outros requisitos
Este Programa contempla a Resolução SMA 22/10, que dispõe que deve ser contemplada
estratégia para minimizar o impacto sobre a fauna, e, ainda, em seu § 3º do artigo 3º determina:
“Caso haja implantação de sistema viário deverão ser propostas passagens de
animais silvestres visando manter a conexão entre os fragmentos, evitando assim uma
barreira intransponível para a fauna”.
Além disso, a Decisão de Diretoria CETESB 167/2015, dispõe em ser artigo 4º:
“Caso haja implantação de sistema viário ou barreiras intransponíveis para a
fauna, deverão ser apresentadas medidas que garantam a conectividade entre os
fragmentos e recursos hídricos, tais como passagens aéreas, passagens subterrâneas,
pontes...”, bem como, em seu parágrafo único dispõe: “Nos equipamentos do
sistema viário ou barreiras deverá ser instalada sinalização indicativa da passagem de
fauna e redutor de velocidade em locais propícios ao atropelamento.”
11.8.7. Inter-relação com outros Planos e Programas
O presente Programa está relacionado com o Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre
e com o Plano de Supressão da Vegetação.
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11.8.8. Cronograma de Execução
O monitoramento deverá ter início após o início da operação do sistema viário e duração ao
longo de toda a vida do empreendimento. Terá periodicidade trimestral durante o primeiro ano e
semestral nos demais.
11.8.9. Sistema de Registros
Deverão ser gerados relatórios de campo a cada campanha, contendo a descrição das
atividades realizadas no período considerado e a apresentação dos dados brutos coletados. No
primeiro ano, semestralmente deverão ser gerados relatórios analíticos com o agrupamento de
dados anteriores e análises pertinentes ao período considerado. A partir do segundo ano, quando
as campanhas se tornam semestrais, os relatórios devem ser anuais, também com a consolidação
dos dados anteriores.
11.8.10. Responsável pela Implementação do Programa
A implementação e execução do Programa de Monitoramento e Mitigação de Fauna
Atropelada é de responsabilidade do empreendedor.
11.9. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL
11.9.1. Apresentação e Justificativa
A implantação da Estrada de Ligação em questão será realizada sobre um antigo caminho rural
estreito e sem pavimentação, sendo necessário realizar o corte de árvores isoladas, supressão de
vegetação nativa e intervenção em áreas de preservação permanente (APP), justificando a
apresentação do presente programa.
Ressalta-se que este programa apresenta caráter conceitual e será detalhado quando da
elaboração do Plano Básico Ambiental, para solicitação de Licença de Instalação.
11.9.2. Objetivos e Metas
O presente programa visa estabelecer o conjunto de medidas e ações necessárias ao
atendimento da compensação florestal devida em decorrência da intervenção em árvores isoladas,
vegetação nativa e APP para implantação do empreendimento.
As principais metas relacionadas ao programa são:
o

Identificar e submeter à aprovação do órgão ambiental a área onde será realizada a
compensação florestal antes da emissão da Licença de Instalação;

o

Concluir a compensação florestal dentro do prazo a ser estipulado pelo órgão
ambiental.
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11.9.3. Procedimentos metodológicos
11.9.3.1. Cálculo da área de compensação florestal
Segundo a Resolução SMA 07/17, o município de Santana do Parnaíba insere-se na classe de
prioridade muito alta para restauração de vegetação nativa e possui índice de cobertura vegetal
nativa superior a 20%, sendo necessário que o cálculo da área de compensação atenda as
proporções demonstradas na Tabela 11.9.3.1-1 abaixo.
Tabela 11.9.3.1-1. Proporção de compensação, conforme os parâmetros da Resolução SMA 07/17
Vegetação

Em de APP

Fora de APP

Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado

7:1

6:1

Formação Pioneira em Área Alagada

2:1

-

Campo Antrópico com Árvores Isoladas

2:1

100 m²/árvore

Acessos principais

2:1

-

Solo exposto

2:1

-

O município de Santana de Parnaíba possui regramento próprio para o plantio, supressão,
poda e o transplante de vegetação de porte arbóreo, instituído pela Lei Municipal 3.585/16, a
qual define a compensação pela supressão de árvores isoladas fora de APP, como o plantio
compensatório de acordo com a Tabela 11.9.3.1-2 a seguir (art. 19).
Tabela 11.9.3.1-2. Proporção de compensação, por árvore isolada a ser suprimida, conforme art. 19 da Lei
Municipal 3.585

Assim, deverá ser adotada a legislação mais restritiva para calcular a compensação pelo corte
de árvores isoladas fora de APP.
A quantificação das áreas dentro e fora de APP que serão afetadas com a obra de implantação
do empreendimento, bem como da área necessária para atender à respectiva compensação
florestal determinada pela Resolução SMA 07/17 são apresentadas na Tabela 11.9.3.1-3 a seguir.
Ressalta-se que o levantamento das árvores isoladas será realizado no momento da elaboração do
Plano Básico Ambiental (PBA) para solicitação de Licença de Instalação e, consequentemente,
será necessário atualizar a área de compensação florestal.
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Tabela 11.9.3.1-3. Intervenção em vegetação e APP e cálculo da área que deverá ser compensada
Área de intervenção
Em APP (ha)

Fora de APP
(ha)

Total (ha)

Área da
compensação
(ha)

Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado

0,70

5,27

5,97

36,52

Formação Pioneira em Área Alagada

0,11

-

0,11

0,22

-

1,37 (*)

1,37

-

Acessos principais

0,29

0,13(*)

0,42

0,58

Solo exposto

0,04

0,80

0,84

0,08

Total

1,14

7,57

8,71

37,40

Cobertura vegetal

Campo Antrópico com Árvores Isoladas

Deverá ser realizado levantamento arbóreo nos trechos de campo antrópico e cálculo da respectiva compensação
florestal pelo corte de árvores isoladas, para solicitação de Licença de Instalação.
(*)

11.9.3.2. Definição do tipo de compensação florestal
A compensação florestal em questão poderá ser realizada por meio de restauração ecológica
de áreas degradadas ou de preservação de vegetação nativa a serem definidas pelo empreendedor
antes da obtenção da Licença Ambiental de Instalação.
No caso de compensação na forma de restauração ecológica, deverá ser elaborado projeto de
restauração atendendo os parâmetros dispostos na Resolução SMA 32/14 e, no caso de
preservação de vegetação nativa, a compensação deverá ser realiza mediante averbação de uma
área para conservação com, minimamente, as mesmas características ecológicas ou doação de
área pendente de regularização fundiária no interior de unidade de conservação de categoria de
proteção integral.
11.9.3.3. Definição do local de compensação florestal
A compensação florestal do empreendimento deverá ser realizada na mesma Unidade
Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídrico (UGRHI) onde será implantado o
empreendimento (UGRHI do Alto Tietê), conforme estabelece o § 3º do artigo 7º da Resolução
SMA 07/2017.
11.9.4. Indicadores Ambientais
Os indicadores ambientais deste programa compreendem o tamanho da área total de
compensação e, no caso de realização de restauração ecológica, a quantidade, densidade e
diversidade de espécies nativas introduzidas no projeto de restauração ou oriundas do processo
de regeneração natural.
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11.9.5. Recursos Materiais e Humanos
Considerando a etapa conceitual do presente programa, os recursos necessários para a sua
execução serão dimensionados na fase de obtenção de LI.
Os profissionais envolvidos compreendem biólogos, engenheiros florestais ou agrônomos,
além de auxiliares de campo.
11.9.6. Atendimento a requisitos legais e/ou outros requisitos
Os critérios e parâmetros para a definição da compensação florestal do empreendimento são
estabelecidos pela Resolução SMA 07/17, e pela Lei Municipal 3.585/16.
11.9.7. Inter-relação com outros Planos e Programas
O Programa de Compensação Florestal tem relação com o Programa de Monitoramento de
Flora e com o Programa de Resgate de Flora, Fauna e Destinação de Biomassa.
11.9.8. Cronograma de Execução
A área de compensação deve ser indicada na solicitação de LI e a implementação do presente
programa se dará após a emissão da Licença Ambiental de Instalação e Autorização de Supressão
de Vegetação Nativa.
11.9.9. Sistema de Registros
Os resultados deverão ser demonstrados em relatórios analíticos contendo as atividades
realizadas no período em questão.
11.9.10. Responsável pela Implementação do Programa
A implementação do programa de Compensação Florestal compete ao empreendedor.
11.10. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
11.10.1. Apresentação e Justificativa
O surgimento de expectativas e a mobilização das organizações políticas e sociais de uma
determinada comunidade é um fato que ocorre de modo sistemático quando da divulgação da
intenção de se implantar empreendimentos do porte e características desse objeto deste EIA,
notadamente com relação aos moradores da região e às organizações da sociedade civil ligadas às
questões ambientais.
Este Programa é fundamental para garantir a coordenação de todas as ações de comunicação
social a serem desenvolvidas na fase de planejamento e implantação desta interligação junto ao
público de interesse.
Para a fase de construção, a gestão das relações com a comunidade nas frentes de obra exigirá
uma coordenação adequada das atividades de comunicação social de maneira a viabilizar a
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divulgação oportuna e clara de informações sobre aspectos técnicos e programáticos do
empreendimento, assim como informar sobre as medidas de controle de impacto e outros
aspectos exigíveis da construtora, e esclarecer dúvidas das pessoas direta e indiretamente afetadas
pelas obras.
11.10.2. Objetivos e Metas
O Programa de Comunicação Social tem como proposta geral o estabelecimento, com
anterioridade ao início das obras bem como durante a implantação do empreendimento, de um
amplo canal de relacionamento entre a Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba e as
comunidades a serem afetadas pela construção deste empreendimento, incluindo a população
residente nas áreas lindeiras a obra.
Tendo como marco o objetivo geral acima citado, os seguintes objetivos complementares se
aplicam às atividades de comunicação social e consulta pública:
o

Planejar de maneira integrada as ações de comunicação social durante a etapa
anterior ao início da construção e durante a implantação do empreendimento,
garantindo que as informações transmitidas sejam suficientes, precisas e claras;

o

Divulgar informações sobre as características do empreendimento e os benefícios
almejados com a sua implantação;

o

Identificar previamente todas as “partes interessadas” no empreendimento,
incluindo em especial a população e/ou atividades econômicas que poderão ser
diretas ou indiretamente afetadas ou que manifestem algum interesse específico,
apoiando-se para tanto nas consultas junto à população e instituições locais;

o

Normatizar os procedimentos de comunicação social, garantindo que somente
interlocutores autorizados transmitam as informações e que o façam de maneira
congruente sem entrar em contradições;

o

Contribuir para a minimização de eventuais impactos potenciais associados ao
Empreendimento, decorrentes de falta de comunicação adequada;

o

Divulgar as interferências nas vias, para a população da AID sobre os desvios e
interrupções a serem realizados lindeiros ao empreendimento;

o

Divulgar para a população o número de vagas de trabalho a serem abertas, bem
como o perfil profissional que está sendo buscado para a obra;

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

537

Página: 571

o

Definir um conjunto de regras, procedimentos de interação e complementação
entre a prefeitura e as construtoras contratadas, de maneira a garantir que as
informações transmitidas às comunidades tenham coerência e precisão.

11.10.3. Procedimentos Metodológicos
11.10.3.1. Planejamento
Compreende as ações a serem efetivadas logo após a conclusão dos estudos ambientais,
direcionadas à incorporação e priorização do Programa de Comunicação Social na estrutura de
relações públicas.
11.10.3.2. Identificação e Caracterização do Público–Alvo
Conforme já mencionado, com base no planejamento das ações, será identificado o públicoalvo para as diferentes ações a serem propostas, diferenciando os grupos pelo grau de interação
com o empreendimento e linhas de atuação.
11.10.3.3. Estruturação do Programa de Comunicação Social
Devido à diversidade do público-alvo, em especial no que se refere ao grau de interação com o
empreendimento, os instrumentos de informação deverão ser apropriados para veicular as
informações em nível adequado de compreensão.
Nesse sentido, essa atividade tem como escopo:
o

Definição das estratégias de comunicação, orientadas para apresentar o
empreendimento do ponto de vista técnico, econômico, político, ambiental e
social, e as medidas de mitigação e compensatórias propostas;

o

Definição das alternativas de mídia, para que as informações relativas ao
empreendimento possam ser disponibilizadas em centros públicos, escolas,
sindicatos, associações, igrejas e templos e outros;

o

Definição dos segmentos, área de abrangência e público-alvo a serem trabalhados
pela equipe responsável pelo Programa de Comunicação Social, para a execução e
a difusão das informações do Programa;

o

Definição dos conteúdos das mensagens, discursos, material gráfico e áudio visual
informativos;

o

Uniformização, entre as equipes envolvidas na sua implementação, das mensagens
e discursos a serem utilizados;

o

Definição de instrumentos gerenciais para apoiar a equipe responsável pelo
Programa de Comunicação Social, na execução das atividades propostas.
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11.10.3.4. Estratégia de Implementação
Para o desenvolvimento efetivo do Programa de Comunicação Social será adotada a seguinte
estratégia:
o

Planejamento de reuniões com os distintos públicos-alvo;

o

Elaboração de um cronograma de reuniões abertas aos setores de interesse da
população para realização de debates relativos ao empreendimento;

o

Elaboração e distribuição de material, direcionado a atender às demandas de
informações, relativas às diferentes etapas de implantação do empreendimento;

o

Envolvimento com as comunidades privilegiando, sempre que possível, o
relacionamento direto com os envolvidos nas visitas e reuniões realizadas pelas
equipes de campo;

o

Disponibilização às associações representativas dos moradores dos bairros
vizinhos, dos relatórios de andamento relativos à implantação e evolução dos
programas de controle ambiental.

11.10.4. Indicadores Ambientais
Serão adotados como indicadores, o número de reuniões realizadas, por fase, conforme
calendário a ser definido, órgãos e entidades envolvidas, e número de participantes.
11.10.5. Recursos Materiais e Humanos
Para a implementação do Programa de Comunicação Social será necessária uma equipe
contando com, no mínimo, dois especialistas em comunicação, dedicados a fazer os contatos
com a comunidade do entorno, organizações sociais e lideranças locais, bem como com órgãos
públicos de atuação local.
Será necessário ainda, um número de telefone de contato para recebimento de reclamações ou
solicitação de esclarecimentos sobre o empreendimento e/ou outros canais de interação com a
população que se julgar mais adequado.
11.10.6. Atendimento a requisitos legais e/ou outros requisitos
Este programa atende à Resolução CONAMA 422/10, que estabelece diretrizes para as
campanhas, ações e projetos de projetos de comunicação e educação ambiental.
11.10.7. Inter-relação com outros Planos e Programas
O Programa de Comunicação Social consiste em um programa que perpassa todas as ações
previstas pelo empreendimento, na medida que estará divulgando as ações previstas, esclarecendo
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dúvidas e mantendo um canal de comunicação com a sociedade voltado ao acompanhamento da
implantação do empreendimento.
11.10.8. Cronograma de Execução
O Programa de Comunicação Social deverá ser implementado desde a fase de planejamento
prosseguindo gradativamente de acordo com as etapas da fase de instalação.
O Programa deverá se antecipar à execução das obras em cada frente de trabalho, de modo
que suas ações colaborem para o bom andamento do projeto e respondam oportunamente às
questões e sugestões apresentadas pela população a ser afetada.
11.10.9. Sistema de Registros
Todas as atividades desenvolvidas no âmbito do Programa de Comunicação Social serão
registradas e documentadas, por meio de registros fotográficos, listas de presenças e atas de
reuniões, coleção de material de divulgação produzidos, etc.
11.10.10. Responsável pela Implementação do Programa
O Programa deverá ser desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba,
podendo ser terceirizado para equipes contratadas, ou ainda contar com parcerias com
organizações sociais atuantes na região.
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CAPÍTULO 12
PROGNÓSTICO E CONCLUSÃO
Este Estudo de Impacto Ambiental – EIA refere-se à implantação da Acesso Rodoviário entre
os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro no município de Santana de Parnaíba, o
qual visa proporcionar uma melhoria nas condições de tráfego da região onde está inserido, criando
um novo acesso entre os bairros Cidade São Pedro e Colinas da Anhanguera.
A área onde será implantado o empreendimento é hoje ocupada por fragmentos de vegetação
nativa, porém foi escolhido um trecho onde já existia uma via de circulação local da Fazenda Itahyê,
desapropriada da Fazenda Itahyê pela Prefeitura Municipal. É importante reforçar que o
empreendimento foi projetado em local onde não se faz necessária a relocação de nenhuma moradia,
evitando impactos sobre a população local. Todo o impacto na vegetação será devidamente
monitorado, mitigado e compensado.
Deve ser ainda ser observado que no âmbito deste EIA foram desenvolvidos estudos relativos à
análise de risco, relacionada ao oleoduto da Transpetro, e de arqueologia, os quais mostram, quanto
aos temas a que se referem, que a área e o empreendimento proposto são viáveis nesta região,
sempre se atentando as medidas mitigadoras necessárias para a construção e operação da mesma.
Considerando os impactos decorrentes do planejamento, implantação e operação deste
empreendimento foram propostos os programas ambientais mitigatórios ou compensatórios, que
asseguram a execução das obras e a operação do empreendimento de forma ambientalmente segura.
Estes programas são os seguintes:


O Programa de Controle Ambiental das Obras - PCAO
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o Subprograma de Prevenção e Controle de Processos de Dinâmica Superficial;
o Subprograma de Controle da Qualidade do Ar e da Emissão de Ruídos;
o Subprograma de Controle da Poluição do Solo e das Águas Subterrâneas;
o Subprograma de Controle de Efluentes;
o Subprograma de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos;
o Subprograma de Recomposição das Áreas Afetadas;
o Subprograma de Controle das Interferências com o Tráfego e com a Segurança da
População;
o Subprograma de Prevenção e Controle de Rupturas e Escorregamento de
Taludes.


Programa de monitoramento da qualidade da água superficial



Programa de monitoramento de flora



Plano de supressão de vegetação
o Subprograma de Acompanhamento de Supressão
o Subprograma de Afugentamento da Fauna
o Subprograma de Aproveitamento e Destinação de Biomassa
o Subprograma de Resgate de Flora e Banco de Sementes do Solo



Programa de manutenção e incremento da conectividade



Programa de compensação ambiental do SNUC



Programa de monitoramento de fauna terrestre
o Subprograma de Monitoramento da Herpetofauna
o Subprograma de Monitoramento da Avifauna
o Subprograma de Monitoramento da Mastofauna (Mamíferos de Médio e Grande
Porte)



Programa de monitoramento e mitigação da fauna atropelada



Programa de comunicação social
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Além de não ter sido identificada a ocorrência de impactos que possam inviabilizar o
empreendimento, os estudos realizados mostraram que esse acesso ajudará na melhoria da
mobilidade da região, minimizando o tráfego existente hoje nos bairros próximos ao
empreendimento, uma vez que não existe um acesso direto entre os bairros Cidade de São Pedro e
Colinas da Anhanguera. Para as atividades comerciais, os benefícios deverão ocorrer na medida em
que o mercado de clientes potenciais poderá ser ampliado na mesma proporção em que melhore o
padrão de acesso.
Este acesso viário deverá proporcionar benefícios, em termos de acessibilidade para os veículos, a
determinadas regiões de uso residencial, com a inserção de novas alternativas de rotas, com menores
tempos de viagem; incrementos nas velocidades médias de eixos interbairros que venham a ter o seu
carregamento de tráfego aliviado.
É importante frisar que a não implantação do empreendimento pode agravar a trânsito já
existente na região, devido ao aumento natural na frota de veículos da região, bem como no
surgimento de novos empreendimentos imobiliários, comerciais ou industriais na região. Portanto,
em um cenário futuro, a região do empreendimento pode apresentar uma piora nas condições de
fluidez no tráfego sem a implantação do empreendimento.
Após essas considerações e com base nos estudos ambientais realizados, a equipe multidisciplinar
que elaborou este EIA conclui que a implantação e operação da Acesso Rodoviário entre os
Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro, de responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Santana de Parnaíba, desde que observadas todas as medidas e Programas Ambientais
propostos neste estudo, atendem à legislação pertinente no âmbito federal, estadual e municipal,
sendo ambientalmente viável, e, portanto, passível de licenciamento ambiental.
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Bióloga
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Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da MM. Vara Única da

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 46.522.983/000127, com sede na Praça Monte Castelo, n.º 04 – Centro, Santana de Parnaíba
SP, por seu Procurador Municipal, vem respeitosamente à presença de Vossa
Excelência, com fundamento nos artigos 5º, letra “i” e 6º, do Decreto-Lei n.º
3.365/41 e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, propor a presente

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO

em face de FAZENDA VELHA LTDA., inscrita no
CNPJ/MF sob nº. 51.938.934/0001-00, com endereço na Rua Joaquim Távora
nº 1.517, Vila Mariana – São Paulo/SP, CEP 04017-003, tendo em vista a
declaração de Utilidade Pública, pelo Decreto n.º 3.670, de 25 de
novembro de 2.014, de área de terras localizada no bairro Cidade São
Pedro – Santana de Parnaíba/SP, constituída de 31.975,00 m2.

Sendo URGENTE a presente desapropriação, para os
fins declinados no predito Decreto Expropriatório, consistente na MELHORIA
DO SISTEMA VIÁRIO, requer a Expropriante, nos termos do artigo 15, do
Decreto-Lei n.º 3.365/41 e posteriores alterações, a imissão provisória na
posse do imóvel, na área constituída de 31.975,00 m2, localizada na Avenida
Pérola Byngton – Açude Grande – bairro Cidade São Pedro, tudo conforme
Decreto Municipal Expropriatório.

Este documento foi protocolado em 11/12/2014 às 14:25, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica Sao Paulo e PAULO DANILO TROMBONI.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1003732-49.2014.8.26.0529 e código C553FF.
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Fundamenta-se a Ação em epígrafe, na edição do

pretendida à desapropriação foi declarada de Utilidade Pública, com a
finalidade de melhoria do sistema viário.

Para tanto, o pedido de imissão provisória na posse,
mediante o pagamento de indenização, será efetuado com a observância ao
Decreto-lei 3.365/41.

O caso requer, desse modo, data vênia, imediata
apreciação do pedido de imissão provisória na posse.

Com efeito, o STJ já assentou jurisprudência no sentido
de que apenas o “caput” do art. 15 foi recepcionado pela Constituição Federal
de 1988, fixando, assim, que para imissão provisória na posse é indispensável
a produção de laudo judicial de avaliação provisória, a fim de assegurar a
justiça da indenização.1

Desta maneira, com a devida vênia, resta consolidado
o entendimento de que, com o depósito na forma do art. 15, do DecretoLei 3.365/41 – o que se dará no caso em tela – além de ser LEGAL, é
CONTITUCIONAL o deferimento do pedido de imissão provisória na
posse, o que se deixa postulado, já que a Municipalidade precisa dar
início imediato na melhoria do sistema viário, empreitada esta que
depende do deferimento de Vossa Excelência.
1

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO
PRÉVIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal
de Justiça firmou o entendimento de que a imissão provisória em imóvel expropriando somente é possível mediante prévio depósito
do valor apurado em avaliação judicial provisória, não havendo de ser substituída por mera avaliação efetuada por entidade
particular. Ausência de violação do art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/41. 2. Recurso especial conhecido e não-provido."(REsp 181407
/ SP).

Este documento foi protocolado em 11/12/2014 às 14:25, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica Sao Paulo e PAULO DANILO TROMBONI.
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1)

A nomeação de Perito Judicial, com a urgência que o

caso requer, estimando seus honorários e apresentando Laudo Prévio, para
posterior depósito e Imissão na Posse;

2)

Seja a Expropriada citada VIA CORREIOS para que,

querendo, apresentar defesa, no prazo legal, sob pena de revelia, juntando
ainda títulos dominiais comprobatórios do interesse de agir, com negativa de
ônus e alienações;

3)

Julgamento de procedência desta ação em seu mérito,

para o fim de ser determinada a incorporação do imóvel expropriado ao seu
patrimônio, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, devendo a Expropriada
arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios,
no caso de contestação;

Atribui-se

à

presente,

apenas

para

efeitos

de

distribuição, o valor de R$ 153.513,00 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos
e treze centavos).
Isento de Custas na forma da Lei Estadual 11.608 de
29/12/2003.
Despesas de citação juntada aos autos.

Termos em que,
Pede deferimento.
Santana de Parnaíba, 09 de dezembro de 2014.

Paulo Danilo Tromboni
Procurador Municipal
OAB/SP. 102.037

Este documento foi protocolado em 11/12/2014 às 14:25, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica Sao Paulo e PAULO DANILO TROMBONI.
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1)

As dimensões, confrontações e situação do imóvel conferem com a

planta da Autora às fls.? Em caso negativo, pede-se:

a)

oferecer croquis elucidativo, com base na planta citada;

b)

descrever as áreas necessárias e remanescentes, indicando medidas e

confrontações, para fins de matrícula no Registro de Imóveis;

c)

indicar benfeitorias úteis e necessárias, avaliando-as;

2)

Os

títulos

dominiais

apresentados,

abrangem

a(s)

área(s)

expropriada(s)?

3)

As alienações, inscrições, averbações, ônus, etc., eventualmente

notificadas em certidão aquisitiva do Registro de Imóveis, atingem a área
expropriada?

4)

Qual a topografia e principais características dos terrenos?

5)

Resultando área remanescente, houve valorização específica, imediata,

imediata e direta da mesma, em razão de desapropriação?

6)

Pede-se ao Sr. Perito que verifique, em sendo o caso, qual o

aproveitamento da área remanescente, para fins de edificação.

Este documento foi protocolado em 11/12/2014 às 14:25, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica Sao Paulo e PAULO DANILO TROMBONI.
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Qual o valor da indenização a ser paga, em face das respostas

anteriores?

8)

Qual o valor da oferta corrigida conforme os índices de atualização em

vigor até a data do laudo? Pede-se também, se for o caso, considerar o valor
corrigido do depósito complementar para fins de imissão.

Paulo Danilo Tromboni
Procurador Municipal
OAB/SP. 102037

Este documento foi protocolado em 11/12/2014 às 14:25, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica Sao Paulo e PAULO DANILO TROMBONI.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1003732-49.2014.8.26.0529 e código C553FF.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E
“TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.
A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR,
MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.
PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

RECADASTRADA EM 1997, SOB N. 00000422997
EMPRESA
FAZENDA VELHA LTDA.
TIPO: SOCIEDADE LIMITADA
NIRE MATRIZ

DATA DA CONSTITUIÇÃO

EMISSÃO

35202454516

29/06/1983

09/12/2014 14:31:46

INÍCIO DE ATIVIDADE

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

24/06/1983

51.938.934/0001-00

CAPITAL
R$ 1.200.000,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS MIL REAIS)

ENDEREÇO
LOGRADOURO: RUA JOAQUIM TAVORA

NÚMERO: 1517

BAIRRO: VILA MARIANA

COMPLEMENTO: PARTE

MUNICÍPIO: SAO PAULO

CEP: 04017-003

UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, OBJETOS DE ARTE, DE DECORAÇÃO E DE ANTIGUIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
ALBERTO JACKSON BYINGTON NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 010.203.588-15, RG/RNE: 2800456 - SP, RESIDENTE À AVENIDA DO
ESTADO, 4667, 2 ANDAR, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03105-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA
SOCIEDADE DE $ 200.000,00
BRASILIA BYINGTON EGYDIO MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 089.875.248-50, RG/RNE: 2379821 - SP, RESIDENTE À AVENIDA
DO ESTADO, 4667, 2 ANDAR, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03105-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA
SOCIEDADE DE $ 200.000,00
CARLOS AMADEU BOTELHO BYINGTON, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 009.257.217-00, RG/RNE: 1016732, RESIDENTE À AVENIDA DO
ESTADO, 4667, 2 ANDAR, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03105-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA
SOCIEDADE DE $ 200.000,00
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MARCOS PATRICK BOTELHO BYINGTON, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 093.022.598-89, RG/RNE: 4429344 - SP, RESIDENTE À AVENIDA
DO ESTADO, 4667, 2 ANDAR, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03105-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, DIRETOR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO
PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 200.000,00.
MARIA ELISA BOTELHO BYINGTON, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 667.262.987-49, RG/RNE: 009025412 - RJ, RESIDENTE À AVENIDA DO
ESTADO, 4667, 2 ANDAR, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03105-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA
SOCIEDADE DE $ 200.000,00
MARIA LUCIA BOTELHO BYINGTON, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 039.051.448-91, RG/RNE: 026411645 - RJ, RESIDENTE À RUA
JOAQUIM TAVORA, 1517, VILA MARIANA, SAO PAULO - SP, CEP 04017-003, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, DIRETOR ADJUNTO E ADMINISTRADOR,
ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 200.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS
NUM.DOC: 076.267/13-1

SESSÃO: 22/02/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/01/2013. (I)APROVACAO DAS CONTAS RELATIVAS AO EXERCICIO SOCIAL DE 2011;
(II) DESTINACAO DOS LUCROS DO EXERCICIO DE 2011;(III) MANUTENCAO DE RESERVAS PARA CONTINGENCIAS; E (IV)
VOTOS A SEREM PROFERIDOS POR REPRESENTANTE DA SOCIEDADE NAS REUNIOES DE SOCIOS DAS SOCIEDADES CAMPO
DO MEIO AGRO-PASTORIL E PARTICIPACOES LTDA. E CAMPO ALTO AGRO-PASTORIL E PARTICIPACOES LTDA., QUE TANGE A
APROVACAO DAS CONTAS E DESTINACAO DOS LUCROS DO EXERCICIO 2011.
CORREÇÃO DE CNPJ 51.938.934/0001-00
NUM.DOC: 386.515/13-0

SESSÃO: 04/10/2013

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 23/08/2013. ALTERACAO DE CLAUSULAS DO CONTRATO SOCIAL.
NUM.DOC: 386.516/13-3

SESSÃO: 04/10/2013

ARQUIVAMENTO DE RE-RATIFICAÇÃO: RE - RATIFICACAO - OUTROS - CONSOLIDACAO; RE-RATIFICACAO E OUTROS
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 124.053/14-2

SESSÃO: 07/04/2014

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 17/03/2014. ORDEM DO DIA: (I) ELEGER OS MEMBROS DO CONSELHO TECNICO
CONSULTIVO E DA DIRETORIA DA SOCIEDADE, NOS TERMOS DAS CLAUSULAS 7 , 8 E 13 DO CONTRATO SOCIAL, PARA O
MANDATO DE 2014 A 2017, A CONTAR A PARTIR DA DATA DA ASSEMBLEIA; (II) DELIBERAR SOBRE A OUTORGA DE
PROCURACAO PELA SOCIEDADE, COM INDICACAO DOS PROCURADORES, NOS TERMOS DAS CLAUSULAS 11 E 14 DO
CONTRATO SOCIAL; (III) DELIBERAR SOBRE A NOVA REDACAO DAS CLAUSULAS 25 E 26 DO CONTRATO SOCIAL FACE A
ELEICAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TECNICO CONSULTIVO E DA DIRETORIA; (IV) DELIBERAR SOBRE A ALTERACAO AO
PARAGRAFO TERCEIRO DA CLAUSULA 8 DO CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL; E (V) DELIBERAR,
NOS TERMOS DA CLAUSULA 11 , ITEM (K) DO CONTRATO SOCIAL, SOBRE A CONTRATACAO, PELA SOCIEDADE, DE
PRESTADORES DE SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO PARA A ELABORACAO, COORDENACAO E SUPORTE DOS ESTUDOS
NECESSARIOS PARA O PLANO DIRETOR DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA SOCIEDADE ("PLANO DIRETOR"), INCLUINDO
CONFECCAO DO PROPRIO PLANO DIRETOR, SEGUIDO DO NECESSARIO EIA-RIMA, TUDO COM O OBJETIVO FINAL DE
OBTENCAO DE LICENCA PREVIA A SER CONCEDIDA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS.
NUM.DOC: 124.054/14-6

SESSÃO: 07/04/2014

REMANESCENTE ALBERTO JACKSON BYINGTON NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 010.203.588-15, RG/RNE: 2800456 SP, RESIDENTE À AVENIDA DO ESTADO, 4667, 2 ANDAR, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03105-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO,
COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 200.000,00.
REMANESCENTE BRASILIA BYINGTON EGYDIO MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 089.875.248-50, RG/RNE: 2379821
- SP, RESIDENTE À AVENIDA DO ESTADO, 4667, 2 ANDAR, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03105-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO,
COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 200.000,00.
REMANESCENTE CARLOS AMADEU BOTELHO BYINGTON, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 009.257.217-00, RG/RNE:
1016732, RESIDENTE À AVENIDA DO ESTADO, 4667, 2 ANDAR, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03105-000, NA SITUAÇÃO DE
SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 200.000,00.
REMANESCENTE MARCOS PATRICK BOTELHO BYINGTON, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 093.022.598-89, RG/RNE:
4429344 - SP, RESIDENTE À AVENIDA DO ESTADO, 4667, 2 ANDAR, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03105-000, NA SITUAÇÃO DE
SÓCIO, DIRETOR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $
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MARCOS BYINGTON EGYDIO MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 073.590.678-55, RG/RNE: 122394586 - SP, RESIDENTE
À RUA fls.
CLAUDIO SOARES, 72, 11 AND - CONJ, PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05422-030, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR E ADMINISTRADOR,
ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE MARIA ELISA BOTELHO BYINGTON, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 667.262.987-49, RG/RNE: 009025412 RJ, RESIDENTE À AVENIDA DO ESTADO, 4667, 2 ANDAR, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03105-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO,
COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 200.000,00.
ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARIA LUCIA BOTELHO BYINGTON, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF:
039.051.448-91, RG/RNE: 02641164-5 - RJ, RESIDENTE À RUA JOAQUIM TAVORA, 1517, VILA MARIANA, SAO PAULO - SP, CEP
04017-003, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, DIRETOR ADJUNTO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE
PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 200.000,00.
NOMEADO MARCOS BYINGTON EGYDIO MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 073.590.678-55, RG/RNE: 12239458-6 SP, RESIDENTE À RUA CLAUDIO SOARES, 72, 11 AND - CONJ, PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05422-030, OCUPANDO O
CARGO DE DIRETOR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: APROVAR PELO VOTO DOS SOCIOS REPRESENTANDO
83,33% DO CAPITAL SOCIAL, A ALTERACAO DO PARAGRAFO TERCEIRO DA CLAUSULA 8 DO CONTRATO SOCIAL. APROVAR A
ALTERACAO DA CLAUSULA 25 DO CONTRATO SOCIAL DA QUAL ELEGEM PARA O CONSELHO TECNICO CONSULTIVO (CTC),
CONFORME AGE REALIZADA PARA ESTE FIM EM 17 DE MARCO DE 2014, SRA. MARIA ELISA BOTELHO BYINGTON, SRA. MARIA
LUCIA BOTELHO BYINGTON E BASILIA BYINGTON EGYDIO MARTINS. APROVAR A ALTERACAO DA CLAUSULA 26 DO
CONTRATO SOCIAL. APROVAR A CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35202454516
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 05/12/2014

Ficha Cadastral Simplificada certificada para MARCELO MARIANO DA SILVA:08385277870
[ Autenticidade: 53904787 ] - Junta Comercial do Estado de São Paulo - www.jucesponline.sp.gov.br
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA
FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA
VARA ÚNICA
Rua Professor Eugenio Teani,215, Jardim Professor Benoa - CEP
06502-025, Fone: 11 4154-3353, Santana do Parnaíba-SP - E-mail:
mcotineli@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
DECISÃO
1003732-49.2014.8.26.0529
Procedimento Ordinário - Propriedade
Município de Santana de Parnaíba
Fazenda Velha Sc Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alessandra Teixeira Miguel

Vistos.
Trata-se de ação de desapropriação ajuizada pelo Município para a realização de
obra de utilidade pública. Funda-se a ação na edição do Decreto Municipal nº 3670/2014, na qual a
área foi declarada de utilidade publica com a finalidade de melhoria do sistema viário.
Diante do pedido liminar de imissão provisória na posse, necessária a avaliação
prévia. Assim, nomeio perito o engenheiro Fernando Flávio de Arruda Simões, o qual deverá
estimar seus honorários em 10 dias. Após a estimativa e feito o depósito, laudo em 30 dias.
Cite-se.
Intime-se.
Santana do Parnaíba, 16 de dezembro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento foi liberado nos autos em 16/12/2014 às 20:00, é cópia do original assinado digitalmente por ALESSANDRA TEIXEIRA MIGUEL.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1003732-49.2014.8.26.0529 e código C81F2C.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA
FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA
VARA ÚNICA
Rua Professor Eugenio Teani,215 - Santana do Parnaíba-SP - CEP 06502-025
Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público<< Campo
excluído do banco de dados >>
CARTA DE CITAÇÃO – PROCESSO DIGITAL
1003732-49.2014.8.26.0529 - dcn
Procedimento Ordinário - Propriedade
Município de Santana de Parnaíba
Fazenda Velha Sc Ltda - CNPJ: 51.938.934/0001-00

Destinatário:
Fazenda Velha Sc Ltda
Rua Joaquim Tavora, 1517, Vila Mariana
São Paulo-SP
CEP 04015-003
Pela presente, comunico que perante este Juízo tramita a ação em epígrafe, da qual fica Vossa Senhoria CITADO(A) de todo
o conteúdo da petição inicial e da decisão, nos termos dos artigos 221 e 222 do Código de Processo Civil.
ADVERTÊNCIA / PRAZO PARA DEFESA: Nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, não sendo contestada
a ação, no prazo de 15 dias, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor, ficando,
ainda, ciente de que o recibo que acompanha esta carta valerá como comprovante que esta citação se efetivou.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita eletronicamente. A visualização da petição inicial, dos documentos e da decisão que
determina a citação (art. 225, II e V, do CPC) poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, na
internet, no endereço abaixo indicado, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que
desobriga a anexação. Petições, procurações, contestação etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico.
Santana do Parnaíba, 17 de dezembro de 2014. MÁRCIO FRANCISCO COTINELI, Supervisor de Serviço, matr. 316.016-0, que
assina por ordem da meritíssima juíza de direito.

.

Este documento foi liberado nos autos em 17/12/2014 às 18:22, é cópia do original assinado digitalmente por MARCIO FRANCISCO COTINELI.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1003732-49.2014.8.26.0529 e código C88C3C.
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Requerido
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FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Certidão - Processo 1003732-49.2014.8.26.0529

Emitido em: 07/01/2015 10:59
Página: 1

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Advogado
Paulo Danilo Tromboni (OAB 102037/SP)

Teor do ato: "Vistos. Trata-se de ação de desapropriação ajuizada pelo Município para a realização de
obra de utilidade pública. Funda-se a ação na edição do Decreto Municipal nº 3670/2014, na qual a área foi
declarada de utilidade publica com a finalidade de melhoria do sistema viário. Diante do pedido liminar de
imissão provisória na posse, necessária a avaliação prévia. Assim, nomeio perito o engenheiro Fernando
Flávio de Arruda Simões, o qual deverá estimar seus honorários em 10 dias. Após a estimativa e feito o
depósito, laudo em 30 dias. Cite-se. Intime-se."

Santana de Parnaíba, 7 de janeiro de 2015.
Dorca Costa Do Nascimento Santos
Escrevente Técnico Judiciário

Este documento foi protocolado em 07/01/2015 às 10:59, é cópia do original assinado digitalmente por DORCA COSTA DO NASCIMENTO SANTOS.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1003732-49.2014.8.26.0529 e código CAC91E.

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0035/2014, foi disponibilizado na página
190/191 do Diário da Justiça Eletrônico em 07/01/2015. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA.

Proc. n°1003732-49.2014.8.26.0068

O MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, por seu
procurador municipal, nos autos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO ajuizada em
face de FAZENDA VELHA LTDA., perante esse MM Juízo, vem requerer o
aditamento da petição inicial, para que passe a prevalecer o Decreto nº 3.683, de 29 de
dezembro de 2014, cuja juntada ora requer, o qual dá nova redação ao artigo 1º do
Decreto nº 3.670, de 25 de novembro de 2014.
A nova redação do Decreto Expropriatório, como se vê, passa a
ser: “Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via
amigável ou judicial, área de terras localizada na Avenida Perola Byngton – Açude
Grande – no bairro Cidade São Pedro, Santana de Parnaíba – SP, que consta
pertencer a empresa FAZENDA VELHA LTDA, ou quem de direito, constituída de
54.604,68 m² (cinquenta e quatro mil, seiscentos e quatro metros e sessenta e oito
centímetros quadrados), tudo conforme planta e memorial descritivo, em anexo, que
ficam fazendo parte integrante deste Decreto”.
Requer, também, a juntada do anexo memorial descritivo.

1

Este documento foi protocolado em 26/01/2015 às 20:09, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica Sao Paulo e NELSON GALVAO DE FRANCA FILHO.
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Há a notícia, de que a ré entrará em composição amigável com o
expropriante, o que configura questão prejudicial à avaliação do imóvel expropriando.
Por este motivo, requer o sobrestamento do feito, pelo prazo estimado de 90 (noventa)
dias, para que se ultimem as tratativas, em homenagem ao princípio da economia
processual.
Termos em que,
Pede Deferimento.

Santana de Parnaíba, 26 de janeiro de 2015.

Nelson Galvão de França Filho
Procurador Municipal
OAB/SP nº 162.473
RF nº 10.160

2
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA
FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA
VARA ÚNICA
Rua Professor Eugenio Teani,215, Jardim Professor Benoa - CEP
06502-025, Fone: 11 4154-3353, Santana do Parnaíba-SP - E-mail:
mcotineli@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: 12h30min às 19h00min
DECISÃO
1003732-49.2014.8.26.0529
Procedimento Ordinário - Propriedade
Município de Santana de Parnaíba
Fazenda Velha Sc Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alessandra Teixeira Miguel

Vistos.
Petição de fls. 20/21: defiro o sobrestamento pelo prazo de 90 dias para tentativa
de composição amigável. Após, manifestem-se as partes e tornem conclusos.
Intime-se.
Santana do Parnaíba, 10 de fevereiro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento foi liberado nos autos em 10/02/2015 às 18:19, é cópia do original assinado digitalmente por ALESSANDRA TEIXEIRA MIGUEL.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1003732-49.2014.8.26.0529 e código DBAC08.

Processo Digital nº:
Classe - Assunto
Requerente:
Requerido:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA
DO FORO DE SANTANA DO PARNAÍBA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AUTOS Nº 1003732-49.2014.8.26.0529
FAZENDA

VELHA

LTDA.

(“Fazenda

Velha”),

já

devidamente qualificada nos autos da ação de desapropriação que lhe move
MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARNAÍBA (“Município”), vem, por seus
advogados (doc. nº 01), com fulcro nos artigos 297 e seguintes do Código de
Processo Civil (“CPC”) e 20 do Decreto-Lei nº 3.365/41, apresentar

CONTESTAÇÃO
o que faz com base nas razões a seguir articuladas.
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I – SÍNTESE DA PETIÇÃO INICIAL E DOS FATOS A SEREM
CONSIDERADOS NESTE MOMENTO NA PRESENTE AÇÃO
1.

Trata-se de ação de desapropriação ajuizada pelo Município

de Santana de Parnaíba em face da Fazenda Velha, com o intuito de desapropriar
“área de terras localizada na Avenida Perola Byington – Açude Grande – no bairro Cidade
São Pedro, Santana de Parnaíba/SP”, a qual compreende a área de 54.604,68 m²,
fundamentada a utilidade pública para a desapropriação pretendida na
necessidade de melhoramentos do sistema viário da região.

1.1. A ação de desapropriação encontra respaldo no Decreto
Municipal nº 3.670/2014, o qual teve seu artigo 1º alterado pelo Decreto Municipal
nº 3.683/2014, pelo qual apenas foi ampliada a área a ser desapropriada.
2.

Pois bem. Em que pese o pedido de imissão provisória na

posse da área feito pelo Município, não foi por ele informado (e, bem por isso,
tampouco depositado) nenhum valor a título de indenização, o que impossibilita
que a Fazenda Velha, neste momento, no curso do prazo legal para responder a
presente ação, a conteste naquilo que lhe cabe, nos termos do artigo 20 do DecretoLei nº 3.365/41.

3.

Também, considerando-se que, de um lado, os autos desta

ação foram instruídos apenas com o memorial descritivo da área a ser
desapropriada e, de outro lado, são vários e extensos os imóveis da Fazenda Velha
e de terceiros de seu mesmo grupo, contíguos e adjacentes a estes, neste momento,
ainda não é possível verificar com a certeza que se impõe o local exato que será
desapropriado pelo Município, pois para que se alcance essa exata localização com
base apenas no memorial descritivo, se faz necessária à atuação de um técnico
qualificado.
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3.1. Além disso, como se verá adiante, de uma primeira
análise do material que instrui a presente ação, em reforço à necessidade de
localizar-se com precisão a área objetivada pela desapropriação, verificou-se que o
local está próximo de 2 (dois) diferentes imóveis (unidades imobiliárias distintas) e
pode assim, caso venha a ser confirmada a sua localização nesses 2 (dois) imóveis,
envolver terceiros que, mesmo integrantes do mesmo grupo da Fazenda Velha,
possuem personalidade jurídica própria e distinta, e ainda não integram o polo
passivo desta ação.

4.

Nesse sentido, insta ressaltar, desde logo, que a Fazenda

Velha está, como sempre esteve, imbuída do melhor espírito colaborativo com o
Município e, ciente do pedido de suspensão da presente ação, pois em curso
tratativas entre as partes para que a presente desapropriação seja feita da forma
mais precisa possível, a Fazenda Velha passa a discorrer sobre os pontos
relevantes para deslinde do caso, não apenas para que ela tenha assegurado o seu
direito de contestar o feito naquilo que lhe cabe e no momento em que estiverem
reunidas as informações necessárias para tanto, mas, também, para contribuir para
a sua escorreita instrução, com as informações precisas a assegurarem o seu
deslinde livre de quaisquer nulidades.
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II - PRELIMINARMENTE
II.A. DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE CONTESTAÇÃO
5.

Para que não pairem dúvidas sobre a não ocorrência da

preclusão dos direitos da Fazenda Velha nos autos da presente ação, verifica-se à
fl. 27 dos autos o termo inicial do seu prazo legal de resposta em 05 de fevereiro de
2015, donde se conclui que nesta data, 20 de fevereiro de 2015, tem-se o prazo final
para a resposta.
6.

Assim, ainda que sem elementos, por enquanto, que lhe

permitam responder a presente ação naquilo que lhe cabe, não obstante estarem
em curso tratativas para um deslinde amigável da presente e sem prejuízo destas,
assim como, mesmo diante da suspensão do prazo da presente ação, anota a
Fazenda Velha que a presente contestação, confirmatória do resguardo dos seus
direitos na desapropriação, é tempestiva.
II.B. DA NECESSIDADE

DE

CONFIRMAÇÃO

DA

LOCALIZAÇÃO

DA

ÁREA

A SER

DESAPROPRIADA
7.

Não tendo o Município instruído o feito com os documentos

e informações completas a respeito da área objetivada pela desapropriação, a
precisa localização de tal área demanda um trabalho especializado e que leva um
tempo razoavelmente maior do que aquele disponível para atendimento do prazo
legal para resposta.
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8.

Além disso, por se tratarem os imóveis da Fazenda Velha de

imóveis rurais, estão eles sujeitos a determinadas regras relacionadas às suas
descrições e caracterizações que impõem serem observadas, sob pena de serem
criadas incompatibilidades descritivas que certamente irão gerar prejuízos para a
Fazenda Velha que devem ser evitados.

8.1. Isso porque a Fazenda Velha esta conduzindo as
providencias para atualização das descrições dos imóveis rurais de sua
propriedade pelo método georreferenciado, a ser submetido oportunamente à
correspondente certificação por parte do INCRA.

8.2. Nesse sentido, se em andamento as providências para
tal fim, salutar que na descrição da área a ser desapropriada se observe também o
método georreferenciado, descrevendo-a de forma compatível com a descrição
atualizada do imóvel afetado pela desapropriação sob o mesmo método. Eventual
incompatibilidade demandará o refazimento de um trabalho técnico de topografia
já em fase avançada.

9.

Não

há

dúvidas

que

esse

trabalho

deve

ser

feito

conjuntamente pelo Município e pela Fazenda Velha, seguindo-se com as
providências conjuntas já em curso, das quais se alcançará a precisa localização da
área a ser desapropriada, descrevendo-a com a utilização do método adequado e
compatível com aquele legalmente exigido para os imóveis em tela.

Este documento foi protocolado em 20/02/2015 às 15:56, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica de Sao Paulo e YASMINE D ARAUJO MALUF ALARCON.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1003732-49.2014.8.26.0529 e código E81693.

Página: fls.
703
33

II.B. DOS IMÓVEIS ABRANGIDOS PELA ÁREA A SER DESAPROPRIADA
10.

Da precisa localização da área a ser desapropriada decorre

também a exata fixação dos imóveis por ela abrangidos e a fixação desses imóveis,
ainda que não seja possível neste momento, é providência que se impõe e que será
alcançada no curso da presente ação.
11.

Da análise superficial feita até o momento, foi possível

verificar que a área a ser desapropriada pode estar integrada a 2 (dois) imóveis
distintos, cada qual com a sua matrícula imobiliária própria, quais sejam:
 Matrícula 82.325 (doc. nº 04): referente ao imóvel de
propriedade do Espólio de Alberto Jackson Byngton, tendo a
Fazenda Velha como sua promitente compradora, nos
termos

do

correspondente

instrumento

devidamente

registrado;
 Matrícula 82.326 (doc. nº 04): referente ao imóvel de
propriedade d o Espólio de Alberto Jackson Byngton, tendo a
Empreendimentos

Itahyê

Ltda.

como

sua

promitente

compradora, nos termos do correspondente instrumento
devidamente registrado; e
12.

A situação acima descrita é ilustrada na imagem anexa (doc.

nº 06) e, considerando que as matrículas têm diferentes proprietários, é possível
que a Fazenda Velha não seja a única titular da indenização que será determinada
nos autos da presente.
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13.

Além disso, oportuno destacar que tais imóveis são onerados

por uma servidão de passagem em favor da Petrobrás, seguindo a faixa de
servidão uma linha perpendicular àquela idealizada para a desapropriação.

13.1. Essa servidão decorre de desapropriação para fins de
instituição de servidão de passagem para oleoduto subterrâneo, sendo certo que
os correspondentes documentos serão trazidos aos autos oportunamente e levados
ao conhecimento do Município.

14.

Ou seja Exa., é muito provável que a área desapropriada

passe por cima do oleoduto da Petrobrás localizados em faixa de servidão sob os
imóveis potencialmente afetados pela desapropriação pretendida, o que deverá ser
confirmado e, se vier a ser confirmado, demandará também a participação da
Petrobrás na presente ação.
15.

Nesse contexto, a Fazenda Velha informa a sua concordância

com o sobrestamento do feito por 90 (noventa) dias e informa que contribuirá para
que, nesse prazo, seja trazida aos autos a informação precisa, técnica e legal, a
respeito de todos os aspectos que permeiam a desapropriação e que deverão ser
nos autos considerados, inclusive para solucionar o caso de maneira amigável.

III – DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
16.

Como é cediço, a contestação ofertada em ação de

desapropriação só pode versar sobre (i) vício do processo judicial e (ii)
impugnação do preço, nos termos do artigo 20 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Este documento foi protocolado em 20/02/2015 às 15:56, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica de Sao Paulo e YASMINE D ARAUJO MALUF ALARCON.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1003732-49.2014.8.26.0529 e código E81693.

Página: fls.
705
35

17.

Considerando que não há vícios processuais, com exceção da

necessidade de confirmação daqueles que devam participar do feito e constituir o
polo passivo dos autos, só resta à Fazenda Velha impugnar o preço oferecido a
título de indenização.
18.

Todavia, o Município não indicou nenhum valor para

indenização, bem como ainda não foi realizado o laudo pericial, de modo que
resta prejudicado o exercício do direito da Fazenda Velha, nesse momento, para
eventual impugnação.
19.

Assim sendo, a Fazenda Velha vem resguardar o direito de

se manifestar e impugnar o valor oferecido, posteriormente, a título de
indenização pelo Município.
IV – REQUERIMENTOS
20.

Assim sendo, a Fazenda Velha reitera a sua concordância

com o sobrestamento do feito, requerendo sejam por V. Exa. determinados
expressamente os efeitos da suspensão, assegurando à Fazenda Velha
expressamente o seu direito de se manifestar nos autos da presente ação quando
aqui reunidos todas as informações que lhe permitam se manifestar na forma da
Lei.

21.

Além disso, sem prejuízo do sobrestamento do feito, com a

suspensão de todos os atos processuais, é medida de rigor que seja indicado o
local exato que será desapropriado, tendo em vista que os documentos acostados
são insuficientes para que a Fazenda Velha possa determinar, sem sombra de
dúvidas, os imóveis e as suas correspondentes matrículas e proprietários que
serão atingidos pela desapropriação.
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22.

Para tanto, como exposto, protesta a Fazenda Velha pela

produção de todos os meios de provas admitidas em Direito.
23.

Por fim, requer-se a realização das intimações em nome dos

subscritores da presente, sob pena de nulidade.

Termos em que, pedem deferimento.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2015
MARC STALDER
OAB/SP Nº 234.294
YASMINE D’ARAÚJO MALUF ALARCON
OAB/SP Nº 182.719
LUIZ FERNANDO BLUMENTHAL PARDELL
OAB/SP Nº 357.323
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DARE-SP

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Documento Principal

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais
01 - Nome / Razão Social
Fazenda Velha Ltda.

07 - Data de Vencimento

02 - Endereço Rua Joaquim Távora, 1517

08 - Valor Total

22/03/2015
R$ 15,76

03 - CNPJ Base / CPF

04 - Telefone

05 - Quantidade de Documentos Detalhe

51.938.934

32073512

1

09 - Número do DARE

150190074993029

06 - Observações

Custas de Mandado - Ação de Desapropriação - Santana do Parnaíba - Rito Especial - Fazenda Velha x
Município de Santana do Parnaíba

Geração: 20/02/2015
10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

150190074993029-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

DARE-SP

15 - Nome / Razão Social

DOCUMENTO
DETALHE
03 - Data de Vencimento

Fazenda Velha Ltda.

01 - Código de Receita - Descrição da 02 - Código Tipo de Serviço Receita
Descrição do Serviço

304-9

Extra-Orçamentária e
Anulação de Despesa carteira de previdência
dos advogados de São Pa

06 - Inscrição na Dívida
ou Nº Etiqueta

09 -Valor da Receita

22/03/2015

16 - Endereço Rua Joaquim Távora, 1517

04 - CNPJ ou CPF ou
Renavam

1130401 TJ - TAXA DE MANDATO
(PROCURAÇÃO OU
SUBSTABELECIMENTO)

12 - Acréscimo
Financeiro

15,76
07 - Referência

10 - Juros de Mora

13 - Honorários
Advocatícios

08 - Nº AIIM / Nº
Controle / Nº do Parc. /
Nº da Notif.

11 - Multa de Mora ou
por Infração

14 - Valor Total

51.938.934/0001-00
18 - Nº do Documento
Detalhe

17 - Observações Custas de Mandado - Ação de Desapropriação Santana do Parnaíba - Rito Especial - Fazenda Velha x Município de
Santana do Parnaíba

05 - Insc. Estadual / Cód.
Município / Nº Declaração

150190074993029-0001

15,76

Geração: 20/02/2015

85800000000-3 15760185111-0 50190074993-8 02920150322-9

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

DARE-SP

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Fazenda Velha Ltda.

07 - Data de Vencimento

02 - Endereço Rua Joaquim Távora, 1517

08 - Valor Total

22/03/2015
R$ 15,76

03 - CNPJ Base / CPF

04 - Telefone

05 - Quantidade de Documentos Detalhe

51.938.934

32073512

1

06 - Observações

Custas de Mandado - Ação de Desapropriação - Santana do Parnaíba - Rito Especial - Fazenda Velha x
Município de Santana do Parnaíba

09 - Número do DARE

150190074993029
Geração: 20/02/2015

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte
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DARE / DAE / TRIBUTOS ESTADUAIS > Comprovante
Fernanda Ferraz de Almeida
Bozza

Agência: 0260

Conta Corrente: 01-024403-6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AMBIENTE DE PAGAMENTOS
DARE - SP
Valor:
Numero do
Controle:
Codigo de Barras:
Data de
Vencimento:
Data Arrecadacao:
Data da Transacao:
Hora Transacao:
Canal:
Autenticacao:
Convenio de
Arrecadacao:

R$ 15,76
15.019.007.499.302-9
85800000000-3 15760185111-0 50190074993-8 02920150322-9
22/03/2015
20/02/2015
20/02/2015
15:24:52
INTERNET BANKING
8B8674C7625ABC553999818
00336496000900002913

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126 de 16/09/2011,
autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Primeira Via
Superlinha
4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322
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DARE / DAE / TRIBUTOS ESTADUAIS > Comprovante
Fernanda Ferraz de Almeida
Bozza

Agência: 0260

Conta Corrente: 01-024403-6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AMBIENTE DE PAGAMENTOS
DARE - SP
Valor:
Numero do
Controle:
Codigo de Barras:
Data de
Vencimento:
Data Arrecadacao:
Data da Transacao:
Hora Transacao:
Canal:
Autenticacao:
Convenio de
Arrecadacao:

R$ 15,76
15.019.007.499.302-9
85800000000-3 15760185111-0 50190074993-8 02920150322-9
22/03/2015
20/02/2015
20/02/2015
15:24:52
INTERNET BANKING
8B8674C7625ABC553999818
00336496000900002913

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126 de 16/09/2011,
autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Via Contribuinte
Superlinha
4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322
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SUBSTABELECIMENTO

Substabelec,o, com reservas dc iguais, nas pessoas dos advogados:
MARCSTALDER

OAC/SP N" 234.294

CPF 287.862.718-06

MARIA CAROLINA GELMETTI GIMENEZ

OAB/SP N" 292.276

CPF 352.166.608-52

THIAGO AUGUSTO LOPES

OAB/SP N" 299.423

CPF 339.945.698-00

CINTIA YUKIE UF.ZIMA

OAB/SPN0 315.534

CPF 364.966.588-38

CARI.A MACEDO FERNANDAS MAROTTI

OAB/SP N" 337.389

CPF 388.873.798-23

LUIZ FERNANDO BLUMENTHAL PARDELL

OAB/SP N" 357.323

CPP 409.868.578-74

RAMILTON HENRIQUE SAWAYA SACAMOTO OAB/SP N" 358.813

CPF 410.581.028-69

todos intcgrantcs dc KLA - KOURY LOPES ADVOGADOS, com sc-de na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n° 1.355,18° andar, Pinheiros, Sao Paulo, Capital, CEP 01452919,

os poderes que me

foram outorgados

por FAZENDA VELHA

LTDA.,

outorgando-lhes todos os poderes contidos na clausula ad judicia et extra, para o fim
de, em conjunto ou isoladamcnte, reprcsentar a OUTORGANTE no foro em geral,
em qualquer Juizo, Instancia ou Tribunal, podendo ainda, os outorgados, impetrar

mandado

de

seguranqa,

transigir,

desistir,

dar

e

receber

quitac.ao,

prestar

compromisso c- declarations, representa-la perante repartic,oes publicas federals,
estaduais, municipals o autarquicas, apicsentando defesas e recursos em processor

administrativos,

tomar ciencia

de

despachos,

praticar

todo

e

qualquer

ato

concemente ao bom desempenho desta, inclusive substabcleccr, o que se dara por
firme e valioso, em especial para defender OS interesses da OUTORGANTE nos
autos da Ac,ao de Desapropriac.no, autos n" 1003732-49.2014.8.26.0529, proposta pelo
Municipio de Santana de Parnaiba, cm tramite perante Vara Unica do Forum de

Santana de Parnaiba.

Sao Pauio, 20 de fevereiro de 2015

YASMINE D'ARAUJO lyiALUF ALARCON
OAB/SPN" 182.719

KLA:304373 - \2 - 20/09^2013 P: I/I
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA
FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA
VARA ÚNICA
Rua Professor Eugenio Teani,215, Jardim Professor Benoa - CEP
06502-025, Fone: 11 4154-3353, Santana do Parnaíba-SP - E-mail:
mcotineli@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das às
ATO ORDINATÓRIO

Classe – Assunto:
Requerente:
Requerido:

1003732-49.2014.8.26.0529
Procedimento Ordinário - Propriedade
Município de Santana de Parnaíba
Fazenda Velha Sc Ltda

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada.
Nada Mais. Santana do Parnaíba, 06 de abril de 2015.
Claudia Regina Lino D' Eiroz, Escrevente Técnico Judiciário.

CERTIDÃO - Remessa ao DJE

Certifico e dou fé que remeti ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
ato(s) ordinatório(s) acima em 06/04/2015____.

Claudia Regina Lino D' Eiroz, Escrevente Técnico Judiciário.

Este documento foi liberado nos autos em 06/04/2015 às 14:33, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIA REGINA LINO D EIROZ.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1003732-49.2014.8.26.0529 e código F8DB75.

Processo Digital nº:

Página: fls.
750
80
FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Certidão - Processo 1003732-49.2014.8.26.0529

Emitido em: 26/08/2015 09:07
Página: 1

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0245/2015, foi disponibilizado na página
435/455 do Diário da Justiça Eletrônico em 26/08/2015. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.

Teor do ato: "Vistos. Petição de fls. 20/21: defiro o sobrestamento pelo prazo de 90 dias para tentativa
de composição amigável. Após, manifestem-se as partes e tornem conclusos. Intime-se."

Santana de Parnaíba, 26 de agosto de 2015.
Josiane Alessandra Paulozi
Chefe de Seção Judiciário

Este documento foi protocolado em 10/02/2015 às 18:19, é cópia do original assinado digitalmente por JOSIANE ALESSANDRA PAULOZI.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1003732-49.2014.8.26.0529 e código 17760B9.

Advogado
Paulo Danilo Tromboni (OAB 102037/SP)
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FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Certidão - Processo 1003732-49.2014.8.26.0529

Emitido em: 26/08/2015 09:07
Página: 1

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0245/2015, foi disponibilizado na página
435/455 do Diário da Justiça Eletrônico em 26/08/2015. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.

Teor do ato: "Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada."

Santana de Parnaíba, 26 de agosto de 2015.
Josiane Alessandra Paulozi
Chefe de Seção Judiciário

Este documento foi protocolado em 06/04/2015 às 14:33, é cópia do original assinado digitalmente por JOSIANE ALESSANDRA PAULOZI.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1003732-49.2014.8.26.0529 e código 17760BD.

Advogado
Paulo Danilo Tromboni (OAB 102037/SP)
Yasmine D´araujo Maluf Alarcon (OAB 182719/SP)
Marc Stalder (OAB 234294/SP)

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da MM. Vara Única da
Cidade e Comarca de Santana de Parnaíba-SP.

Ref.: processo nº. 1003732-49.2014.8.26.0529

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA,
devidamente qualificado nos Autos em destaque da AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO, ajuizado em face de FAZENDA VELHA LTDA,
por seu Procurador Municipal, vem respeitosamente à presença de Vossa
Excelência, em atenção ao r. despacho de fls. , ofertar RÉPLICA,
consoante as razões de fato e de direito adiante alinhadas.

1)
Na síntese do necessário, alega a Expropriada em
Contestação, preliminares de : i) – tratativas de composição amigável; ii) –
falta de documentos, os quais impossibilitam a precisa localização das
áreas expropriadas, havendo imperiosa necessidade de perícia, pois existe a
possibilidade de que sobre a área em questão haja instituição de passagem
para oleoduto subterrâneo e iii) – ilegitimidade de parte, uma vez que
referidos imóveis expropriados pertencem à matrículas imobiliárias de nº
82.325 e 82.326, constando como proprietário o Espólio de Alberto
Jackson Byngton, requerendo, ainda, o sobrestamento do feito por 90
(noventa) dias para melhor elucidar a questão, bem como a possibilidade
de solução amigável.

Este documento foi protocolado em 01/09/2015 às 15:18, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica Sao Paulo e CARLOS ALBERTO PIRES BUENO.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1003732-49.2014.8.26.0529 e código 17C6966.
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2)
Pois bem. Considerando que a composição
amigável pode ser concretizada a qualquer momento e, levando em conta a
natureza da ação (urgente), o Município não vislumbra, nesse momento, a
necessidade de suspensão do processo, devendo ser dado prosseguimento
normal ao feito.

3)
Assim, requer-se a intimação do Perito Judicial,
para apresentação de estimativa de seus honorários e posterior elaboração
de Laudo Pericial, sem prejuízo de impugnação por parte do Assistente
Técnico Municipal, assegurado o amplo direito de defesa, oportunidade em
que as partes debaterão as demais questões (correta localização da área,
instituição de passagem para oleoduto subterrâneo, quantum indenizatório
etc.).

4)
E, quanto a titularidade dos imóveis expropriados,
diante dos documentos juntados – matrículas imobiliárias (fls. e fls.) –
concorda o Município com a inclusão no polo passivo da demanda do
Espólio de Alberto Jackson Byngton, relegando o recebimento da
indenização ao cumprimento do artigo 34 da Lei de Desapropriações.

5)
No mérito, insurge-se o Expropriado com o valor
ofertado pelo Município. Nesse ponto, aguarda o Município Expropriante a
apresentação de Laudo Pericial, sem prejuízo de impugnação por parte do
Assistente Técnico Municipal, assegurado o amplo direito de defesa,
oportunidade em que as partes debaterão a fixação do seu quantum.

6)
Por outro lado, a pretensão do Poder Público é
legítima, mormente a imissão na posse, cuja previsão e respectivo depósito
prévio decorrem de lei (art. 15, DL 3.365/41), não se olvidando de amparo
constitucional (art. 5º, inciso 24).

Este documento foi protocolado em 01/09/2015 às 15:18, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica Sao Paulo e CARLOS ALBERTO PIRES BUENO.
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7)
Como se percebe, habilita-se o Expropriante
requerer a procedência total da ação, suportando o Expropriado os
consectários de estilo, na forma do pedido, relegando as demais questões,
se o caso, a posterior.

8)
Por oportuno, indica seus Assistentes Técnicos:
Eng. Marco Antonio Silva – CREA 0600441579 e Arq. Carlos Mariani –
CAU 14.321-9, sócios de Análise Consultoria Técnica – EPP, ambos com
endereço na Calçada Antares, 132, s/6, Alphaville, Apoio 2, CEP 06541065, Santana de Parnaíba – SP, Telefone (11) 4153-8698.

Termos em que,
P. Deferimento.
Santana de Parnaíba, 1º de setembro de 2015.

Carlos Alberto Pires Bueno
Procurador Municipal
OAB/SP 98.839

Este documento foi protocolado em 01/09/2015 às 15:18, é cópia do original assinado digitalmente por Tribunal de Justica Sao Paulo e CARLOS ALBERTO PIRES BUENO.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1003732-49.2014.8.26.0529 e código 17C6966.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA
FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA
VARA ÚNICA
Rua Professor Eugenio Teani,215, ., Jardim Professor Benoa - CEP
06502-025, Fone: 11 4154-3353, Santana do Parnaíba-SP - E-mail:
parnaiba@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
DECISÃO
1003732-49.2014.8.26.0529
Procedimento Ordinário - Propriedade
Município de Santana de Parnaíba
Fazenda Velha Sc Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graciella Lorenzo Salzman

Vistos.
Tendo em vista que não houve composição, prossiga-se conforme determinado no
despacho inicial, intimando-se o perito.
Intime-se.
Santana do Parnaíba, 01 de outubro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento foi liberado nos autos em 01/10/2015 às 18:06, é cópia do original assinado digitalmente por GRACIELLA LORENZO SALZMAN.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1003732-49.2014.8.26.0529 e código 1951A0C.
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FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Certidão - Processo 1003732-49.2014.8.26.0529

Emitido em: 05/10/2015 09:01
Página: 1

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0300/2015, foi disponibilizado na página
663/669 do Diário da Justiça Eletrônico em 05/10/2015. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.

Teor do ato: "Tendo em vista que não houve composição, prossiga-se conforme determinado no
despacho inicial, intimando-se o perito."

Santana de Parnaíba, 5 de outubro de 2015.
Josiane Alessandra Paulozi
Chefe de Seção Judiciário

Este documento foi protocolado em 01/10/2015 às 18:06, é cópia do original assinado digitalmente por JOSIANE ALESSANDRA PAULOZI.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1003732-49.2014.8.26.0529 e código 196D9B3.

Advogado
Paulo Danilo Tromboni (OAB 102037/SP)
Yasmine D´araujo Maluf Alarcon (OAB 182719/SP)
Marc Stalder (OAB 234294/SP)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA
FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA
VARA ÚNICA
RUA PROFESSOR EUGENIO TEANI,215, Santana do Parnaíba - SP CEP 06502-025
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
SENTENÇA
1003732-49.2014.8.26.0529
Procedimento Ordinário - Propriedade
Município de Santana de Parnaíba
Fazenda Velha Sc Ltda
Data e Hora da Audiência Selecionada << Nenhuma informação disponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graciella Lorenzo Salzman

Vistos.
Corrija-se a fila, já que trata-se de processo da Fazenda Pública.
Homologo, para que produza seus efeitos legais, o acordo a que chegaram as
partes, que se regerá pelas cláusulas e condições estabelecidas no acordo de fls. 87/92. Em
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, com
fundamento no artigo 269, III, do CPC.
Considerando-se que a celebração de acordo é ato incompatível com a vontade de
recorrer, nos termos do artigo 503 do Código de Processo Civil, CERTIFIQUE-SE, desde logo,
o trânsito em julgado.
Expeça-se a carta de adjudicação, uma vez fornecidas as peças necessárias.
P.R.I.C.

Santana do Parnaíba, 13 de novembro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento foi liberado nos autos em 13/11/2015 às 17:05, é cópia do original assinado digitalmente por GRACIELLA LORENZO SALZMAN.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1003732-49.2014.8.26.0529 e código 1B78E00.
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Requerido:
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FORO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Certidão - Processo 1003732-49.2014.8.26.0529

Emitido em: 17/11/2015 09:04
Página: 1

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0368/2015, foi disponibilizado na página
600/605 do Diário da Justiça Eletrônico em 17/11/2015. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.

Teor do ato: "Vistos. Corrija-se a fila, já que trata-se de processo da Fazenda Pública. Homologo, para
que produza seus efeitos legais, o acordo a que chegaram as partes, que se regerá pelas cláusulas e
condições estabelecidas no acordo de fls. 87/92. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 269, III, do CPC. Considerando-se que a celebração
de acordo é ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do artigo 503 do Código de Processo
Civil, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o trânsito em julgado. Expeça-se a carta de adjudicação, uma vez
fornecidas as peças necessárias. P.R.I.C. "

Santana de Parnaíba, 17 de novembro de 2015.
Josiane Alessandra Paulozi
Oficial Maior

Este documento foi protocolado em 13/11/2015 às 17:05, é cópia do original assinado digitalmente por JOSIANE ALESSANDRA PAULOZI.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1003732-49.2014.8.26.0529 e código 1B91DCB.
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Paulo Danilo Tromboni (OAB 102037/SP)
Yasmine D´araujo Maluf Alarcon (OAB 182719/SP)
Marc Stalder (OAB 234294/SP)
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ANEXO 5.1.2.1-1: MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DA PREFEITURA
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ANEXO 5.1.2.1-2: CERTIDÃO DE USO DO SOLO
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ANEXO 7.2-1: PROJETO DA ESTADA DE LIGAÇÃO

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
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ANEXO 7.3.5-1: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro
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ANEXO 9.1.6-1: MAPA GEOMOFORLOGICO – DESENHO
26341612GMA2

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro
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ANEXO 9.1.6.4-1: MAPA DE FRAGILIDADE AMBIENTAL – DESENHO
26341616FRA2

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro
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ANEXO 9.1.8.4-1: ANÁLISES DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro
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DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS RELATÓRIOS DE ENSAIO CPEA

A CPEA declara sob as penas da lei e de responsabilização administrativa, civil e penal(1),
que todas as informações prestadas à EMPREENDIMENTO ITAHYÊ LTDA no relatório de
IDCPEA19790116PA_A do projeto ID CPEA 1979 referente às amostras de água
superficial coletadas nos dia 14 e 15 de janeiro de 2016 são verdadeiras e contemplam
integralmente as exigências estabelecidas pela acreditação da Cgcre/INMETRO, o qual
avaliou a competência do laboratório. E se encontram em consonância com o que
determina a Resolução SMA 100 de 17 de outubro de 2013(2).
A verificação de autenticidade dos relatórios de ensaio acima citados poderá ser feita pelo
e-mail: ggq@cpeanet.com.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2016.

_______________________
Patrícia Ferreira Silvério
CRQ IV: 04255123
Diretora Técnica

_______________________________________________________________________
1

O artigo 69-A da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece: “Elaborar ou
apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou
relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1º Se o crime é culposo: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
§ 2º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em
decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa”.
2

O artigo 2º, § 2º da Resolução SMA Nº 100, de 17 de outubro de 2013 estabelece: Quando não houver laboratórios
que atendam às condições previstas no § 1º, no que se refere à realização de ensaios físicos, químicos e biológicos,
serão aceitos resultados analíticos emitidos por laboratórios acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação –
CGCRE para outro(s) ensaio(s), desde que seja utilizada a mesma técnica analítica do(s) ensaio(s) de interesse.
O artigo 2º, § 3º da Resolução SMA Nº 100, de 17 de outubro de 2013 estabelece: Quando não houver laboratórios
que atendam às condições previstas no § 1º e § 2º, poderão, a critério dos órgãos do Sistema Estadual de
Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos
Recursos Naturais – SEAQUA, ser aceitos resultados analíticos complementados de evidências objetivas que
garantam a sua qualidade, mediante a definição, pelas áreas competentes da Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo – CETESB, dos itens de controle de qualidade analítica necessários para cada situação específica.
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Relatório de Ensaios de Campo
IDCPEA19790116PA_A
RT-GGQ-020 Versão 14.0 24/02/2015

Interessado: EMPREENDIMENTO ITAHYÊ LTDA
Estrada da Itayê, 2000
Santana do Parnaíba - SP

Referências Utilizadas
Referências externas
Oxigênio Dissolvido (OD): SM 4500-O G, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22a. edição, 2012
Potencial Hidrogênionico (pH): SM 4500H+B, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22a. edição, 2012
Condutividade: SM 2510B, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22a. edição, 2012
Potencial Oxirredução (E H): SM 2580B, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22a. edição, 2012
Temperatura: SM 2550B, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22a. edição, 2012
Salinidade: SM 2520B, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22a. edição, 2012
Amostragem de água superficial de ambientes doces ou salobros: ISO 5667-6 (2014)

Referências internas
POP-GGQ-001 - Verificação dos equipamentos multiparâmetros (pH, EH, OD, Condutividade, Salinidade, Temperatura) - versão 7.0
POP-GEA-012 - Amostragem de água superficial - versão 9.0

Rua Henrique Monteiro, 90 - 13º andar - Pinheiros - São Paulo / SP - CEP: 05423-020 - Tel: (11) 4082-3200
Rua Tiro Onze, 4 - Centro - Santos / SP - CEP: 11013-040 - Tel: (13) 3035-6002
cpea@cpeanet.com
www.cpeanet.com.br
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Rua Henrique Monteiro, 90 - 13º andar - Pinheiros - São Paulo / SP - CEP: 05423-020
Rua Tiro Onze, 4 - Centro - Santos / SP - CEP: 11013-040

Resultados de Parâmetros Físico-Químicos
RELATÓRIO - IDCPEA19790116PA_A

Amostra
PA-04

Coordenadas (mE/mN)
313009
7407391

Parâmetro

Data de Coleta
14/01/2016

Unidade
mg/L
%
mV
μS/cm
ºC

OD**
Saturação de OD*
EH*
pH*
Condutividade*
Salinidade*
Temperatura

Hora
12:14

Resultado
6,85
85
195
7,30
82
0,04
21,9

Condições Ambientais
Com chuva

Incerteza
-

Matriz
Água Superficial

LQ
1,00
12
±10
20
0,01
-

Média de 3 medidas
*Resultados corrigidos a 25ºC
**Resultados correspondentes às condições do meio (salinidade, temperatura e pressão)

Amostra
PA-03

Coordenadas (mE/mN)
312582
7406260

Parâmetro

Data de Coleta
14/01/2016

Unidade
mg/L
%
mV
μS/cm
ºC

OD**
Saturação de OD*
EH*
pH*
Condutividade*
Salinidade*
Temperatura

Hora
15:49

Resultado
6,65
81
261
6,81
29
0,01
20,4

Condições Ambientais
Com chuva

Incerteza
-

Matriz
Água Superficial

LQ
1,00
12
±10
20
0,01
-

Média de 3 medidas
*Resultados corrigidos a 25ºC
**Resultados correspondentes às condições do meio (salinidade, temperatura e pressão)

Amostra
PA-02

Coordenadas (mE/mN)
311253
7407418

Parâmetro

Data de Coleta
14/01/2016

Unidade
mg/L
%
mV
μS/cm
ºC

OD**
Saturação de OD*
EH*
pH*
Condutividade*
Salinidade*
Temperatura

Hora
17:41

Resultado
3,33
41
140
7,06
68
0,03
21,1

Condições Ambientais
Com chuva

Incerteza
-

Matriz
Água Superficial

LQ
1,00
12
±10
20
0,01
-

Média de 3 medidas
*Resultados corrigidos a 25ºC
**Resultados correspondentes às condições do meio (salinidade, temperatura e pressão)

Amostra
PA-01

Parâmetro
OD**
Saturação de OD*
EH*
pH*
Condutividade*
Salinidade*
Temperatura

Coordenadas (mE/mN)
311005
7408741

Data de Coleta
15/01/2015

Unidade
mg/L
%
mV
μS/cm
ºC

Hora
9:18

Resultado
0,38 *J
5 *J
94
5,56
104
0,05
21,0

Média de 3 medidas
*Resultados corrigidos a 25ºC
**Resultados correspondentes às condições do meio (salinidade, temperatura e pressão)

2 de 3

Condições Ambientais
Sem chuva

Incerteza
0,09
-

Matriz
Água Superficial

LQ
1,00
12
±10
20
0,01
-

Página: 795
Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais
Rua Henrique Monteiro, 90 - 13º andar - Pinheiros - São Paulo / SP - CEP: 05423-020
Rua Tiro Onze, 4 - Centro - Santos / SP - CEP: 11013-040

Resultados de Parâmetros Físico-Químicos
RELATÓRIO - IDCPEA19790116PA_A

Informações Adicionais
Todos os pontos de coleta estão localizados na zona 23K.
O GPS utilizado foi o da marca GARMIN, modelo GPSmap 60CSx. Datum Horizontal WGS-84.
Identificação do Plano de Amostragem elaborado para este trabalho: ID CPEA 1979
Os resultados aqui apresentados referem-se exclusivamente às amostras coletadas para este projeto.
O presente relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo. A reprodução parcial requer aprovação escrita da CPEA.
Os resultados identificados com a sigla*J correspondem à medidas obtidas entre o limite de detecção e o limite de quantificação do
método.
A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de
abrangência k = 2, correspondendo a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

Anexos
Anexo 1 - Mapa de localização dos pontos amostrados

Aprovação do Relatório
Relatório aprovado segundo especificações técnicas, com base nos procedimentos do Sistema de Gestão da
Qualidade da Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais - CPEA - e referências externas.
Assinatura digital certificada pela empresa SERPRORFB.

Responsável Técnica
Patrícia Ferreira Silvério
CRQ IV: 04255123
Diretora Técnica

Relatório de ensaio emitido na data de 11/02/2016
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DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS RELATÓRIOS DE ENSAIO CPEA

A CPEA, declara, sob as penas da lei e de responsabilização administrativa, civil e penal(1),
que todas as informações prestadas à EMPREENDIMENTO ITAHYÊ LTDA no relatório de
ensaio IDCPEA19790915PA_A do projeto ID CPEA 1979, referente às amostras de água
superficial coletadas nos dias 24, 28 e 30 de setembro de 2015 são verdadeiras e
contemplam integralmente exigências estabelecidas pela acreditação da Cgcre/INMETRO,
o qual avaliou a competência do laboratório. E se encontram em consonância com o que
determina a Resolução SMA 100 de 17 de outubro de 2013(2).
A verificação de autenticidade dos relatórios de ensaio acima citados poderá ser feita pelo
e-mail: ggq@cpeanet.com.

São Paulo, 29 de outubro de 2015,

_______________________
Patrícia Ferreira Silvério
CRQ IV: 04255123
Diretora Técnica

_______________________________________________________________________
1

O artigo 69-A da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece: “Elaborar ou
apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou
relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1º Se o crime é culposo: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
§ 2º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em
decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa”.
2

O artigo 2º, § 2º da Resolução SMA Nº 100, de 17 de outubro de 2013 estabelece: Quando não houver laboratórios
que atendam às condições previstas no § 1º, no que se refere à realização de ensaios físicos, químicos e biológicos,
serão aceitos resultados analíticos emitidos por laboratórios acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação –
CGCRE para outro(s) ensaio(s), desde que seja utilizada a mesma técnica analítica do(s) ensaio(s) de interesse.
O artigo 2º, § 3º da Resolução SMA Nº 100, de 17 de outubro de 2013 estabelece: Quando não houver laboratórios
que atendam às condições previstas no § 1º e § 2º, poderão, a critério dos órgãos do Sistema Estadual de
Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos
Recursos Naturais – SEAQUA, ser aceitos resultados analíticos complementados de evidências objetivas que
garantam a sua qualidade, mediante a definição, pelas áreas competentes da Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo – CETESB, dos itens de controle de qualidade analítica necessários para cada situação específica.
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Relatório de Ensaios de Campo
IDCPEA19790915PA_A
RT-GGQ-020 Versão 14.0 24/02/2015

Interessado: EMPREENDIMENTO ITAHYÊ LTDA
Estrada da Itayê, 2000
Santana do Parnaíba - SP

Referências Utilizadas
Referências externas
Oxigênio Dissolvido (OD): SM 4500-O G, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22a. edição, 2012
Potencial Hidrogênionico (pH): SM 4500H+B, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22a. edição, 2012
Condutividade: SM 2510B, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22a. edição, 2012
Potencial Oxirredução (E H): SM 2580B, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22a. edição, 2012
Temperatura: SM 2550B, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22a. edição, 2012
Salinidade: SM 2520B, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22a. edição, 2012
Amostragem de água superficial de ambientes doces ou salobros: ISO 5667-6 (2014)

Referências internas
POP-GGQ-001 - Verificação dos equipamentos multiparâmetros (pH, EH, OD, Condutividade, Salinidade, Temperatura) - versão 7.0
POP-GEA-012 - Amostragem de água superficial - versão 9.0

Rua Henrique Monteiro, 90 - 13º andar - Pinheiros - São Paulo / SP - CEP: 05423-020 - Tel: (11) 4082-3200
Rua Tiro Onze, 4 - Centro - Santos / SP - CEP: 11013-040 - Tel: (13) 3035-6002
cpea@cpeanet.com
www.cpeanet.com.br
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Resultados de Parâmetros Físico-Químicos
RELATÓRIO - IDCPEA19790915PA_A

Amostra
PA-02

Coordenadas (mN/mE)
7407418

311253

Parâmetro

Data de Coleta
24/09/2015

Unidade
mg/L
%
mV
μS/cm
ºC

OD**
Saturação de OD*
EH*
pH*
Condutividade*
Salinidade*
Temperatura

Hora
16:00

Resultado
2,95
35
192
5,57
< 7 *J
< 0,01
19,7

Condições Ambientais
Sem chuva

Incerteza
0,09
-

Matriz
Água Superficial

LQ
1,00
12
±10
20
0,01
-

Média de 3 medidas
*Resultados corrigidos a 25ºC
**Resultados correspondentes às condições do meio (salinidade, temperatura e pressão)

Amostra
PA-03

Coordenadas (mN/mE)
7406260
312582

Parâmetro

Data de Coleta
28/09/2015

Unidade
mg/L
%
mV
μS/cm
ºC

OD**
Saturação de OD*
EH*
pH*
Condutividade*
Salinidade*
Temperatura

Hora
15:14

Resultado
6,24
75
128
5,36
< 7 *J
< 0,01
19,5

Condições Ambientais
Com chuva

Incerteza
-

Matriz
Água Superficial

LQ
1,00
12
±10
20
0,01
-

Média de 3 medidas
*Resultados corrigidos a 25ºC
**Resultados correspondentes às condições do meio (salinidade, temperatura e pressão)

Amostra
PA-04

Coordenadas (mN/mE)
7407391
313009

Parâmetro

Data de Coleta
30/09/2015

Unidade
mg/L
%
mV
μS/cm
ºC

OD**
Saturação de OD*
EH*
pH*
Condutividade*
Salinidade*
Temperatura

Hora
10:30

Resultado
7,04
86
109
5,90
40
0,02
20,0

Condições Ambientais
Sem chuva

Incerteza
0,10
-

Matriz
Água Superficial

LQ
1,00
12
±10
20
0,01
-

Média de 3 medidas
*Resultados corrigidos a 25ºC
**Resultados correspondentes às condições do meio (salinidade, temperatura e pressão)

Amostra
PA-01

Parâmetro
OD**
Saturação de OD*
EH*
pH*
Condutividade*
Salinidade*
Temperatura

Coordenadas (mN/mE)
7408163
311215

Data de Coleta
30/09/2015

Unidade
mg/L
%
mV
μS/cm
ºC

Hora
16:20

Resultado
< 0,3 *J
< 4 *J
93
5,57
104
0,05
21,0

Média de 3 medidas
*Resultados corrigidos a 25ºC
**Resultados correspondentes às condições do meio (salinidade, temperatura e pressão)

2 de 3

Condições Ambientais
Sem chuva

Incerteza
0,09
-

Matriz
Água Superficial

LQ
1,00
12
±10
20
0,01
-
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ANEXO 9.2.1-1: LISTA DE ESPÉCIES DO LEVANTAMENTO
FLORÍSTICO
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ANEXO 9.2.1-5. Lista das espécies encontradas na ADA do empreendimento. Legenda: AMEAÇA – Ap. II: Apêndice II; VU: vulnerável; E.N.: em perigo; GRUPO – Ab:
arbusto, Av: árvore, Ep: epífita, P: palmeira, Fa: Feto arborescente, Hb – herbáceo, Li: Liana, Sab: subarbusto; CLASSE SUCES. (sucessional) – P: pioneira, NP: nãopioneira; OCOR. (ocorrência) – C: comum, O: ocasional, R: rara.

Família
Botânica
Agavaceae

Cordyline spectabilis Kunth & C.D. Bouché

dracena

Origem no
Brasil
nativa

Anacardiaceae
Anacardiaceae

Lithraea molleoides (Vell.) Engl.

nativa
nativa

não-endêmica
não-endêmica

-

-

-

Ab, Av

P

C

Schinus terebinthifolia Raddi

aroeira-branca
aroeira-pimenteira

-

-

-

Ab, Av

P

C

Annonaceae
Apocynaceae

Guatteria australis A.St.-Hil.
Asclepias curassavica L.

pindaúva
oficial-de-sala

nativa
nativa

endêmica
não-endêmica

-

-

-

NP

-

-

-

Ab, Av
Hb

Apocynaceae

Peltastes peltatus (Vell.) Woodson

cipó-benção

nativa

-

-

Li

Araceae

Philodendron sp. Schott

-

nativa

não-endêmica
-

-

P
NP

O
C

-

-

-

Hb, Li

NP

O

Araliaceae
Arecaceae

Schefflera angustissima (Marchal) Frodin
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman

rameira
jerivá

nativa
nativa

endêmica
não-endêmica

-

-

-

P

C

-

-

-

Av
P

NP

C

Asteraceae

Bidens alba (L.) DC.

picão

nativa

não-endêmica

-

-

-

Hb

P

O

nativa

-

-

mikania

nativa

não-endêmica
-

-

-

-

Li
Li

P
NP

C
O

cambará

nativa

não-endêmica

-

-

-

Av, Ab

P

C

Asteraceae
Balsaminaceae
Bignoniaceae

Calea cf. pinnatifida (R.Br.) Less.
Mikania sp. Willd.
Moquiniastrum polymorphum (Less.) G.
Sancho
Vernonanthura cf. divaricata (Spreng.)
H.Rob.
Impatiens walleriana Hook.f.
Fridericia sp. Mart.

cipó-cruz

vassorão-da-mata
beijo-de-frade

nativa
exótica

não-endêmica
-

-

-

-

-

-

Av
Hb

P
-

C

-

-

nativa

-

-

-

-

Li

-

Bignoniaceae

Jacaranda puberula Cham.

caroba

nativa

endêmica

-

-

-

Av

P

O
O

Bignoniaceae

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers

cipó-de-são-joão

nativa

não-endêmica

-

-

-

O

bromélia

não-endêmica

-

-

-

Li
Hb

P

nativa

NP

O

-

-

Ep

NP

O
O
C
C
O

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Bromeliaceae

Nome científico

Bromelia antiacantha Bertol.

Nome comum

Endemismo
no Brasil
não-endêmica

CITES SMA
MMA
Grupo
2017 57/16 443/14
Ab

Classe
Ocor.
sucess.
P
O

Bromeliaceae

Tillandsia sp. L.

bromélia

nativa

não-endêmica

-

Bromeliaceae
Cannabaceae

Vriesea sp. Lindl.
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.

bromélia
grão-de-galo

nativa

-

-

-

-

Ep, T

nativa

-

-

-

Av, ab

Cannabaceae

Trema micrantha (L.) Blume

candiúva

nativa

não-endêmica
não-endêmica

NP
P

-

-

-

Ab, Av

P

Celastraceae

Maytenus cf. evonymoides Reissek

coração-de-bugre

nativa

não-endêmica

-

-

-

Ab, Av

NP
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Clethra scabra Pers.
Cyathea atrovirens (Langsd. & Fisch.)
Domin
Cyathea delgadii Sternb.

carne-de-vaca

nativa

não-endêmica

-

-

-

Ab, Av

samambaiaçu

nativa

endêmica

Ap. II

-

-

Fa

samambaiaçu

nativa

não-endêmica

-

Dioscorea sp. L
Alchornea glandulosa Poepp. & Endl.

cará

nativa

-

tapiá

nativa

não-endêmica

Ap. II
-

-

-

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

Croton floribundus Spreng.

capixingui

não-endêmica

Dalechampia pentaphylla Lam.

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum (L.) Morong

dalechampia
leiteiro

nativa
nativa
nativa

Fabaceae

angelim-rosa

Fabaceae
Fabaceae

Andira fraxinifolia Benth.
Bauhinia forficata Link
Crotalaria sp. L

Fabaceae

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.

Clethraceae
Cyatheaceae
Cyatheaceae
Dioscoreaceae
Euphorbiaceae

Fabaceae
Fabaceae

Machaerium villosum Vogel
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr.

P

C

Fa

NP
NP

C
C

-

Li

NP

O

-

-

Ab, Av

P

C

-

-

-

Av

P

endêmica
não-endêmica

-

-

-

NP

-

-

-

Li
Ab, Av

C
O

P

C

nativa

endêmica

-

-

-

Av

NP

C

pata-de-vaca
crotalaria

nativa

não-endêmica

-

-

-

P

C

nativa

-

-

-

-

Av
Hb, Ab

P

O

jacarandá-bico-depato
jacarandá-docampo
pau-jacaré

nativa

não-endêmica

-

-

-

Av

NP

C

nativa
nativa

não-endêmica
não-endêmica

-

-

-

-

-

Av
Av

NP

-

P

C
C

-

-

Nectandra lanceolata Nees

canela-amarela

endêmica

Av

NP

C

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez

canelinha

nativa
nativa

-

não-endêmica

-

-

-

Av

NP

pixirica

nativa

não-endêmica

-

-

-

Ab, Av

NP

O
C

Melastomataceae Leandra variabilis Raddi
Melastomataceae Miconia pusilliflora (DC.) Naudin

pixirica
pixirica

nativa

-

-

-

-

-

Ab, Av
Ab, Av

NP
P

C

nativa

endêmica
não-endêmica

-

Melastomataceae Pleroma mutabilis (Vell.) Triana

manacá-da-serra

nativa

endêmica

-

-

-

Av

P

C

Meliaceae

Cabralea canjerana (Vell.) Mart.

canjarana

nativa

não-endêmica

-

-

-

Av

Cedrela fissilis Vell.

cedro, cedro-rosa

nativa

Ficus sp L.

figueira

nativa

-

-

VU
-

Av

Moraceae

não-endêmica
-

Ap. III VU

NP
NP

C

Meliaceae

Av

P/NP

O

Moraceae

Morus nigra L.

amoreira

-

-

-

-

O

Morta

-

-

-

-

-

C

Musa paradisiaca L.

morta
banana

Av
Av

-

Morta
Musaceae

exótica
exótica

-

-

-

-

Hb

-

O

Myrtaceae

Eucalyptus sp. L'Hér.

eucalipto

exótica

-

-

-

-

Av

-

O

Lauraceae
Lauraceae

Melastomataceae Leandra melastomoides Raddi
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Myrtaceae

Myrcia multiflora (Lam.) DC.

cambuí

nativa

não-endêmica
endêmica

-

-

-

Myrtaceae
Myrtaceae

Myrcia splendens (Sw.) DC.
Psidium guajava L.

coração-tinto
goiabeira

nativa
naturalizada

não-endêmica

-

-

Myrtaceae
Myrtaceae

Psidium guineense Sw.
Syzygium jambos (L.) Alston

araçá
jambo

nativa
naturalizada

não-endêmica
-

-

Nyctaginaceae

Guapira opposita (Vell.) Reitz

maria-mole

nativa

não-endêmica

Peraceae
Phytolaccaceae

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill
Phytolacca thyrsiflora Fenzl. ex J.A.Schmidt

tamanqueira

nativa
nativa

Piperaceae
Poaceae

Piper miquelianum C.DC.

Poaceae

Merostachys sp. Spreng.
Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.)
Copel.
Pleopeltis sp. Humb. & Bonpl. ex Willd.
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. &
Schult.
Myrsine gardneriana A.DC.

tinge-ovos

Ab, Av

NP

O

-

Av
Ab, Av

P/NP
P

C
O

-

-

Ab, Av

-

-

Av

NP
P

C
O

-

-

-

Ab, Av

P/NP

C

não-endêmica

-

-

-

Ab, Av

P

não-endêmica

-

-

-

Hb, Sab

P

C
C

-

-

-

-

-

-

Ab
B

NP
P

-

-

-

B

P

C
C

-

-

-

Ep

NP

C

-

-

-

Ep

NP

C

-

-

-

Ab, Av

P

C

P
P

C
C

piper-anestesia
taquarinha

nativa
nativa

endêmica
-

taquara

nativa

-

pteridófita

nativa

polypodium

nativa

caroporoca

nativa
nativa
nativa

não-endêmica

-

-

-

Myrsine umbellata Mart.

capororoca
capororoçu

não-endêmica

-

-

-

Ab, Av
Av

Proteaceae

Roupala montana Aubl.

carvalho-brasileiro

nativa

não-endêmica

-

-

-

Ab, Av

NP

Rubiaceae

Amaioua intermedia Mart. ex Schult. &
Schult.f.
Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl.

marmelada

nativa

não-endêmica

-

-

-

Ab, Av

P/NP

veludo
erva-de-rato

nativa
nativa

não-endêmica
não-endêmica

-

-

-

Ab, Av

NP

O

-

-

-

Ab

NP

C

-

-

-

Ab

NP

Polypodiaceae
Polypodiaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae

Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae

Chusquea sp. Kunth

Palicourea marcgravii A.St.-Hil.
Psychotria ruelliifolia (Cham. & Schltdl.)
Müll.Arg.

Rubiaceae

Psychotria suterella Müll.Arg.

Rutaceae

Citrus sp

Rutaceae

Zanthoxylum rhoifolium Lam.
Casearia decandra Jacq.

Salicaceae
ID CPEA 2634

psychothria
cafezinho-roxo-damata
laranjeira

nativa

não-endêmica
não-endêmica

endêmica

C

C
O

O

nativa

não-endêmica

-

-

-

Ab

NP

O

exótica

-

-

-

-

Av

-

O

mamica-de-porca

nativa

não-endêmica

-

-

-

Av

NP

C

café-do-mato

nativa

endêmica

-

-

-

Ab, Av

NP

C

3
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Sapindaceae

Allophylus petiolulatus Radlk.

chal-chal

nativa

não-endêmica

-

-

-

Ab, Av

NP

C

Sapindaceae
Sapindaceae

Matayba elaeagnoides Radlk.
Serjania sp. Mill.

mataiba
-

nativa
nativa

não-endêmica
-

-

-

-

Ab, Av
Li

NP
P

C

Solanaceae

Cestrum intermedium Sendtn.

fumo-bravo

nativa

não-endêmica

-

-

-

Ab, Av

P

O

Solanaceae

Solanum granulosoleprosum Dunal

nativa

não-endêmica

-

-

-

Av

P

C

Solanaceae

Solanum swartzianum Roem. & Schult.
Triumfetta semitriloba Jacq.

nativa
nativa

não-endêmica

-

-

-

Av

P

não-endêmica
endêmica

-

-

-

-

-

-

Ab
Av

P
P

C
C

endêmica

-

-

-

-

-

-

P
P

C

não-endêmica

Av, Ab
Av

Tilliaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae

Cecropia glaziovii Snethl.
Cecropia hololeuca Miq.
Cecropia pachystachya Trécul

Fonte: CPEA (2018)

4
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joá
solanum-folhaprata
carrapicho
embaúba-vermelha
emabaúba-prateada
embaúba-branca

nativa
nativa
nativa

C

C

C
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ANEXO 9.2.1-3. Dados brutos referentes às 7 parcelas amostradas na ADA do empreendimento. Legenda PAP – perímetro a altura do peito, h: altura total.

Parcela

Família

Espécie

PAP (cm)

h (m)

P1

Peraceae

Pera glabrata

34

8,5

P1

Fabaceae

Machaerium nyctitans

58

11

P1

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

140

15

P1

Fabaceae

Bauhinia forficata

22

7

P1

Myrtaceae

Myrcia splendens

23

4

P1

Fabaceae

Machaerium nyctitans

25+59

14

P1

Myrtaceae

Myrcia multiflora

24

4

P1

Sapindaceae

Allophylus petiolulatus

42+42+54

10

P1

Meliaceae

Cabralea canjerana

115+30

16

P1

Fabaceae

Machaerium nyctitans

45+41+9

8

P1

Sapindaceae

Matayba elaegnoides

20

6,5

P1

Fabaceae

Andira fraxinifolia

16

4

P1

Fabaceae

Bauhinia forficata

26

9

P1

Sapindaceae

Allophylus petiolulatus

23

6

P1

Myrtaceae

Myrcia splendens

20

6,5

P1

Morta

Morta

26

4

P1

Morta

Morta

32

5

P1

Fabaceae

Machaerium nyctitans

27

4,5

P1

Fabaceae

Machaerium nyctitans

23

5

P1

Fabaceae

Machaerium nyctitans

52

15

P2

Morta

Morta

34

1,8

P2

Rubiaceae

Amaioua intermedia

26

4

P2

Myrtaceae

Psidium guajava

19

3,5

P2

Rubiaceae

Amaioua intermedia

31

6,5

P2

Morta

Morta

28

3,5

P2

Melastomataceae

Pleroma mutabilis

68

16

P2

Clethraceae

Clethra scabra

31

4

P2

Morta

Morta

32

1,8

P2

Myrtaceae

Myrcia splendens

18

2,5

P2

Clethraceae

Clethra scabra

38

14

P2

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum

61

8,5

P2

Euphorbiaceae

Croton floribundus

103

15

P2

Arecaceae

Syagrus romanzoffiana

67

10

P3

Fabaceae

Machaerium villosum

66

4,5

P3

Annonaceae

Guatteria australis

34

5

P3

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

73

16

P3

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

15

4

P3

Araliaceae

Schefflera angustissima

52

8

P3

Salicaceae

Casearia decandra

25

7

P3

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum

80

16

P3

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

92

16

P3

Peraceae

Pera glabrata

47

10
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P3

Rubiaceae

Guettarda viburnoides

16

4,5

P3

Morta

Morta

19

2

P3

Fabaceae

Machaerium villosum

25

4

P3

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

25

8

P3

Anacardiaceae

Lithraea molleoides

37

6,5

P3

Rubiaceae

Guettarda viburnoides

30

4,5

P3

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

57

16

P4

Euphorbiaceae

Croton floribundus

41

6

P4

Asteraceae

Moquiniastrum polymorphum

111

5

P4

Cannabaceae

Trema micrantha

29

4

P4

Asteraceae

Vernonanthura cf. divaricata

34

4,5

P4

Morta

Morta

34

5,5

P4

Euphorbiaceae

Croton floribundus

118

15

P4

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

47+18

12

P4

Euphorbiaceae

Croton floribundus

92

13

P4

Sapindaceae

Allophylus petiolulatus

24

6,5

P4

Myrtaceae

Psidium guineense

22

4,5

P4

Nyctaginaceae

Guapira opposita

27

3,5

P4

Euphorbiaceae

Croton floribundus

21

7

P4

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum

28

3,5

P5

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

17

4

P5

Morta

Morta

27

1,7

P5

Dracaenaceae

Cordyline spectabilis

27

2

P5

Urticaceae

Cecropia hololeuca

46

10

P5

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

24

6,5

P5

Urticaceae

Cecropia hololeuca

36

11

P5

Fabaceae

Bauhinia forficata

33

7

P5

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

36

8

P5

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

47

12

P5

Celastraceae

Maytenus cf. evonymoides

15

2

P5

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

20+29

6

P5

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

76

8

P5

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

49

9

P5

Celastraceae

Maytenus cf. evonymoides

19

4

P5

Morta

Morta

35

3

P5

Morta

Morta

42

5

P5

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

60

14

P5

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

54

12

P5

Lauraceae

Nectandra lanceolata

42

8

P5

Solanaceae

Solanum granulosoleprosum

35

8

P5

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

19+6

4,5

P5

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

15

4

P5

Anacardiaceae

Schinus terebinthifolius

27

4

P5

Asteraceae

Vernonanthura cf. divaricata

45

6

P5

Solanaceae

Solanum granulosoleprosum

76+12

9
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P5

Asteraceae

Vernonanthura cf. divaricata

38

7

P6

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum

128

16

P6

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

83

10

P6

Proteaceae

Roupala montana

45

8

P6

Rutaceae

Zanthoxylum rhoifolium

16

3,5

P6

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

17

3,5

P6

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

71

10

P6

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum

128

16

P6

Asteraceae

Moquiniastrum polymorphum

80+29

8

P6

Solanaceae

Solanum cf. swartzianum

66

8

P6

Urticaceae

Cecropia hololeuca

55

8,5

P6

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

15+10

3

P6

Urticaceae

Cecropia hololeuca

63

7

P6

Urticaceae

Cecropia hololeuca

50

6,5

P6

Moraceae

Morus nigra

45

5

P7

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

65

8

P7

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

116

10

P7

Salicaceae

Casearia decandra

21

6,5

P7

Morta

Morta

22

4,5

P7

Sapindaceae

Allophylus petiolulatus

17

4

P7

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

67

14

P7

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

49

6

P7

Primulaceae

Myrsine gardneriana

58

8,5

P7

Araliaceae

Schefflera angustissima

18

3,5

P7

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa

117

12

P7

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

134

14

P7

Salicaceae

Casearia decandra

20+52

8

Fonte: CPEA (2018)
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ANEXO 9.2.1-4. Parâmetros fitossociológicos das 07 parcelas amostradas na Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado de regeneração da ADA do
empreendimento. Legenda – N: número de indivíduos da espécie, U: número de parcelas, DA: densidade absoluta (ind/ha), DR: densidade relativa (%), FA: frequência
absoluta (%), FR: frequência relativa (%), DoA: dominância absoluta (m²/ha), DoR dominância relativa (%), Vol (m³): Volume, IVI: índice de valor de importância, IVC:
índice de valor de cobertura.

Espécies

N

U

DA

DR

FA

FR

DoA

DoR

Vol (m³)

IVI

IVC

Alchornea glandulosa

13

4

185,7

11,4

57,14

5,97

8,74

21,63

6,77

39

33,03

Piptadenia gonoacantha

15

5

214,3

13,16

71,43

7,46

6

14,84

5,89

35,46

28

Sapium glandulosum

5

4

71,4

4,39

57,14

5,97

4,96

12,28

5,26

22,64

16,67

Morta

11

6

157,1

9,65

85,71

8,96

1,18

2,92

0,3

21,52

12,57

Croton floribundus

5

2

71,4

4,39

28,57

2,99

3,99

9,87

3,91

17,25

14,26

Machaerium nyctitans

6

1

85,7

5,26

14,29

1,49

1,73

4,28

1,36

11,03

9,54

Cecropia hololeuca

5

2

71,4

4,39

28,57

2,99

1,47

3,63

0,84

11

8,01

Moquiniastrum polymorphum

2

2

28,6

1,75

28,57

2,99

2,22

5,5

0,95

10,24

7,25

Allophylus petiolulatus

4

3

57,1

3,51

42,86

4,48

0,89

2,2

0,58

10,19

5,71

Vernonanthura cf. divaricata

3

2

42,9

2,63

28,57

2,99

0,53

1,3

0,22

6,92

3,93

Casearia decandra

3

2

42,9

2,63

28,57

2,99

0,47

1,17

0,26

6,79

3,8

Cabralea canjerana

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

1,61

3,97

1,8

6,34

4,85

Bauhinia forficata

3

2

42,9

2,63

28,57

2,99

0,26

0,63

0,14

6,25

3,26

Myrcia splendens

3

2

42,9

2,63

28,57

2,99

0,14

0,35

0,04

5,97

2,98

Pera glabrata

2

2

28,6

1,75

28,57

2,99

0,38

0,95

0,25

5,69

2,7

Schefflera angustissima

2

2

28,6

1,75

28,57

2,99

0,34

0,85

0,18

5,59

2,61

Solanum granulosoleprosum

2

1

28,6

1,75

14,29

1,49

0,81

2,01

0,5

5,26

3,76

Machaerium villosum

2

1

28,6

1,75

14,29

1,49

0,57

1,4

0,18

4,65

3,15

Clethra scabra

2

1

28,6

1,75

14,29

1,49

0,27

0,68

0,19

3,92

2,43

Amaioua intermedia

2

1

28,6

1,75

14,29

1,49

0,19

0,46

0,07

3,71

2,21

Pleroma mutabilis

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

0,53

1,3

0,59

3,67

2,18

Syagrus romanzoffiana

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

0,51

1,26

0,36

3,63

2,14

Solanum cf. swartzianum

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

0,5

1,22

0,28

3,59

2,1

Guettarda viburnoides

2

1

28,6

1,75

14,29

1,49

0,13

0,33

0,04

3,57

2,08
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Maytenus cf. evonymoides

2

1

28,6

1,75

14,29

1,49

0,07

0,16

0,02

3,41

1,92

Myrsine gardneriana

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

0,38

0,95

0,23

3,32

1,82

Morus nigra

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

0,23

0,57

0,08

2,94

1,45

Roupala montana

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

0,23

0,57

0,13

2,94

1,45

Nectandra lanceolata

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

0,2

0,5

0,11

2,87

1,37

Lithraea molleoides

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

0,16

0,38

0,07

2,75

1,26

Guatteria australis

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

0,13

0,33

0,05

2,69

1,2

Trema micrantha

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

0,1

0,24

0,03

2,61

1,11

Schinus terebinthifolius

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

0,08

0,2

0,02

2,57

1,08

Cordyline spectabilis

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

0,08

0,2

0,01

2,57

1,08

Guapira opposita

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

0,08

0,2

0,02

2,57

1,08

Myrcia multiflora

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

0,07

0,16

0,02

2,53

1,04

Psidium guineense

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

0,06

0,14

0,02

2,51

1,01

Matayba elaegnoides

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

0,05

0,11

0,02

2,48

0,99

Psidium guajava

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

0,04

0,1

0,01

2,47

0,98

Zanthoxylum rhoifolium

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

0,03

0,07

0,01

2,44

0,95

Andira fraxinifolia

1

1

14,3

0,88

14,29

1,49

0,03

0,07

0,01

2,44

0,95

Fonte: CPEA (2018)
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Anexo: 9.2.2.1.1-1 Lista das espécies de mamíferos não voadores com ocorrências provável e comprovada
para as áreas de influência do Acesso Rodoviário entre Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro, com
categoria de ameaça nos âmbitos estadual (SMA - Decreto Estadual nº 60.133/2014) e nacional (MMA - Portaria
MMA nº 444/2014).
Táxon

Nome Popular

Origem

Status de Ameaça
SMA (2014)

MMA (2014)

Fonte

DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae
Cryptonanus sp.

Catita

N

-

-

5

Didelphis albiventris

Gambá-de-orelhas-brancas; Saruê

N

-

-

4

Didelphis aurita

Gambá-de-orelhas-pretas; Saruê

N

-

-

1, 2, 3, 5

Gracilinanus agilis

Cuíca

N

NT

-

3, 4

Gracilinanus microtarsus END

Cuíca

N

-

-

5

Cuíca

N

AE

VU

5

Micoureus paraguayanus

Cuíca

N

-

-

5

Monodelphis americana

Catita; Cuíca-de-três-listras

N

NT

-

3, 4, 5

Monodelphis kunsi

Catita

N

NT

-

5

Philander frenatus

Cuíca-de-quatro-olhos

N

-

-

5

Cabassous tatouay

tatu-do-rabo-mole

N

DD

DD

3

Cabassous unicinctus

Tatu-rabo-de-couro

N

-

LC

5

Dasypus novemcinctus

Tatu-galinha

N

-

LC

1, 3, 4, 5

Dasypus septemcinctus

Tatu-bolinha, tatu-mulita

N

-

LC

4, 5

Euphractus sexcinctus

Tatu-peba, tatu-verdadeiro

N

-

LC

3, 4

Bicho-preguiça; Preguiça-comum

N

-

LC

1, 3, 5

Tamanduá-mirim

N

-

LC

5

Bugio

N

AE

VU

5

Callithrix jacchus

Sagui-de-tufos-branco

E

-

-

1, 2, 4

Callithrix penicillata

Sagui-de-tufos-pretos

E

-

-

1

Sagui-da-serra-escuro

N

AE

EN

3, 5

Macaco-prego

N

-

NT

5

Macaco-sauá

N

NT

LC

3, 5

Lepus europaeus

Lebre européia

E

-

-

3

Sylvilagus brasiliensis

Tapiti

N

DD

-

3, 5

END

Marmosops paulensis

END

CINGULATA
Dasypodidae

PILOSA
Bradypodidae
Bradypus variegatus END
Myrmecophagidae
Tamandua tetradactyla
PRIMATES
Atelidae
Alouatta guariba clamitans END
Callitrichidae

Callithrix aurita

END

Cebidae
Sapajus nigritus END
Pithecidae
Callicebus nigrifrons END
LAGOMORPHA
Leporidae
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Táxon

Nome Popular

Origem

Status de Ameaça
SMA (2014)

MMA (2014)

Fonte

CARNIVORA
Canidae
Canis familiaris

Cachorro doméstico

E

-

-

3, 5

Cerdocyon thous

Raposa, cachorro-do-mato

N

-

LC

3, 4, 5

Felis catus

Gato-doméstico

E

-

-

3, 5

Leopardus pardalis

Jaguatirica

N

AE

LC

1, 3, 4, 5

Leopardus guttulus

Gato-do-mato-pequeno

N

AE

VU

3, 4

Puma concolor

Onça-parda; Suçuarana

N

AE

VU

3, 4, 5

Puma yagouaroundi

Gato-mourisco, Jaguarundi

N

-

VU

3, 4, 5

Cangambá; Jaritataca

N

DD

LC

3, 5

Eira Barbara

Irara

N

-

LC

3

Galictis cuja

Furão-pequeno

N

DD

LC

5

Lontra longicaudis

Lontra

N

NT

NT

4

Nasua nasua

Quati

N

-

LC

1, 3, 4, 5

Procyon cancrivorus

Mão-pelada

N

-

LC

3, 4, 5

Mazama gouazoubira

Veado-catingueiro

N

-

LC

1, 4

Mazama sp.

Veado

N

-

-

3, 5

Cateto

N

NT

LC

3, 4

Esquilo; Caxinguelê

N

-

-

1, 2,3, 4, 5

Akodon sp.

Rato-do-mato

N

-

-

3, 4

Akodon cf. cursor

Rato-do-chão

N

-

-

5

Blarinomys breviceps END

Rato-toupeirinha

N

DD

-

5

Rato-do-mato

N

-

-

5

Rato-do-mato

N

NT

Felidae

Mephitidae
Conepatus semistriatus
Mustelidae

Procyonidae

CETARTIODACTYLA
Cervidae

Tayassuidae
Pecari tajacu
RODENTIA
Sciuridae
Guerlinguetus ingrami END
Cricetidae

Brucepattersonius cf. ingniventris
Brucepattersonius cf. soricinus
Delomys sp.

END

END

END

5

Rato-do-mato

N

-

-

5

Euryoryzomys russatus END

Rato-do-mato

N

AE

-

5

Holochylus sp.

Rato-do-pântano

N

-

-

4

Rato-do-mato

N

-

-

5

Hylaeamys laticeps
Juliomys pictipes

END

END

Rato-do-mato

N

-

-

5

Necromys lasiurus

Rato-do-mato

N

-

-

4, 5

Nectomys squamipes

Rato-d'água

N

-

-

5

Oligoryzomys flavescens

Camundongo-domato

N

-

-

5
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Táxon

Nome Popular

Origem

Status de Ameaça
SMA (2014)

MMA (2014)

Fonte

Oligoryzomys nigripes

Camundongo-domato

N

-

-

5

Oryzomys sp.

Rato-de-arroz

N

-

-

4

Oxymycterus sp.

Rato-de-focinho-longo

N

-

-

3, 4, 5

Rhagomys rufescens

END

Rato-do-mato-vermelho

N

-

-

5

Thaptomys nigritus

END

Rato-do-mato

N

-

-

5

Rato-de-espinho

N

-

-

5

Rato doméstico

E

-

-

5

Preá

N

-

-

3

Capivara

N

-

-

1, 3, 4, 5

Paca

N

NT

-

3, 5

Cutia

N

NT

-

3

Coendou prehensilis

Ouriço, porco-espinho

N

DD

-

4

Sphiggurus villosus

Ouriço-cacheiro

N

-

-

3

Ratão-do-banhado

E

DD

-

3

Echimyidae
Phyllomys nigrispinus END
Muridae
Rattus rattus
Caviidae
Cavia aperea
Hydrochaeridae
Hydrochoerus hydrochaeris
Cuniculidae
Cuniculus paca
Dasyproctidae
Dasyprocta leporina
Erethizontidae

Myocastoridae
Myocastor coypus

LEGENDA: END: Endêmico da Mata Atlântica. Status de Ameaça: AE – Ameaçada de Entinção; NT – Quase Ameaçado; DD –
Deficiente em Dados; VU – Vulnerável à extinção; EN – Em Perigo de extinção. Origem: N – Nativo; E – Exótico/Introduzido.
Fonte: 1 – SMA (2010); 2 – PROMINER (2012); 3 - CARVALHO et al. (2013); 4 - PA BRASIL (2005); 5 - JGP & PRIME (2010).
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Anexo 9.2.2.1.2-1: Lista de dados secundários baseado no livro de autoria de Reis et al. (2007), Marques e
Duleba (2004), no manuscrito de Vivo et al. (2011) e em PA BRASIL (2005). São destacadas as 79 espécies de
morcegos com possível ocorrência no bioma Mata Atlântica, com as categorias de ameaça nos âmbitos estadual
(SMA - Decreto Estadual nº 60.133/2014), nacional (MMA - Portaria MMA nº 444/2014) e internacional (IUCN International Union for Conservation of Nature).
Táxon

Espécies

Origem

SMA

Diclidurus
(Wied-Neuwied, 1820)
D. scutatus (Peters, 1869)

N

AM

MMA

Sensibilidade

CHIROPTERA
EMBALLONURIDAE
DICLIDURINAE

ALTA

EMBALLONURINAE
Peropteryx (Peters, 1867)
P. kappleri (Peters, 1867)
P. macrotis (Wagner, 1843)
Saccopteryx (Illiger, 1811)
S. leptura (Schreber, 1774)

N
N
N

ALTA
ALTA
AM

ALTA

PHYLLOSTOMIDAE
CAROLLIINAE
Carollia (Gray, 1838)
C. perspicillata
(Linnaeus, 1758)

N

BAIXA

N

BAIXA

DESMODONTINAE
Desmodus
(Wied-Neuwied, 1826)
D. rotundus (É. Geoffroy, 1810)
Diaemus (Miller, 1906)
D. youngii (Jentink, 1893)
Diphylla (Spix, 1823)
D. ecaudata (Spix, 1823)

N

AM

ALTA

N

AM

ALTA

GLOSSOPHAGINAE
Anoura (Gray, 1838)
A. caudifer (É. Geoffroy, 1818)
A. geoffroyi (Gray, 1838)
Glossophaga (É. Geoffroy, 1818)
G. soricina (Pallas, 1766)

N
N

BAIXA
BAIXA

N

BAIXA

N

MÉDIA

N

ALTA

N

ALTA

PHYLLOSTOMINAE
Chrotopterus (Peters, 1865)
C. auritus (Peters, 1856)
Glyphonycteris (Thomas, 1896)
G. sylvestris (Thomas, 1896)
Lampronycteris (Sanborn, 1949)
L. brachyotis (Dobson, 1879)
Lonchorhina (Tomes, 1863)
L. aurita (Tomes, 1863)
Macrophyllum (Gray, 1838)
M. macrophyllum (Schinz, 1821)
Micronycteris (Gray, 1866)
M. brosseti
(Simmons & Voss, 1998)
M. megalotis (Gray, 1842)
M. microtis (Miller, 1898)
Mimon (Gray, 1847)
M. bennettii (Gray, 1838)
M. crenulatum (É. Geoffroy, 1803)
Phylloderma (Peters, 1865)
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N

NT

N

NT

ALTA

N

NT

ALTA

N
N
N
N

VU

ALTA

MÉDIA
MÉDIA

NT

MÉDIA
ALTA
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Táxon

Espécies

Origem

SMA

P. stenops (Peters, 1865)
Phyllostomus (Lacépède, 1799)
P. discolor (Wagner, 1843)
P. hastatus (Pallas, 1767)
Tonatia (Gray, 1827)
T. bidens (Spix, 1823)
Trachops (Gray, 1847)
T. cirrhosus (Spix, 1823)

N

NT

MMA

Sensibilidade
ALTA

N
N

BAIXA
BAIXA

N

MÉDIA

N

NT

ALTA

STENODERMATINAE
Artibeus (Leach, 1821)
A. cinereus (Gervais, 1856)
A. fibriatus (Gray, 1838)
A. lituratus (Olfers, 1818)
A. obscurus (Schinz, 1821)
A. planirostris (Spix, 1823)
Chiroderma (Peters, 1860)
C. doriae (Thomas, 1891)
C. villosum (Peters, 1860)
Platyrrhinus (Saussure, 1860)
P. incarum (Thomas, 1912)
P. lineatus (É. Geoffroy, 1810)
P. recifius (Thomas, 1901)
Pygoderma (Peters, 1863)
P. bilabiatum (Wagner, 1843)
Sturnira (Gray, 1842)
S. lilium (É. Geoffroy, 1810)
S. tildae (de la Torre, 1959)
Uroderma (Peters, 1865)
U. bilobatum (Peters, 1866)
Vampyressa (Thomas, 1900)
V. pusilla (Wagner, 1843)
Vampyrodes (Thomas, 1900)
V. caraccioli (Thomas, 1889)

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

ALTA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA

NT

MÉDIA
MÉDIA

NT

ALTA
BAIXA
ALTA

N

ALTA

N
N

BAIXA
BAIXA

N

MÉDIA

N

ALTA

N

NT

ALTA

NOCTILIONIDAE
Noctilio (Linnaeus, 1766)
N. albiventris (Desmarest, 1818)
N. leporinus (Linnaeus, 1758)

N
N

Furipterus (Bonaparte, 1837)
F. horrens (F. Cuvier, 1828)

N

AM

Thyroptera (Spix, 1823)
T. tricolor (Spix, 1823)

N

AM

ALTA

Natalus (Gray, 1838)
N. espiritosantensis (Ruschi, 1951)

N

AM

ALTA

BAIXA
BAIXA

FURIPTERIDAE
VU

ALTA

THYROPTERIDAE

NATALIDAE

MOLOSSIDAE
Cynomops (Thomas, 1920)
C. abrasus (Temminck, 1826)
C. planirostris (Peters, 1866)
Eumops (Miller, 1906)
E. auripendulus (Shaw, 1800)
E. glaucinus (Wagner, 1843)
E. hansae (Sanborn, 1932)
E. maurus (Thomas, 1901)
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N
N
N
N
N
N

BAIXA
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NT
NT
NT

BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
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Táxon

Espécies

Origem

SMA

MMA

E. perotis (Schinz, 1821)
Molossops (Peters, 1866)
M. neglectus
(Williams & Genoways, 1980)
M. temminckii (Burmeister, 1854)
Molossus (É. Geoffroy, 1805)
M. cf. aztecus (Sausurre, 1860)
M. molossus (Pallas, 1766)
M. rufus (É. Geoffroy, 1805)
Nyctinomops (Miller, 1902)
N. aurispinosus (Peale, 1848)
N. laticaudatus (É. Geoffroy, 1805)
N. macrotis (Gray, 1839)
Promops (Gervais, 1856)
P. nasutus (Spix, 1823)
Tadarida (Rafiesque, 1814)
T. brasiliensis (I. Geoffroy, 1824)

N

NT

BAIXA

N

NT

MÉDIA

N

Sensibilidade

BAIXA

N
N
N

NT

ALTA
BAIXA
BAIXA

N
N
N

NT
NT

ALTA
BAIXA
ALTA

N

NT

ALTA

N

MÉDIA

N
N

BAIXA
BAIXA

N

BAIXA

VESPERTILIONIDAE
Eptesicus (Rafiesque, 1820)
E. brasiliensis (Desmarest, 1819)
E. diminutus (Osgood, 1915)
E. furinalis
(d’Orbigny & Gervais, 1847)
E. taddeii (Miranda,
Bernardi & Passos, 2006)
Histiotus (Gervais, 1856)
H. velatus (I. Geoffroy, 1824)
Lasiurus (Gray, 1831)
L. blossevillii (Lesson, 1826)
L. cinereus (Beauvois, 1796)
L. ebenus (Fazzolari-Corrêa, 1994)
L. ega (Gervais, 1856)

N

VU

ALTA

N

BAIXA

N
N
N
N

MÉDIA
MÉDIA
MÉDIA
MÉDIA

AM

MYOTINAE
Myotis (Kaup, 1829)
M. albescens (É. Geoffroy, 1806)
M. alter (Miller & Allen, 1928)
M. levis (I. Geoffroy, 1824)
M. nigricans (Schinz, 1821)
M. riparius (Handley, 1960)
M. ruber (É. Geoffroy, 1806)

N
N
N
N
N
N

NT

ALTA
MÉDIA
MÉDIA
BAIXA
MÉDIA
MÉDIA

Legenda: Origem: N – Nativa; E – Exótica. Categorias de Ameaça: AM - Ameaçadas; NT – Quase Ameaçadas; EN –
Em Perigo; VU – Vulnerável.
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Anexo 9.2.2.2-1: Composição taxonômica da herpetofauna da AII do empreendimento e entorno, obtida a
partir de dados secundários, com indicação das espécies classificadas em uma ou mais categorias de ameaça,
em âmbito estadual (SMA - Decreto Estadual nº 60.133/2014), nacional (MMA - Portaria MMA nº 444/2014) e
internacional (IUCN - International Union for Conservation of Nature).
Táxon

Nome popular

Localidade

SMA

MMA

IUCN

Referência

Anura
Bufonidae
Cururuzinho

JD; SDP

3,4

Cururu

JD; SDP

3,4

sapinho-de-bromélia

CT

1

rãzinha-de-folhiço

CT

1

rãzinha-de-folhiço

JD; SDP

Ischnocnema guentheri

rãzinha-de-folhiço

JD; SDP

Ischnocnema juipoca

rãzinha-de-folhiço

JD; SDP

Brachycephalus hermogenesi

rãzinha-de-folhiço

CT

sapinho-pingo-de-ouro-verde

SDP

sapinho-pingo-de-ouro

JD

4

rã-de-vidro

SDP

3

rã-de-vidro

JD

4

rã-de-folhiço

JD; SDP

3,4

sapo-de-folhiço

CT

sap-escavador

JD

4

sapo-de-chifre

JD

4

sapo-andarilho

CT

1

perereca-marsupial

CT

1

rã-de-cachoeira

JD

rã-de-cachoeira

CT

rã-de-cachoeira

JD

perereca-araponga

JD; SDP

3,4

Perereca

JD; SDP

3,4

Hypsiboas prasinus

Perereca

JD; SDP

3,4

Hypsiboas faber

sapo-ferreiro

JD; SDP

3,4

Bokermannohyla luctuosa

Perereca

JD; SDP

3,4

rã-flatutinha

JD; SDP

3,4

perereca-verde

JD; SDP

3,4

rã-flatutinha

JD

4

Pererequinha

JD

4

pererequinha-do-brejo

JD; SDP

3,4

Rhinella ornata
Rhinella icterica
Dendrophryniscus brevipollicatus
Brachycephalidae
Ischnocnema sp. (gr. lactea)
Ischnocnema parva

Brachycephalus nodoterga
Brachycephalus ephippium

3,4
DD

3,4
3,4
1

DD

DD

3

Centrolenidae
Vitreorana uranoscopa
Vitreorana eurygnatha
Craugastoridae
Haddadus binotatus
Cycloramphidae
Cycloramphus acangatan
Odontophrynus americanus
Proceratophrys boiei
Macrogenioglottus alipioi

VU

1

Hemiphractidae
Fritziana fissilis
Hylodidae
Crossodactylus gr. dispar
Crossodactylus caramaschii
Hylodes ornatus

EM

AM

DD

4
1

DD

4

Hylidae
Hypsiboas albopunctatus
Hypsiboas bischoffi

Aplastodiscus leucopygius
Aplastodiscus arildae
Aplastodiscus albosignatus
Dendropsophus microps
Dendropsophus minutus
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Táxon

Nome popular

Localidade

SMA

MMA

IUCN

Referência

pererequinha-do-brejo

JD

4

perereca-de-folhagem

JD; SDP

3,4

perereca-de-folhagem

JD

4

perereca-de-banheiro

SDP

3

Perereca

SDP

3

Perereca

CT

2

Scinax fuscovarius

perereca-de-banheiro

JD; SDP

3,4

Scinax perpusillus

pererequinha-de-bromélia

CT

2

Scinax eurydice

Perereca

JD

4

perereca-de-inverno

JD

4

Perereca

JD

4

rã-manteiga

JD; SDP

3,4

rãzinha-piadeira

JD; SDP

3,4

Leptodactylus fuscus

rã-assobiadora

JD; SDP

3,4

Leptodactylus mystacinus

rã-de-bigode

SDP

3

rã-cachorro

JD; SDP

3,4

rã-gemedeira

CT

1

sapo-guarda

JD

4

rãzinha-de-folhiço

CT

1

rãzinha-de-folhiço

CT

1

cobra-cega

SP

3

Cobra

SP

3

Chironius bicarinatus

cobra-cipó

SP; SDP

2,3

Chironius exoletus

cobra-cipó

SP; SDP

2,3

Chironius fuscus

cobra-cipó

SP

3

cobra-cipó

SP

3

cobra-cipó

SP

3

jaracussu-do-brejo

SP

3

falsa-coral

SP

3

Cobra

SP

3

Caninana

SP

3

Cobra

SP

3

Apostolepis assimilis

Cobra

SP; SDP

2,3

Atractus pantostictus

Cobra

SP

3

Dendropsophus sanborni
Phyllomedusa burmeisteri
Phasmahyla cochranae
Scinax cf. perereca
Scinax obtriangulatus
Scinax alter

Scinax hiemalis
Scinax hayii
Leptodactylidae
Leptodactylus latrans
Leptodactylus marmoratus

Leiuperidae
Physalaemus cuvieri
Physalaemus olfersii
Microhylidae
Elachistocleis cf. ovalis
Myersiella microps
Chiasmocleis leucostica
Reptilia
Squamata
Anomalepididae
Liotyphlops beui
Tropidophidae
Tropidophis paucisquamis
Colubridae

Chironius flavolineatus
Chironius quadricarinatus
Mastigodryas bifossatus
Simophis rhinostoma
Tantilla melanocephala
Spilotes pullatus
Dipsadidae
Apostolepis dimidiata
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Táxon

Nome popular

Localidade

SMA

MMA

IUCN

Referência

Cobra

SP

3

Cobra

SP

3

Muçurana

SP

3

Muçurana

SP

3

Muçurana

SP

3

Papa-rã

SP

3

Echinanthera cephalostriata

papa-rã

SP

3

Echinanthera cyanopleura

papa-rã

SP

3

Echinanthera undulata

papa-rã

SP; SDP

2,3

falsa-coral

SP

3

cobra-do-lodo

SP

3

cobra-d`água

SP; SDP

2,3

cobra-d`água

SP

cobra-verde

SP

Liophis almadensis

Cobra

SP

3

Liophis flavifrenatus

Cobra

SP

3

Liophis miliaris

cobra-d`água

SP

3

Cobra

SP

3

cobra-do-lixo

SP

3

Liophis reginae

Cobra

SP

3

Liophis typhlus

cobra-verde

SP

1,3

Oxyrhopus clathratus

falsa-coral

SP

3

Oxyrhopus guibei

falsa-coral

SP

3

Phalotris mertensi

Cobra

SP

3

Philodryas aestiva

cobra-verde

SP

3

Philodryas olfersii

cobra-verde

SP

Philodryas mattogrossensis

Parelheira

SP

Philodryas patagoniensis

Parelheira

SP

3

Phimophis guerini

Cobra

SP

3

Pseudoboa serrana

Muçurana

SP

3

Sibynomorphus mikanii

Dormideira

SP

3

Sibynomorphus neuwiedii

Dormideira

SP

3

Siphlophis longicaudatus

Cobra

SP

3

Siphlophis pulcher

Cobra

SP

3

Sordellina punctata

Cobra

SP

3

Taeniophallus affinis

Cobra

SP

3

Taeniophallus bilineatus

Cobra

SP

3

Taeniophallus occipitalis

Cobra

SP

3

Taeniophallus persimilis

Cobra

SP

3

Thamnodynastes cf. nattereri

Cobra

SP

3

Thamnodynastes hypoconia

Cobra

SP

3

Thamnodynastes strigatus

Cobra

SP

3

Tomodon dorsatus

corre-campo

SP

3

Atractus reticulatus
Atractus zebrinus
Boiruna maculata
Clelia plumbea
Clelia quimi
Echinanthera amoena

Eythrolamprus aesculapii
Gomesophis brasiliensis
Helicops carinicaudus
Helicops modestus
Liophis atraventer

Liophis jaegeri
Liophis poecilogyrus
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Táxon

Nome popular

Localidade

SMA

MMA

IUCN

Referência

Tropidodryas serra

Cobra

SP

3

Tropidodryas striaticeps

Cobra

SP; SDP

2,3

Uromacerina ricadinii

Cobra

SP

3

Waglerophis merremii

Boipeva

SP

3

Xenodon neuwiedii

falsa-jararaca

SP

3

Micrurus decoratus

coral-verdadeira

SP

3

Micrurus frontalis

coral-verdadeira

SP

3

Micrurus corallinus

coral-verdadeira

SP; SDP

2,3

Bothropoides jararaca

Jararaca

SP; SDP

2,3

Caudisona durissa

Cascavel

SP

3

Amphisbaena alba

cobra-cega

SP

3

Amphisbaena dubia

cobra-cega

SP

3

Amphisbaena mertensi

cobra-cega

SP

3

Amphisbaena trachura

cobra-cega

SP

3

Amphisbaena hogei

cobra-cega

SP

3

Ophiodes striatus

cobra-de-vidro

SP

Ophiodes fragilis

cobra-de-vidro

SP

lagartixa-de-parede

SP; SDP

Mabuya frenata

calango

SP

3

Mabuya dorsivittata

calango

SP

3

Tropidurus torquatus

calango

SDP

3

Tropidurus itambere

calango

SP

3

Anisolepis grilii

camaleão

SP

3

Enyalius perditus

camaleão

SP; SDP

2,3

Enyalius iheringii

camaleão

SP; SDP

2,3

Polychrus acutirostris

camaleão

SP

3

Urostrophus vautieri

camaleão

SP

3

Colobodactylus taunayi

lagarto

SP; SDP

2,3

Escpleopus gaudichaudii

lagarto

SP

3

Heterodactylus imbricatus

lagarto

SP

3

Pantodactylus quadrilineatus

lagarto

SP

-

3

Pantodactylus schreibersii

lagarto

SP

-

3

Placosoma glabellum

lagarto

SP

Elapidae

Viperidae

Amphisbaenidae

Anguidae
AM

3
3

Gekkonidae
Hemidactylus mabouia

-

2,3

Scincidae

Tropiduridae

Leiosauridae

Polychrotidae

Gymnophthalmidae
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Táxon

Nome popular

Localidade

SMA

MMA

IUCN

Referência

Teiidae
Ameiva ameiva

bico-doce

SP

3

Salvator merianae

teiú

SP; SDP

2,3

cágado-pescoço-de-cobra

SP

Testudines
Chelidae
Hydromedusa tectifera
Acanthochelys spixii

cágado

SP

3
NT

3

Crocodylia
Alligatoridae
Caiman latirostris
jacaré-do-papo-amarelo
SP
3
Legenda: CT – Município de Cotia; JD – Município de Jundiaí; SDP – Município de Santana do Parnaíba; SP – Município de São
Paulo. AM – Espécie Ameaçada; DD – Dados Deficientes; NT – Quase ameaçada. 1 – Dixo & Verdade (2006). 2 – Brooksfield
(2006). Herpetofauna da Reserva Biológica do Tamboré. 3 - Marques (2009). 4 - Ribeiro et al.(2005).
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Anexo 9.2.2.2-2: Lista de espécies da herpetofauna com ocorrência comprovada nas áreas de influência do
Acesso Rodoviário entre Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro, após a realização das campanhas
dos períodos seco e chuvoso, com apresentação do grau de ameaça nos âmbitos estadual (SMA - Decreto
Estadual nº 60.133/2014) e nacional (MMA - Portaria MMA nº 444/2014).

Local de Registro
Táxon

Nome Popular
Porção Leste

Status de
ameaça

Sazonalidade
Tipo de
Registro

Porção
Oeste/Norte

Hábitat Origem
Seca Chuva

SMA MMA

Anura
Bufonidae
Rhinella ornata END

sapo-cururuzinho

Rhinella icterica END

sapo-cururu

AIQ:
01;
PPVA: AIQ: 02, 03
3,4,5,8,7;19; EO
PPVA: 08,19; EO
-

AF, AQ, Nativa
BM
AQ, AF, Nativa
AA

NC

NC

NC

NC

BM,
AQ, AF
AF

Nativa

NC

NC

Nativa

NC

NC

✓

AF, AQ, Nativa
BM

NC

NC

✓

AF, AQ, Nativa
BM

NC

NC

NC

NC

NC

NC

✓

BM, AF, Nativa
AQ
AF, BM, Nativa
AQ
AQ
Nativa

NC

NC

✓

✓

AQ

Nativa

NC

NC

✓

✓

AQ, BM Nativa

NC

NC

✓

✓

AQ, BM Nativa

NC

NC

✓

✓

NC

NC

✓

✓

AQ,
Nativa
BM, AF
AQ, BM Nativa

NC

NC

✓

✓

AQ, BM Nativa

NC

NC

✓

AQ, BM Nativa

NC

NC

✓

✓

AQ

Nativa

NC

NC

✓

✓

AA, AQ

Nativa

NC

NC

✓

✓

NC

NC

✓

✓

AF, AQ, Nativa
BM
AQ, AF Nativa

NC

NC

✓

✓

AF, BM

Nativa

NC

NC

✓

✓

AQ, BM Nativa

NC

NC

NC

NC

✓

✓

AQ,
Nativa
AA, BM
AQ, BM Nativa

NC

NC

✓

✓

AA,
Nativa
BM, AQ

NC

NC

✓

✓

✓

✓

AIQ01;
PPVA: PPVA: 02,15,
4,7,8,10,18,19; BA; EO
BA
A,V
EO
EO
V

✓

✓

✓

✓

rãzinha-de-folhiço

PPVA: 05,08; EO

✓

Aplastodiscus leucopygius END

perereca-verde

✓

Bokermannohyla hylax END

perereca

PPVA:
PPVA:
3,4,5,7,8,9,10,12,17,18,19; 01,02,16
EO
PPVA17; EO
-

A,V
V

Brachycephalidae
Ischnocnema guentheri END

rãzinha-do-folhiço

Ischnocnema parva END

rãzinha-do-folhiço

Craugastoridae
Haddadus binotatus END

AIQ: 02, 03;
BA
A,V

Hylidae

Dendropsophus berthalutzae END pererequinha-do-brejo

PPVA: 4,9,18; BA

-

Dendropsophus minutus

pererequinha-do-brejo

PPVA: 03,04

-

Dendropsophus sanborni

pererequinha-do-brejo

PPVA: 3,4,6,7,8,9,11,18

-

Dendropsophus werneri END

pererequinha-do-brejo

PPVA: 04,07

PPVA14

Hypsiboas albonpunctatus END

perereca-cabrinha

Hypsiboas bischoffi END

perereca

Hypsiboas faber END

sapo-ferreiro

PPVA:
3,4,6,7,8,9,11,13,19; EO
PPVA:
3,5,6,7,8,9,11, PPVA: 14,16
13,17,19; EO
PPVA: 4,5,6,8,9,13,19
PPVA: 14,16

Hypsiboas prasinus END

perereca

PPVA: 3,6,8,9,11,13

Phyllomedusa burmeisteri END

perereca-das-folhagens PPVA04

PPVA:
01,14,16
-

perereca

PPVA: 03,06; EO

PPVA: 14,16

perereca-de-banheiro

PPVA: 03,06,11,12

-

perereca-de-inverno

PPVA: 04,05,13,17

PPVA15

perereca

PPVA: 04,07

-

Adenomera marmorata END

rãzinha-do-folhiço

Leptodactylus fuscus

rãzinha-assobiadora

AIQ01;
PPVA: AIQ03;
5,8,9,17,19; EO
PPVA02; EO
PPVA: 03,09,11
-

Leptodactylus latrans

rã-manteiga

Leptodactylus mystacinus

rãzinha-assobiadora

Physalaemus cuvieri

rã-cachorro

Scinax

crospedospilus END

Scinax fuscovarius
Scinax cf.

hiemalis END

Scinax perereca END

A,V
A,V
A
A,V
A,V
A,V
A,V
A,V
A,V
A,V

✓
✓
✓

A,V
A
A,V
A,V
A

Leptodactylidae

PPVA: 3,4,6,7,9,11; BA; EO
PPVA17
AIQ01;
PPVA: PPVA14
3,4,6,8,9,11,12,13,18,19;
EO

A,V
A,V
A,V
A
A,V

✓

Reptilia
Squamata
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Local de Registro
Táxon

Nome Popular
Porção Leste

Status de
ameaça

Sazonalidade
Tipo de
Registro

Porção
Oeste/Norte

Hábitat Origem
Seca Chuva

SMA MMA

Serpentes
Dipsadidae
Chironius bicarinatus

cobra cipó

EO

-

BM

Nativa

NC

NC

Erythrolamprus miliaris

cobra-d’água

PPVA07

-

BM

Nativa

NC

NC

jararaca

PPVA07; EO

PPVA14

✓

AQ,
BM, AF

Nativa

NC

NC

cobra-de-vidro

PPVA12

-

✓

AQ

Nativa

NC

NC

Enyalius iheringii END

camaleãozinho

AIQ01

AIQ02

perditus END

✓

BM, AF

Nativa

NC

NC

camaleãozinho

AIQ01

AIQ02

✓

BM, AF

Nativa

NC

NC

lagartixa

-

EO

AA

Nativa

NC

NC

teiú

BA; EO

BA; EO

AA,
Nativa
NC
✓
✓
V
BM, AF
LEGENDA: END: Endêmico da Mata Atlântica. Local de Registro: AIQ = Armadilha de Interceptação e Queda (pitfall), PPVA =
Ponto de Procura Visual e Auditiva; BA = Busca Ativa, EO = Encontro Ocasional. Tipo de Registro: A = Auditivo; V = Visual.
Sazonalidade: Seca = Ocorrência na campanha referente ao período seco (set/15); Chuva = Ocorrência na campanha
referente ao período chuvoso (jan/16). Hábitat: AF = ambiente florestal; BM = borda de mata; AA = áreas abertas; AQ =
áreas brejosas e alagadas. Status de Ameaça: SMA = Lista das Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção do Estado
de São Paulo (SMA, 2014); MMA = Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção (MMA, 2014); NC – Não
Consta.

NC

V

✓

Viperidae
Bothrops jararaca

V

Lagartos
Anguidae
Ophiodes cf. fragilis

V

Leiosauridae

Enyalius

V
V

Scincidae
Aspronema dorsivittatum

V

✓

Teiidae
Salvator merianae
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Anexo 9.2.2.3-1: Lista das espécies de avifauna com ocorrência provável para as áreas de influência Acesso
Rodoviário entre Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro, endemismo, espécies migratórias, grau
de sensibilidade à degradações ambientais, origem e status de ameaça com categoria nos âmbitos estadual
(SMA - Decreto Estadual nº 60.133/2014) e nacional (MMA - Portaria MMA nº 444/2014).

RB Tamboré

PMRB Tamboré

Nome Popular

PE do Jaraguá

Táxon

PMPE do Jaraguá

Status de ameaça

EMG GSA Origem

SMA

MMA

Tinamiformes
Tinamidae
Crypturellus obsoletus

inhambuguaçu

Crypturellus parvirostris

inhambu-chororó

Crypturellus tataupa

inhambu-chintã

✓ ✓
✓ ✓

B

N

-

-

B

N

-

-

B

N

-

-

Anseriformes
Anatidae
Dendrocygna viduata

irerê

✓ ✓

B

N

-

-

Amazonetta brasiliensis

pé-vermelho

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

✓ ✓

M

N

QA

-

Galliformes
Cracidae
Penelope superciliaris

jacupemba

Penelope obscura

jacuaçu

✓ ✓

M

N

-

-

mergulhão-pequeno

✓

M

N

-

-

biguá

✓ ✓

B

N

-

-

M

N

-

-

Podicipediformes
Podicipedidae
Tachybaptus dominicus
Suliformes
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus

✓

Anhingidae
Anhinga anhinga

biguatinga

✓

Pelecaniformes
Ardeidae
Nycticorax nycticorax

savacu

✓ ✓

✓

B

N

-

-

Butorides striata

socozinho

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

Bubulcus ibis

garça-vaqueira

✓

B

E

-

-

Ardea cocoi

garça-moura

✓

B

N

-

-

Ardea alba

garça-branca-grande

✓

B

N

-

-

Syrigma sibilatrix

maria-faceira

M

N

-

-

Egretta thula

garça-branca-pequena

B

N

-

-

B

N

-

-

B

N

-

-

✓

✓
✓

Cathartiformes
Cathartidae
Cathartes aura

urubu-de-cabeça-vermelha

Coragyps atratus

urubu-de-cabeça-preta

✓ ✓ ✓ ✓
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Sarcoramphus papa

RB Tamboré

PMRB Tamboré

Nome Popular

PE do Jaraguá

Táxon

PMPE do Jaraguá

Status de ameaça

urubu-rei

EMG GSA Origem

SMA

MMA

M

N

AE

-

✓

B

N

-

-

✓ ✓

M

N

-

-

M

N

-

-

Accipitriformes
Accipitridae
Elanus leucurus

gavião-peneira

Harpagus diodon

gavião-bombachinha

Accipiter bicolor

gavião-bombachinha-grande

Ictinia plumbea

sovi

✓

✓

M

N

-

-

Rupornis magnirostris

gavião-carijó

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

Geranoaetus albicaudatus

gavião-de-rabo-branco

✓ ✓

M

N

-

-

Buteo brachyurus

gavião-de-cauda-curta

M

N

-

-

Spizaetus tyrannus

gavião-pega-macaco

M

N

AE

-

carão

M

N

-

-

Aramides cajaneus

saracura-três-potes

A

N

-

-

Aramides saracuraEND

saracura-do-mato

✓ ✓ ✓ ✓

M

N

-

-

Laterallus melanophaius

sanã-parda

✓

B

N

-

-

Porzana albicollis

sanã-carijó

M

N

-

-

Pardirallus nigricans

saracura-sanã

✓

M

N

-

-

Gallinula galeata

frango-d'água-comum

✓ ✓

B

N

-

-

quero-quero

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

B

N

-

-

✓

✓
✓

Gruiformes
Aramidae
Aramus guarauna
Rallidae

✓ ✓

Charadriiformes
Charadriidae
Vanellus chilensis
Jacanidae
Jacana jacana

jaçanã

Columbiformes
Columbidae
Columbina talpacoti

rolinha-roxa

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

Columba livia

pombo-doméstico

✓ ✓

B

E

-

-

Patagioenas picazuro

pombão

✓ ✓

M

N

-

-

Patagioenas cayennensis

pomba-galega

✓ ✓

M

N

-

-

Patagioenas plumbea

pomba-amargosa

✓ ✓ ✓ ✓

A

N

-

-

Zenaida auriculata

pomba-de-bando

✓

✓ ✓

B

N

-

-

Leptotila verreauxi

juriti-pupu

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

Leptotila rufaxilla

juriti-gemedeira

M

N

-

-
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RB Tamboré

PMRB Tamboré

Nome Popular

PE do Jaraguá

Táxon

PMPE do Jaraguá

Status de ameaça

EMG GSA Origem

SMA

MMA

Geotrygon violacea

juriti-vermelha

A

N

AE

-

Geotrygon montana

pariri

M

N

-

-

B

N

-

-

M

N

-

-

Cuculiformes
Cuculidae
Piaya cayana

alma-de-gato

✓ ✓ ✓ ✓

Coccyzus americanus

papa-lagarta-de-asa-vermelha

✓

Crotophaga ani

anu-preto

✓ ✓

✓

B

N

-

-

Guira guira

anu-branco

✓

✓

B

N

-

-

Tapera naevia

saci

✓

B

N

-

-

coruja-da-igreja

✓

B

N

-

-

corujinha-do-mato

✓

B

N

-

-

A

N

-

-

MN

Strigiformes
Tytonidae
Tyto furcata
Strigidae
Megascops choliba
Pulsatrix koeniswaldiana

END

murucututu-de-barriga-amarela

✓ ✓
✓

Athene cunicularia

coruja-buraqueira

✓

✓ ✓

M

N

-

-

Asio clamator

coruja-orelhuda

✓

✓ ✓

B

N

-

-

mãe-da-lua

✓

✓ ✓

B

N

-

-

Lurocalis semitorquatus

tuju

✓

M

N

-

-

Hydropsalis albicollis

bacurau

✓

B

N

-

-

Hydropsalis parvula

bacurau-chintã

B

N

-

-

Hydropsalis torquata

bacurau-tesoura

✓

B

N

-

-

Chordeiles acutipennis

bacurau-de-asa-fina

✓

B

N

-

-

M

N

-

-

B

N

-

-

M

N

-

-

✓ ✓

B

N

-

-

✓ ✓ ✓

B

N

-

-

✓ ✓

M

N

-

-

Nyctibiiformes
Nyctibiidae
Nyctibius griseus
Caprimulgiformes
Caprimulgidae
✓ ✓

Apodiformes
Apodidae
Cypseloides fumigatus

taperuçu-preto

Streptoprocne zonaris

taperuçu-de-coleira-branca

Chaetura egregia

taperá-de-garganta-branca

Chaetura meridionalis

andorinhão-do-temporal

✓
✓

Trochilidae
Phaethornis pretrei

rabo-branco-acanelado

Phaethornis eurynomeEND

rabo-branco-de-garganta-rajada

✓
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RB Tamboré

PMRB Tamboré

Nome Popular

PE do Jaraguá

Táxon

PMPE do Jaraguá

Status de ameaça

EMG GSA Origem

SMA

MMA

Eupetomena macroura

beija-flor-tesoura

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

Florisuga fuscaEND

beija-flor-preto

✓

M

N

-

-

Colibri serrirostris

beija-flor-de-orelha-violeta

B

N

-

-

Lophornis chalybeus

topetinho-verde

B

N

-

-

✓ ✓

B

N

-

-

✓ ✓ ✓ ✓

M

N

-

-

B

N

-

-

Chlorostilbon lucidus
Thalurania glaucopis

besourinho-de-bico-vermelho
END

beija-flor-de-fronte-violeta

Leucochloris albicollisEND

beija-flor-de-papo-branco

Amazilia versicolor

beija-flor-de-banda-branca

✓

✓

B

N

-

-

Amazilia lactea

beija-flor-de-peito-azul

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

Calliphlox amethystina

estrelinha-ametista

B

N

-

-

M

N

-

-

Trogoniformes
Trogonidae
Trogon surrucuraEND

surucuá-variado

✓ ✓

Coraciiformes
Alcedinidae
Megaceryle torquata

martim-pescador-grande

✓ ✓

B

N

-

-

Chloroceryle amazona

martim-pescador-verde

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

M

N

-

-

M

N

-

-

Galbuliformes
Bucconidae
Nystalus chacuru
Malacoptila striata

joão-bobo
END

barbudo-rajado

✓

✓ ✓

Piciformes
Ramphastidae
Ramphastos vitellinus

tucano-de-bico-preto

✓

A

N

-

-

Ramphastos dicolorusEND

tucano-de-bico-verde

✓ ✓

M

N

-

-

Ramphastos toco

tucanuçu

M

N

-

-

B

N

-

-

M

N

-

-

Picidae
Picumnus cirratus
Picumnus temminckii

pica-pau-anão-barrado
END

Melanerpes candidus
Veniliornis spilogaster

END

✓

✓

pica-pau-anão-de-coleira

✓

pica-pau-branco

✓

B

N

-

-

picapauzinho-verde-carijó

✓ ✓ ✓ ✓

M

N

-

-

✓

M

N

-

-

✓

Piculus aurulentusEND

pica-pau-dourado

Colaptes melanochloros

pica-pau-verde-barrado

✓

✓

B

N

-

-

Colaptes campestris

pica-pau-do-campo

✓

✓ ✓

B

N

-

-

Celeus flavescens

pica-pau-de-cabeça-amarela

✓ ✓ ✓ ✓

M

N

-

-

Dryocopus lineatus

pica-pau-de-banda-branca

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-
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RB Tamboré

PMRB Tamboré

Nome Popular

PE do Jaraguá

Táxon

PMPE do Jaraguá

Status de ameaça

EMG GSA Origem

SMA

MMA

Cariamiformes
Cariamidae
Cariama cristata

seriema

M

N

-

-

Falconiformes
Falconidae
Caracara plancus

caracará

✓

✓ ✓

B

N

-

-

Milvago chimachima

carrapateiro

✓

✓ ✓

B

N

-

-

Herpetotheres cachinnans

acauã

B

N

-

-

Micrastur ruficollis

falcão-caburé

M

N

-

-

Falco sparverius

quiriquiri

✓

B

N

-

-

Falco femoralis

falcão-de-coleira

✓

B

N

-

-

Diopsittaca nobilis

maracanã-pequena

✓

M

N

-

-

Psittacara leucophthalmus

periquitão-maracanã

B

N

-

-

M

N

-

-

✓ ✓

Psittaciformes
Psittacidae

Pyrrhura frontalis

END

✓

tiriba-de-testa-vermelha

✓

Forpus xanthopterygius

tuim

✓

✓ ✓

M

N

-

-

Brotogeris tiricaEND

periquito-rico

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

Brotogeris chiriri

periquito-de-encontro-amarelo

✓

M

N

-

-

Pionus maximiliani

maitaca-verde

✓ ✓ ✓ ✓

M

N

-

-

Rhopias gularisEND

choquinha-de-garganta-pintada

✓

M

N

-

-

Dysithamnus mentalis

choquinha-lisa

✓

M

N

-

-

Herpsilochmus rufimarginatus

chorozinho-de-asa-vermelha

✓

M

N

-

-

Thamnophilus doliatus

choca-barrada

B

N

-

-

Thamnophilus ruficapillus

choca-de-chapéu-vermelho

B

N

-

-

Thamnophilus punctatus

choca-bate-cabo

B

N

-

-

Thamnophilus caerulescens

choca-da-mata

B

N

-

-

Hypoedaleus guttatusEND

chocão-carijó

A

N

-

-

Batara cinerea

Passeriformes
Thamnophilidae

✓ ✓

matracão

M

N

-

-

END

borralhara-assobiadora

M

N

-

-

END

borralhara

M

N

-

-

✓

M

N

-

-

✓ ✓

M

N

-

-

M

N

-

-

Mackenziaena leachii
Mackenziaena severa

✓

✓ ✓

Myrmoderus squamosus

END

Pyriglena leucopteraEND
Drymophila ferruginea

END

papa-formiga-de-grota
papa-taoca-do-sul

✓

trovoada

✓
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RB Tamboré

PMRB Tamboré

Nome Popular

PE do Jaraguá

Táxon

PMPE do Jaraguá

Status de ameaça

EMG GSA Origem

SMA

MMA

Drymophila rubricollisEND

trovoada-de-bertoni

M

N

-

-

Drymophila maluraEND

choquinha-carijó

M

N

-

-

Conopophagidae
Conopophaga lineataEND

chupa-dente

✓

✓ ✓

M

N

-

-

tovacuçu

✓ ✓ ✓ ✓

A

N

-

-

macuquinho

✓ ✓

M

N

-

-

vira-folha

✓ ✓

A

N

-

-

Grallariidae
Grallaria varia
Rhinocryptidae
Eleoscytalopus indigoticusEND
Scleruridae
Sclerurus scansorEND
Dendrocolaptidae
Sittasomus griseicapillus

arapaçu-verde

✓

✓ ✓

M

N

-

-

Xiphorhynchus fuscusEND

arapaçu-rajado

✓

✓ ✓

A

N

-

-

Xenops minutus

bico-virado-miúdo

✓

M

N

-

-

Xenops rutilans

bico-virado-carijó

✓ ✓

M

N

-

-

Xenopidae

Furnariidae
Furnarius rufus
Lochmias nematura
Automolus leucophthalmus

END

joão-de-barro

✓

✓

B

N

-

-

joão-porca

✓ ✓ ✓ ✓

M

N

-

-

barranqueiro-de-olho-branco

✓

M

N

-

-

A

N

-

-

A

N

-

-

M

N

-

-

✓

M

N

-

-

✓ ✓

M

N

-

-

Anabacerthia amaurotisEND

limpa-folha-miúdo

Philydor atricapillusEND

limpa-folha-coroado

Philydor rufum

limpa-folha-de-testa-baia

Certhiaxis cinnamomeus
Synallaxis ruficapilla

END

✓ ✓
✓ ✓

✓

curutié
pichororé

Synallaxis cinerascens

pi-puí

M

N

-

-

Synallaxis frontalis

petrim

B

N

-

-

Synallaxis albescens

uí-pi

B

N

QA

-

Synallaxis spixi

joão-teneném

✓

✓ ✓

B

N

-

-

arredio-pálido

✓

✓ ✓

M

N

-

-

-

N

-

EN

✓ ✓

B

N

-

-

tangará

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

flautim

✓ ✓

M

N

-

-

Cranioleuca pallida

END

Pipridae
Neopelma aurifronsEND

fruxu-baiano

Manacus manacus

rendeira

Chiroxiphia caudata

END

Tityridae
Schiffornis virescensEND
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RB Tamboré

PMRB Tamboré

Nome Popular

PE do Jaraguá

Táxon

PMPE do Jaraguá

Status de ameaça

EMG GSA Origem

SMA

MMA

Tityra cayana

anambé-branco-de-rabo-preto

✓

M

N

-

-

Pachyramphus viridis

caneleiro-verde

✓

M

N

-

-

Pachyramphus rufus

caneleiro-cinzento

B

N

-

-

Pachyramphus castaneus

caneleiro

M

N

-

-

Pachyramphus polychopterus

caneleiro-preto

✓ ✓

B

N

-

-

Pachyramphus validus

caneleiro-de-chapéu-preto

✓ ✓

M

N

-

-

araponga

✓

M

N

QA

-

pavó

✓ ✓

M

N

AE

-

M

N

-

-

✓

Cotingidae
Procnias nudicollisEND
Pyroderus scutatus

END

Phibalura flavirostris

tesourinha-da-mata

Platyrinchidae
Platyrinchus mystaceus

patinho

✓

✓ ✓

M

N

-

-

Mionectes rufiventrisEND

abre-asa-de-cabeça-cinza

✓

✓ ✓

M

N

-

-

Leptopogon amaurocephalus

cabeçudo

✓

✓ ✓

M

N

-

-

Phylloscartes ventralis

borboletinha-do-mato

✓

M

N

-

-

bico-chato-de-orelha-preta

✓ ✓ ✓ ✓

M

N

-

-

teque-teque

✓

B

N

-

-

✓

B

N

-

-

✓

M

N

-

-

✓ ✓

A

N

-

-

tiririzinho-do-mato

M

N

-

-

tachuri-campainha

B

N

-

-

Rhynchocyclidae

Tolmomyias sulphurescens
Todirostrum poliocephalum

END

Todirostrum cinereum

ferreirinho-relógio

Poecilotriccus plumbeiceps

tororó

Myiornis auricularisEND

miudinho

Hemitriccus orbitatusEND
Hemitriccus nidipendulus

END

✓
✓

✓

Tyrannidae
Hirundinea ferruginea

gibão-de-couro

✓

✓

B

N

-

-

Camptostoma obsoletum

risadinha

✓

✓ ✓

B

N

-

-

Elaenia flavogaster

guaracava-de-barriga-amarela

✓

✓ ✓

B

N

-

-

Elaenia mesoleuca

tuque

B

N

-

-

Elaenia obscura

tucão

M

N

-

-

Phyllomyias fasciatus

piolhinho

M

N

-

-

Serpophaga subcristata

alegrinho

✓

B

N

-

-

Attila rufus

capitão-de-saíra

✓

M

N

-

-

Legatus leucophaius

bem-te-vi-pirata

✓

B

N

-

-

Myiarchus swainsoni

irré

✓

B

N

-

-

Myiarchus ferox

maria-cavaleira

✓

B

N

-

-

Sirystes sibilator

gritador

✓

M

N

-

-

END

✓
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RB Tamboré

PMRB Tamboré

Nome Popular

PE do Jaraguá

Táxon

PMPE do Jaraguá

Status de ameaça

EMG GSA Origem

SMA

MMA

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

Machetornis rixosa

suiriri-cavaleiro

✓

✓

B

N

-

-

Myiodynastes maculatus

bem-te-vi-rajado

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

Megarynchus pitangua

neinei

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

Myiozetetes similis

bentevizinho-de-penacho-vermelho ✓

✓ ✓

B

N

-

-

Tyrannus melancholicus

suiriri

✓

✓ ✓

B

N

-

-

Tyrannus savana

tesourinha

✓

✓

B

N

-

-

Empidonomus varius

peitica

✓

✓ ✓

B

N

-

-

Colonia colonus

viuvinha

✓

B

N

-

-

Myiophobus fasciatus

filipe

B

N

-

-

Pyrocephalus rubinus

príncipe

✓

B

N

-

-

Fluvicola nengeta

lavadeira-mascarada

✓ ✓

B

N

-

-

Arundinicola leucocephala

freirinha

M

N

-

-

Gubernetes yetapa

tesoura-do-brejo

M

N

-

-

Cnemotriccus fuscatus

guaracavuçu

B

N

-

-

Lathrotriccus euleri

enferrujado

M

N

-

-

Contopus cinereus

papa-moscas-cinzento

B

N

-

-

maria-preta-de-bico-azulado

B

N

-

-

Knipolegus cyanirostris
Knipolegus nigerrimus

END

Satrapa icterophrys
Muscipipra vetula

END

✓ ✓

✓

✓ ✓

maria-preta-de-garganta-vermelha

✓

M

N

-

-

suiriri-pequeno

✓

B

N

-

-

M

N

-

-

tesoura-cinzenta

Vireonidae
Cyclarhis gujanensis

pitiguari

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

Vireo chivi

juruviara

✓

B

N

-

-

M

N

-

-

M

N

-

-

B

N

-

-

Hylophilus poicilotis

END

✓ ✓

verdinho-coroado

Corvidae
Cyanocorax cristatellus

gralha-do-campo

Cyanocorax chrysops

gralha-picaça

✓

Hirundinidae
Pygochelidon cyanoleuca

andorinha-pequena-de-casa

✓

✓ ✓

B

N

-

-

Stelgidopteryx ruficollis

andorinha-serradora

✓

✓

B

N

-

-

Progne tapera

andorinha-do-campo

✓

B

N

-

-

Progne chalybea

andorinha-doméstica-grande

✓

B

N

-

-

Tachycineta leucorrhoa

andorinha-de-sobre-branco

B

N

-

-

B

N

-

-

✓

Troglodytidae
Troglodytes musculus

corruíra

✓ ✓ ✓ ✓
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RB Tamboré

PMRB Tamboré

Nome Popular

PE do Jaraguá

Táxon

PMPE do Jaraguá

Status de ameaça

EMG GSA Origem

SMA

MMA

Donacobiidae
Donacobius atricapilla

japacanim

M

N

-

-

Turdidae
Turdus flavipes

sabiá-una

✓ ✓

M

N

-

-

Turdus leucomelas

sabiá-barranco

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

Turdus rufiventris

sabiá-laranjeira

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

Turdus amaurochalinus

sabiá-poca

✓

B

N

-

-

Turdus albicollis

sabiá-coleira

✓ ✓

M

N

-

-

✓ ✓

B

N

-

-

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

✓ ✓

B

N

-

-

✓
✓

Mimidae
Mimus saturninus

sabiá-do-campo

Passerellidae
Zonotrichia capensis

tico-tico

Ammodramus humeralis

tico-tico-do-campo

Arremon taciturnus

tico-tico-de-bico-preto

M

N

-

-

Arremon flavirostris

tico-tico-de-bico-amarelo

M

N

-

-

Parulidae
Setophaga pitiayumi

mariquita

✓ ✓ ✓

M

N

-

-

Geothlypis aequinoctialis

pia-cobra

✓

B

N

-

-

Basileuterus culicivorus

pula-pula

✓ ✓ ✓ ✓

M

N

-

-

M

N

-

-

✓ ✓

M

N

-

-

✓ ✓

B

N

-

-

Myiothlypis flaveola

✓

canário-do-mato

Myiothlypis leucoblephara

END

pula-pula-assobiador

Icteridae
Molothrus bonariensis

vira-bosta

✓

Sturnella superciliaris

polícia-inglesa-do-sul

✓

B

N

-

-

cambacica

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

trinca-ferro-verdadeiro

✓

B

N

-

-

M

N

-

-

✓ ✓

B

N

-

-

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

B

N

-

-

M

N

-

-

M

N

-

-

Thraupidae
Coereba flaveola
Saltator similis
Saltator fuliginosus

END

Thlypopsis sordida
END

Lanio cucullatus

tiê-preto
tico-tico-rei

Lanio melanops

tiê-de-topete
END

Tangara sayaca
Tangara palmarum
Tangara ornata

✓

saí-canário

Tachyphonus coronatus

Tangara desmaresti

pimentão

✓ ✓

END

✓ ✓ ✓ ✓

saíra-lagarta
sanhaçu-cinzento

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

sanhaçu-do-coqueiro

✓

B

N

-

-

M

N

-

-

sanhaçu-de-encontro-amarelo
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Tangara cayana

saíra-amarela

Stephanophorus diadematus

RB Tamboré

PMRB Tamboré

Nome Popular

PE do Jaraguá

Táxon

PMPE do Jaraguá

Status de ameaça

EMG GSA Origem

SMA

MMA

M

N

-

-

sanhaçu-frade

B

N

-

-

Schistochlamys ruficapillus

bico-de-veludo

B

N

-

-

Pipraeidea melanonota

saíra-viúva

B

N

-

-

Tersina viridis

saí-andorinha

✓

✓ ✓

B

N

-

-

Dacnis cayana

saí-azul

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

Hemithraupis ruficapillaEND

saíra-ferrugem

B

N

-

-

Conirostrum speciosum

figuinha-de-rabo-castanho

B

N

-

-

cigarra-bambu

M

N

-

-

Emberizoides herbicola

canário-do-campo

B

N

-

-

Volatinia jacarina

tiziu

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

Sporophila falcirostrisEND

cigarra-verdadeira

✓ ✓

M

N

AE

VU

Sporophila caerulescens

coleirinho

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

B

N

-

-

Haplospiza unicolor

END

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓

Cardinalidae
Piranga flava

sanhaçu-de-fogo

Habia rubica

tiê-do-mato-grosso

✓

✓ ✓

A

N

-

-

Sporagra magellanica

pintassilgo

✓

✓ ✓

B

N

-

-

Euphonia chlorotica

fim-fim

✓ ✓ ✓ ✓

B

N

-

-

Euphonia violacea

gaturamo-verdadeiro

✓

B

N

-

-

B

N

-

-

M

N

-

-

Fringillidae

Euphonia cyanocephala
Euphonia pectoralis

END

gaturamo-rei
ferro-velho

✓

bico-de-lacre

✓

✓ ✓

B

E

-

-

pardal

✓ ✓ ✓ ✓

B

E

-

-

Estrildidae
Estrilda astrild
Passeridae
Passer domesticus

LEGENDA: END: Endêmico da Mata Atlântica. EMG Espécies Migratórias: MS – Migrantes do Sul. GSA Grau de
Sensibilidade: A – alta sensibilidade, M – média sensibilidade, B – baixa sensibilidade. Origem: N – Nativa; E –
Exótica. Status de Ameaça: AE – Ameaçada de Extinção; QA - Quase Ameaçada.
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ANEXO 9.2.2.3-2: ESPÉCIES DE AVIFAUNA (PRIMÁRIOS)

CPEA 2634 – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro

Página: 841

Anexo 9.2.2.3-2: Lista de espécies de avifauna com ocorrência comprovada nas áreas de influência do Acesso Rodoviário entre Bairros Colinas da Anhanguera e
Cidade São Pedro, após a realização das campanhas dos períodos seco e chuvoso, com apresentação de endemismo, sítio amostral, campanha sazonal, modo e
ambiente de registro, guilda trófica, grau de sensibilidade à degradações ambientais, origem, espécies migratórias e status de ameaça com categoria nos âmbitos
estadual (SMA - Decreto Estadual nº 60.133/2014) e nacional (MMA - Portaria MMA nº 444/2014).

Táxon

Nome Popular

Sítio
amostral

Sazonalidade

Seca

Chuvosa

Modo de
Registro

Ambiente de Registro

Guilda
Alimentar

GSA

Origem

EMG

Status de
ameaça

SMA

MMA

Tinamiformes
Tinamidae
Crypturellus obsoletus

inhambuguaçu

1,2,4,5,8-10

✓

✓

OD/Vo

AI,BF,F

GR TER

B

N

-

-

Crypturellus tataupa

inhambu-chintã

1-3,7-10

✓

✓

OD/Vo

AA,BF,F,MC

GR TER

B

N

-

-

4

✓

OD

lago

AQ

B

N

-

-

jacuaçu

1-10

✓

✓

OD/Vo

AF,AI,BF,F

FR ARB

M

N

-

-

biguá

2,3

✓

✓

RO/OD

lago

AQ

B

N

-

-

✓

RO

lago

AQ

M

N

-

-

✓

OD/Vo

AI,AU,BF,lago,pasto,SV

AQ

B

E

-

-

✓

OD

SV

AQ

B

N

-

-

✓

OD

lago,SV

AQ

B

N

-

-

Anseriformes
Anatidae
Amazonetta brasiliensis

pé-vermelho

Galliformes
Cracidae
Penelope obscura
Suliformes
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus
Anhingidae
Anhinga anhinga

biguatinga

Pelecaniformes
Ardeidae
Bubulcus ibis

garça-vaqueira

Ardea cocoi

garça-moura

Ardea alba

garça-branca-grande

1,4-6

✓

2
5,6
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Táxon

Nome Popular

Syrigma sibilatrix

maria-faceira

Egretta thula

garça-branca-pequena

Sítio
amostral

1,2,5,6

Sazonalidade

Modo de
Registro

Ambiente de Registro

Guilda
Alimentar

GSA

Seca

Chuvosa

✓

✓

OD/Vo

AA,AI,Ref,SV

IN

M

✓

OD

SV

AQ

✓

Vo

BF,F,SV

✓

RO

✓
✓

5

Origem

EMG

Status de
ameaça

SMA

MMA

N

-

-

B

N

-

-

ON TER

M

N

-

-

SV

ON TER

B

N

-

-

OD

Ref,SV

NC

B

N

-

-

OD

AI,BF,Ref,SV

NC

B

N

-

-

OD

F

CA/RD

M

N

-

-

Threskiornithidae
Mesembrinibis cayennensis

coró-coró

Theristicus caudatus

curicaca

5,7

Cathartiformes
Cathartidae
Cathartes aura

urubu-de-cabeça-vermelha

5,8,9

Coragyps atratus

urubu-de-cabeça-preta

1-10

✓

Leptodon cayanensis

gavião-de-cabeça-cinza

9,10

✓

Elanus leucurus

gavião-peneira

6,7

✓

✓

OD

AI,BF,SV

CA/RD

B

N

-

-

Rupornis magnirostris

gavião-carijó

1-10

✓

✓

OD/Vo

AF,AI,BF,F,Ref,SV

CA/RD

B

N

-

-

Geranoaetus albicaudatus

gavião-de-rabo-branco

2

✓

✓

OD

Ref,SV

CA/RD

M

N

-

-

Buteo brachyurus

gavião-de-cauda-curta

RO

SV

CA/RD

M

N

-

-

Spizaetus tyrannus

gavião-pega-macaco

Accipitriformes
Accipitridae

✓
1,10

✓

✓

OD/Vo

F,SV

CA/RD

M

N

AE

-

1,2,4-7,9,10

✓

✓

OD/Vo

AU,BF,F

AQ

M

N

-

-

Gruiformes
Rallidae
Aramides saracura END

saracura-do-mato

Pardirallus nigricans

saracura-sanã

7

✓

✓

Vo

AU

AQ

M

N

-

-

Gallinula galeata

frango-d'água-comum

4

✓

✓

OD/Vo

AU,lago

AQ

B

N

-

-

Charadriiformes
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Táxon

Nome Popular

Sítio
amostral

Sazonalidade

Modo de
Registro

Ambiente de Registro

Guilda
Alimentar

GSA

Seca

Chuvosa

✓

✓

OD/Vo

AA,AI,AU,BF,Ref,SV,pasto

IN TER

B

✓

OD

Aq

AQ

✓

OD

AA,AI,SV,Ref

GR/FR ARB

✓

OD

AA

ON

Origem

EMG

Status de
ameaça

SMA

MMA

N

-

-

B

N

-

-

B

N

-

-

E

-

-

Charadriidae
Vanellus chilensis

quero-quero

1-9

Jacanidae
Jacana jacana

jaçanã

4

Columbiformes
Columbidae
Columbina talpacoti

rolinha-roxa

Columba livia

pombo-doméstico

Patagioenas picazuro

pombão

Patagioenas cayennensis

1,3,4,6-9

✓

6
1-10

✓

✓

OD/Vo

AA,AF,AI,BF,F,MC,Ref,SV

GR/FR ARB

M

N

-

-

pomba-galega

1,2,4,8,9

✓

✓

Vo

BF,F

GR/FR ARB

M

N

-

-

Patagioenas plumbea

pomba-amargosa

1,2,5,8,10

✓

✓

Vo

BF,F

GR/FR ARB

A

N

-

-

Zenaida auriculata

pomba-de-bando

5

✓

OD

SV

GR/FR ARB

B

N

-

-

Leptotila verreauxi

juriti-pupu

Leptotila rufaxilla

juriti-gemedeira

Geotrygon montana

1-10

✓

✓

OD/Vo

AA,BF,F,MC,Ref

GR/FR ARB

B

N

-

-

1,3-5,7-10

✓

✓

Vo

BF,F,Ref

GR/FR ARB

M

N

-

-

pariri

7,10

✓

Vo

F

GR/FR ARB

M

N

-

-

Piaya cayana

alma-de-gato

1-8

✓

✓

OD/Vo

AI,BF,Ref

IN ARB

B

N

-

-

Crotophaga ani

anu-preto

1-7,10

✓

✓

OD/Vo

AA,AF,AI,AU,BF,Ref

IN ARB

B

N

-

-

Guira guira

anu-branco

1-6

✓

✓

OD/Vo

AA,AF,AI,Aq,BF,lago,pasto

IN ARB

B

N

-

-

Tapera naevia

saci

1,2,4-6,8,9

✓

✓

Vo

BF,F

IN TER

B

N

-

-

Cuculiformes
Cuculidae

Strigiformes
Tytonidae
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Táxon

Tyto furcata

Nome Popular

Sítio
amostral

coruja-da-igreja

Sazonalidade

Modo de
Registro

Ambiente de Registro

Guilda
Alimentar

GSA

Seca

Chuvosa

✓

✓

RO

AA

CA/RN

B

Origem

EMG

Status de
ameaça

SMA

MMA

N

-

-

Strigidae
Megascops choliba

corujinha-do-mato

1-10

✓

✓

OD/Vo

AI,BF,F

IN ARB

B

N

-

-

Athene cunicularia

coruja-buraqueira

4,5

✓

✓

OD/Vo

AA

CA/RD

M

N

-

-

Asio clamator

coruja-orelhuda

2,3

✓

OD/Vo

BF

CA/RN

B

N

-

-

2,5,6,9

✓

✓

Vo

BF,F

IN AER

B

N

-

-

✓

Vo

F

IN TER

M

N

-

-

-

-

Nyctibiformes
Nyctibiidae
Nyctibius griseus

mãe-da-lua

Caprimulgiformes
Caprimulgidae
Nyctiphrynus ocellatus

bacurau-ocelado

Antrostomus rufus

joão-corta-pau

Lurocalis semitorquatus

4
1,2,4,7-10

✓

✓

OD/Vo

BF,F,Ref

IN TER

B

N

tuju

1-10

✓

✓

OD/Vo

AI,BF,F

IN AER

M

N

-

-

Hydropsalis albicollis

bacurau

1-9

✓

✓

OD/Vo

AA,AI,BF,Ref

IN TER

B

N

-

-

Hydropsalis parvula

bacurau-chintã

1-3,5,7

✓

✓

OD/Vo

AA,AI,BF,Ref

IN TER

B

N

-

-

Hydropsalis torquata

bacurau-tesoura

2-5,7-9

✓

✓

OD/Vo

AA,BF,Ref

IN TER

B

N

-

-

andorinhão-do-temporal

3-5,7,9

✓

✓

OD

SV

IN AER

B

N

-

-

1,3,7-10

✓

✓

OD/Vo

BF,F,MC,SV

NE

M

N

-

-

4,6-9

✓

✓

OD

AF,AI,BF,F,Ref,SV

NE

B

N

-

-

MS

MS

Apodiformes
Apodidae
Chaetura meridionalis

MS

Trochilidae
Phaethornis eurynome END
Eupetomena macroura

rabo-branco-de-gargantarajada
beija-flor-tesoura
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Táxon

Nome Popular

Sítio
amostral

Sazonalidade

Seca

Anthracothora nigricollis
Florisuga

fusca END

beija-flor-de-veste-preta

6

✓

5,9

✓

Modo de
Registro

Ambiente de Registro

Guilda
Alimentar

GSA

Origem

EMG

Chuvosa

Status de
ameaça

SMA

MMA

OD

AI

NE

B

N

-

-

✓

OD/Vo

F,SV

NE

M

N

-

-

1-6,8-10

✓

✓

OD/Vo

BF,F,Ref,SV

NE

B

N

-

-

Thalurania glaucopisEND

beija-flor-preto
besourinho-de-bicovermelho
beija-flor-de-fronte-violeta

3,5,7,9,10

✓

✓

OD/Vo

AI,BF,F

NE

M

N

-

-

Amazilia versicolor

beija-flor-de-banda-branca

3,4,7

✓

✓

OD/Vo

BF

NE

B

N

-

-

Amazilia fimbriata

beija-flor-de-garganta-verde

2

✓

✓

OD

BF,SV

NE

B

N

-

-

Amazilia lactea

beija-flor-de-peito-azul

1,4,6

✓

✓

OD/Vo

AI,AF,BF

NE

B

N

-

-

surucuá-variado

1,9,10

✓

✓

Vo

F

ON ARB

M

N

-

-

Megaceryle torquata

martim-pescador-grande

4,5,7

✓

✓

OD/Vo

lago,Ref,SV

AQ

B

N

-

-

Chloroceryle amazona

martim-pescador-verde

3,4,5

✓

✓

OD/Vo

lago

AQ

B

N

-

-

Chloroceryle americana

martim-pescador-pequeno

✓

OD

SV

AQ

B

N

-

-

Chlorostilbon lucidus

Trogoniformes
Trogonidae
Trogon surrucura END
Coraciiformes
Alcedinidae

1

Galbuliformes
Bucconidae
Malacoptila striata END

barbudo-rajado

1,3,5,7,8

✓

✓

OD/Vo

BF,F

IN ARB

M

N

-

-

Piciformes
Ramphastidae
Ramphastos dicolorus END

tucano-de-bico-verde

1,2,5

✓

✓

OD/Vo

AI,F

FR ARB

M

N

-

-

Ramphastos toco

tucanuçu

1-10

✓

✓

OD/Vo

AA,AF,AI,F,SV

FR ARB

M

N

-

-
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Táxon

Nome Popular

Sítio
amostral

Sazonalidade

Seca

Modo de
Registro

Ambiente de Registro

Guilda
Alimentar

GSA

Origem

EMG

Chuvosa

Status de
ameaça

SMA

MMA

Picidae
Picumnus cirratus
Picumnus

temminckii END

pica-pau-anão-barrado
pica-pau-anão-de-coleira

10

✓

Vo

BF

IN ESC

B

N

-

-

1-10

✓

✓

OD/Vo

BF,F,MC

IN ESC

M

N

-

-

1,7,9,10

✓

✓

OD/Vo

BF,MC,Ref

IN ESC

B

N

-

-

3-10

✓

✓

OD/Vo

BF,F,MC,Ref

IN ESC

M

N

-

-

1,2,4-8,10

✓

✓

OD/Vo

AI,BF,SV

IN ESC

B

N

-

-

Melanerpes candidus

pica-pau-branco

Veniliornis spilogaster END

picapauzinho-verde-carijó

Colaptes melanochloros

pica-pau-verde-barrado

Colaptes campestris

pica-pau-do-campo

2,4,6-8

✓

✓

OD/Vo

AF,AI,MC,Ref,SV

IN

B

N

-

-

Celeus flavescens

pica-pau-de-cabeça-amarela

1-3,3-10

✓

✓

Vo

AI,BF,F,MC,Ref

IN ESC

M

N

-

-

Dryocopus lineatus

pica-pau-de-banda-branca

1-5,7,8,10

✓

✓

OD/Vo

BF,F,MC

IN ESC

B

N

-

-

Campephilus melanoleucos

pica-pau-de-topete-vermelho

6

✓

Vo

MC

IN ESC

M

N

QA

-

1-8,10

✓

✓

OD/Vo

AA,AI,BF,Ref,SV

ON

B

N

-

-

1-4,6,7,9

✓

✓

OD/Vo

AA,AI,BF,F,Ref,SV

ON

B

N

-

-

Falconiformes
Falconidae
Caracara plancus

caracará

Milvago chimachima

carrapateiro

Herpetotheres cachinnans

acauã

3,5,10

✓

✓

Vo

F

CA/RD

B

N

-

-

Micrastur semitorquatus

falcão-relógio

1,4,10

✓

✓

Vo

F

CA/RD

M

N

-

-

Falco sparverius

quiriquiri

1,10

✓

✓

OD

BF,SV

CA/RD

B

N

-

-

Falco femoralis

falcão-de-coleira

2,4,9

✓

✓

OD/Vo

BF,SV

CA/RD

B

N

-

-

✓

OD

AI

FR ARB

B

N

-

-

✓

OD/Vo

AF,AI,BF,F,Ref,SV

FR ARB

B

N

-

-

Psittaciformes
Psittacidae
Diopsittaca nobilis

maracanã-pequena

Psittacara leucophthalmus

periquitão-maracanã

6
1-10
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Táxon

Nome Popular

Pyrrhura frontalis END

tiriba-de-testa-vermelha

Forpus xanthopterygius

tuim

Brotogeris

tirica END

Brotogeris chiriri
Pionus maximiliani

periquito-rico
periquito-de-encontroamarelo
maitaca-verde

Sítio
amostral

Sazonalidade

Modo de
Registro

Ambiente de Registro

Guilda
Alimentar

GSA

Seca

Chuvosa

2,3,5,9

✓

✓

OD/Vo

F,SV

FR ARB

M

7-9

✓

✓

OD/Vo

AI,BF,Ref,SV

FR ARB

1-8,10

✓

✓

OD/Vo

BF,F,MC,Ref,SV

✓

OD/Vo

1,5,6

Origem

EMG

Status de
ameaça

SMA

MMA

N

-

-

M

N

-

-

FR ARB

B

N

-

-

SV

FR ARB

M

N

-

-

1-10

✓

✓

OD/Vo

AI,AF,BF,F,Ref,SV

FR ARB

M

N

-

-

1-5,7-10

✓

✓

OD/Vo

BF,F

IN ARB

M

N

-

-

✓

Vo

BF

IN ARB

M

N

-

-

Vo

AU

IN ARB

B

N

-

-

Passeriformes
Thamnophilidae
Dysithamnus mentalis

choquinha-lisa

Herpsilochmus rufimarginatus

chorozinho-de-asa-vermelha

5

Thamnophilus ruficapillus

choca-de-chapéu-vermelho

1

✓

Thamnophilus caerulescens

choca-da-mata

1-5,7-10

✓

✓

OD/Vo

AF,BF,F,MC,Ref

IN ARB

B

N

-

-

borralhara

1,2,4,5,8

✓

✓

Vo

BF,F

IN ARB

M

N

-

-

papa-taoca-do-sul

1,3,4,5,7-10

✓

✓

OD/Vo

BF,F,MC

IN ARB

M

N

-

-

chupa-dente

1,2,4,5,8-10

✓

✓

OD/Vo

BF,F,Ref

IN

M

N

-

-

1,2,3,5,10

✓

✓

Vo

BF,F

IN TER

A

N

-

-

macuquinho

2

✓

Vo

F

IN TER

M

N

-

-

Dendrocincla turdina END

arapaçu-liso

3,7-10

✓

✓

Vo

BF,F,MC

IN ESC

M

N

-

-

Sittasomus griseicapillus

arapaçu-verde

1-10

✓

✓

OD/Vo

AF,AI,BF,F,MC,Ref

IN ESC

M

-

-

Mackenziaena

severa END

Pyriglena leucoptera END
Conopophagidae
Conopophaga lineata END
Grallariidae
Grallaria varia

tovacuçu

Rhinocryptidae
Eleoscytalopus indigoticus END
Dendrocolaptidae
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Táxon

Nome Popular

Xiphorhynchus fuscus END

arapaçu-rajado

Xiphocolaptes albicollis

arapaçu-de-garganta-branca

Sítio
amostral

Sazonalidade

Modo de
Registro

Ambiente de Registro

Guilda
Alimentar

GSA

Seca

Chuvosa

1,3,4,7-10

✓

✓

Vo

BF,F,Ref

IN ESC

A

2,3,8

✓

✓

OD/Vo

BF,F

IN ESC

Origem

EMG

Status de
ameaça

SMA

MMA

N

-

-

M

N

-

-

Xenopidae
Xenops minutus

bico-virado-miúdo

9

✓

✓

Vo

F

IN ARB

M

N

-

-

Xenops rutilans

bico-virado-carijó

4,5

✓

✓

OD/Vo

BF,F

IN ARB

M

N

-

-

1,4,6,7

✓

✓

OD/Vo

AA,AI,AF,BF,Ref,SV,pasto

IN ARB

B

N

-

-

3,7

✓

OD/Vo

Aq,MC

IN ARB

M

N

-

-

1,5,10

✓

✓

OD/Vo

AI,BF,F

IN ARB

M

N

-

-

1,2,4,7,9,10

✓

✓

Vo

AA,AU,BF,Ref

IN ARB

M

N

-

-

✓

OD

Aq

IN

M

N

-

-

Furnariidae
Furnarius rufus

joão-de-barro

Lochmias nematura

joão-porca

Automolus leucophthalmus END

barranqueiro-de-olho-branco

Phacellodomus

ferrugineigula END

joão-botina-do-brejo

Certhiaxis cinnamomeus

curutié

Synallaxis ruficapilla END

pichororé

Synallaxis frontalis

petrim

Synallaxis spixi
Cranioleuca pallida END

4
1-5,7-10

✓

✓

OD/Vo

AA,BF,F,MC,Ref

IN ARB

M

N

-

-

1,2,9

✓

✓

Vo

BF,Ref

IN ARB

B

N

-

-

joão-teneném

1-4,6-10

✓

✓

OD

AA,AF,AI,AU,BF,F,MC,Ref

IN ARB

B

N

-

-

arredio-pálido

1,2,3-5,7,8

✓

✓

OD/Vo

AI,BF,F

IN ARB

M

N

-

-

Pipridae
Manacus manacus

rendeira

2,5

✓

✓

OD/Vo

AF,BF,F

FR ARB

B

N

-

-

Chiroxiphia caudata END

tangará

1,3-5,8-10

✓

✓

OD/Vo

BF,F,Ref

FR ARB

B

N

-

-

RO

F

IN ARB

M

N

-

-

Tityridae
Schiffornis virescens END

flautim

Pachyramphus polychopterus

caneleiro-preto

Pachyramphus marginatus
Pachyramphus validus

✓
1,3,7-9

✓

✓

Vo

BF,F

IN ARB

B

N

-

-

caneleiro-bordado

3,4

✓

✓

Vo

BF

IN ARB

A

N

QA

-

caneleiro-de-chapéu-preto

5,6

✓

OD/Vo

AI,BF

IN ARB

M

N

-

-
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Táxon

Nome Popular

Sítio
amostral

Sazonalidade

Modo de
Registro

Ambiente de Registro

Guilda
Alimentar

GSA

Seca

Chuvosa

1,3,5,7

✓

✓

OD/Vo

F

FR ARB

M

1,3-5,7-9

✓

✓

Vo

BF,F

IN ARB

1-10

✓

✓

Vo

AI,BF,F,MC,Ref

1,3,5,6,10

✓

✓

Vo

1,4,9

✓

✓

miudinho

7

✓

Hirundinea ferruginea

gibão-de-couro

6

Camptostoma obsoletum

risadinha

Elaenia flavogaster

Serpophaga subcristata

guaracava-de-barriga-amarela
guaracava-de-cristaalaranjada
alegrinho

Attila rufusEND

capitão-de-saíra

8,9

Legatus leucophaius

bem-te-vi-pirata

1,4

Myiarchus swainsoni

irré

1,3-5,7-9

Myiarchus ferox

maria-cavaleira

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

1-8

Myiodynastes maculatus

bem-te-vi-rajado

Megarynchus pitangua

neinei
bentevizinho-de-penachovermelho

Origem

EMG

Status de
ameaça

SMA

MMA

N

AE

-

M

N

-

-

IN ARB

M

N

-

-

AI,BF,F,Ref

IN ARB

B

N

-

-

Vo

BF,F,Ref

IN ARB

M

N

-

-

OD

BF

IN ARB

A

N

-

-

✓

OD

AI

IN AER

B

N

-

-

Cotingidae
Pyroderus scutatus END

pavó

Rhynchocyclidae
Leptopogon amaurocephalus

cabeçudo

Tolmomyias sulphurescens

bico-chato-de-orelha-preta

Todirostrum cinereum

ferreirinho-relógio

Poecilotriccus plumbeiceps

tororó

Myiornis

auricularis END

Tyrannidae

Myiopagis viridicata

Myiozetetes similis

1-9

✓

✓

OD/Vo

AI,BF,F,MC,Ref

IN ARB

B

N

-

-

4,6,7,8

✓

✓

OD/Vo

AI,BF,Ref

IN ARB

B

N

-

-

3

✓

Vo

BF

IN ARB

M

N

-

-

✓

RO

AA

IN ARB

B

N

-

-

✓

Vo

F

IN ARB

M

N

-

-

✓

✓

Vo

AI,BF

IN ARB

B

N

MS

-

-

✓

✓

OD/Vo

AI,BF,F

IN ARB

B

N

MS

-

-

✓

Vo

F

IN ARB

B

N

-

-

✓

✓

OD/Vo

AA,AF,AI,BF,F,MC,Ref,SV

IN ARB

B

N

-

-

1-10

✓

✓

OD/Vo

AI,BF,F,MC,Ref

IN ARB

B

N

-

-

1-10

✓

✓

OD/Vo

AA,AI,BF,F,lago,Ref

IN ARB

B

N

-

-

1,2,4-9

✓

✓

OD/Vo

AF,AI,BF,F,Ref

IN ARB

B

N

-

-

8
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Táxon

Nome Popular

Sítio
amostral

2-9

Sazonalidade

Modo de
Registro

Ambiente de Registro

Guilda
Alimentar

GSA

Seca

Chuvosa

✓

✓

OD/Vo

AA,AI,AU,BF,SV,Ref

IN ARB

B

✓

OD

AI

IN ARB

✓

OD/Vo

AI,BF,F

Vo

Origem

EMG

Status de
ameaça

SMA

MMA

N

-

-

B

N

-

-

IN ARB

B

N

-

-

MC

IN ARB

B

N

-

-

OD/Vo

AU,BF,MC

IN ARB

B

N

-

-

RO

BF

IN ARB

B

N

-

-

OD/Vo

AI,AU

IN ARB

B

N

-

-

Vo

F

IN ARB

B

N

-

-

Tyrannus melancholicus

suiriri

Tyrannus savana

tesourinha

Empidonomus varius

peitica

Colonia colonus

viuvinha

Myiophobus fasciatus

filipe

Pyrocephalus rubinus

príncipe

Fluvicola nengeta

lavadeira-mascarada

4

✓

Cnemotriccus fuscatus

guaracavuçu

9

✓

Lathrotriccus euleri

enferrujado

4,5,7-10

✓

✓

OD/Vo

BF,F,MC,Ref

IN ARB

M

N

-

-

-

-

-

-

6
1,2,4-7,9

✓

6

✓

1,6-8

✓

✓

✓
✓

MS

MS

Vireonidae
Cyclarhis gujanensis

pitiguari

1-10

✓

✓

OD/Vo

AF,AI,BF,F,MC,Ref

IN ARB

B

N

Vireo chivi

juruviara

1-10

✓

✓

OD/Vo

AI,BF,F,MC,Ref

IN ARB

B

N

1-3,6,7,9

✓

✓

OD/Vo

AA,AI,BF,F,Ref

ON ARB

M

N

-

-

1-8

✓

✓

OD/Vo

AA,AI,BF,Ref,SV

IN AER

B

N

-

-

3-6,8

✓

✓

OD/Vo

AI,SV

IN AER

B

N

-

-

✓

OD

AI,SV

IN AER

B

N

-

-

✓

OD/Vo

AA,AF,AI,BF,Ref

IN

B

N

-

-

✓

Vo

AU

-

-

MS

Corvidae
Cyanocorax cristatellus ENDC

gralha-do-campo

Hirundinidae
Pygochelidon cyanoleuca

andorinha-pequena-de-casa

Stelgidopteryx ruficollis

andorinha-serradora

Progne chalybea

andorinha-doméstica-grande

1,7,8,10

Troglodytidae
Troglodytes musculus

corruíra

1-9

✓

Donacobiidae
Donacobius atricapilla

japacanim

4

Turdidae
CPEA 1979 – Estudo Plano Urbanístico da Fazenda Itahyê – Anexo 9.2.2.3-2

10

Página: 851

Táxon

Nome Popular

Sítio
amostral

Sazonalidade

Modo de
Registro

Ambiente de Registro

Guilda
Alimentar

GSA

Origem

Seca

Chuvosa

1,3,5,10

✓

✓

OD/Vo

BF,F

ON ARB

M

N

EMG

Status de
ameaça

SMA

MMA

-

-

Turdus flavipes

sabiá-una

Turdus leucomelas

sabiá-barranco

1-10

✓

✓

OD/Vo

AA,AF,AI,BF,F,Ref

ON ARB

B

N

-

-

Turdus rufiventris

sabiá-laranjeira

1-10

✓

✓

OD/Vo

AA,AF,AI,BF,F,MC,SV,Ref

ON ARB

B

N

-

-

Turdus amaurochalinus

sabiá-poca

1-10

✓

✓

OD/Vo

AA,AF,AI,BF,F,Ref

ON ARB

B

N

MS

-

-

Turdus subalaris END

sabiá-ferreiro

2,5,6,9,10

✓

OD/Vo

F

ON ARB

B

N

MS

-

-

Turdus albicollis

sabiá-coleira

1-5,7-10

✓

✓

OD/Vo

BF,F,Ref

ON ARB

M

N

-

-

sabiá-do-campo

4,6

✓

✓

OD

AF,AI,pasto

ON ARB

B

N

-

-

Zonotrichia capensis

tico-tico

1-10

✓

✓

OD/Vo

AA,AF,AI,AU,BF,Ref,SV

GR

B

N

-

-

Ammodramus humeralis

tico-tico-do-campo

4,5,6

✓

✓

Vo

AA,AI

GR

B

N

-

-

Setophaga pitiayumi

mariquita

1-8,10

✓

✓

OD/Vo

IN ARB

M

N

-

-

Geothlypis aequinoctialis

pia-cobra

1-4,6,7,10

✓

✓

IN ARB

B

N

-

-

Basileuterus culicivorus

pula-pula

1-10

✓

✓

IN ARB

M

N

-

-

Myiothlypis leucoblephara END

pula-pula-assobiador

5,9

✓

✓

8

✓

MS

Mimidae
Mimus saturninus
Passerellidae

Parulidae
AF,AI,BF,F,MC,Ref
AA,AF,AI,AU,BF,F,lago,MC
OD/Vo
,Ref
OD/Vo
BF,F,MC,Ref
Vo

F

IN ARB

M

N

-

-

OD/Vo

SV

GR

B

N

-

-

OD/Vo

AI,BF,F,MC,Ref

NE

B

N

-

-

Vo

BF,Ref

ON ARB

B

N

-

-

OD/Vo

BF,Ref

FR/IN ARB

B

N

-

-

Icteridae
Pseudoleistes guirahuro

chopim-do-brejo

Thraupidae
Coereba flaveola

cambacica

1-10

✓

Saltator similis

trinca-ferro-verdadeiro

6,8,9

✓

Nemosia pileata

saíra-de-chapéu-preto

3,7

✓
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Táxon

Thlypopsis sordida
Tachyphonus

coronatus END

Nome Popular

Sítio
amostral

Sazonalidade

Seca

Chuvosa

Modo de
Registro

Ambiente de Registro

Guilda
Alimentar

GSA

Origem

EMG

Status de
ameaça

SMA

MMA

saí-canário

1-3,10

✓

✓

OD/Vo

BF,F,Ref

FR/IN ARB

B

N

-

-

tiê-preto

1-7,9

✓

✓

OD/Vo

AI,AU,BF,F,MC,SV,Ref

FR/IN ARB

B

N

-

-

4,5,8,9

✓

✓

OD/Vo

BF,F,Ref

FR/IN ARB

M

N

-

-

1-10

✓

✓

OD/Vo

AF,AI,BF,Ref

FR/IN ARB

B

N

-

-

✓

OD/Vo

AF,BF,SV,Ref

FR/IN ARB

M

N

-

-

-

-

Lanio melanops

tiê-de-topete

Tangara sayaca

sanhaçu-cinzento

Tangara palmarum

sanhaçu-do-coqueiro

1,5,6,9

Tangara cayana

saíra-amarela

1-5,7-9

✓

✓

OD/Vo

AI,BF,F,Ref

FR/IN ARB

M

N

Pipraeidea melanonota

saíra-viúva

3,6

✓

✓

OD

F,Ref

FR/IN ARB

B

N

MS

-

-

Tersina viridis

saí-andorinha

3,8,9

✓

✓

OD/Vo

AI,BF

FR/IN ARB

B

N

MS

-

-

Dacnis cayana

saí-azul

3,5-7

✓

✓

OD/Vo

AI,BF,Ref

FR/IN ARB

B

N

-

-

Conirostrum speciosum

figuinha-de-rabo-castanho

1,2,4,5,7-10

✓

✓

OD/Vo

AI,BF,F,MC

FR/IN ARB

B

N

-

-

Haplospiza unicolor END

cigarra-bambu

1,7,9

✓

✓

OD/Vo

AA,BF

GR

M

N

-

-

Sicalis flaveola

canário-da-terra-verdadeiro

6

✓

OD/Vo

Ref

GR

B

N

-

-

Volatinia jacarina

tiziu

1,3,4,6-8,10

✓

OD/Vo

AA,AI,AU,Ref

GR

B

N

-

-

Sporophila caerulescens

coleirinho

2,4,7-10

✓

✓

OD/Vo

AI,AU,BF,Ref

GR

B

N

-

-

tiê-do-mato-grosso

3,4,7-10

✓

✓

OD/Vo

BF,F,MC

IN ARB

A

N

-

-

Euphonia chlorotica

fim-fim

1-7,9,10

✓

✓

OD/Vo

AI,BF,F,Ref,SV

FR ARB

B

N

-

-

Chlorophonia cyanea

gaturamo-bandeira

4,5

✓

OD

lago

FR ARB

M

N

-

-

3,6-8

✓

OD/Vo

AA,AI,Ref

GR

B

E

-

-

Cardinalidae
Habia rubica
Fringillidae

Estrildidae
Estrilda astrild

bico-de-lacre

✓

Passeridae
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Táxon

Nome Popular

Sítio
amostral

Sazonalidade

Seca

Passer domesticus

pardal

7

Modo de
Registro

Ambiente de Registro

Guilda
Alimentar

GSA

Origem

EMG

Chuvosa

✓

OD

AA,BF

ON

B

E

LEGENDA: END: Endêmico da Mata Atlântica. ENDC: Endêmico do Cerrado. Sazonalidade: Seca – Ocorrência na campanha referente ao período seco (set/15); Chuvosa - Ocorrência na campanha
referente ao período chuvoso (jan/16). Modo de Registro: OD – Observação Direta; Vo – Vocalização; RO – Registro Ocasional. Ambiente de Registro: AA – áreas abertas; AF – ambiente
agroflorestal; AI – áreas abertas com esparsas árvores isoladas; Aq – ambientes aquáticos; AU – áreas úmidas ou brejosas; BF – borda de ambitentes florestais; F – ambiente florestal; MC – mata
ciliar; Ref – reflorestamento; SV – sobrevoo; pasto; lago. Guilda Alimentar: AQ – espécies que se alimentam de organismos aquáticos; CA RD – carnívoros rapinantes diurnos, CA RN – carnívoros
rapinantes noturnos; FG ARB – frugívoros arborícolas; FR/IN ARB – frugívoro e insetívoro arborícola; GR – granívoro, GR TER – granívoro terrestre; GR/FR ARB – granívoro e frugívoro
arborícola; IN – insetívoro, IN AER – insetívoro aéreo, IN ARB – insetívoro arborícola, IN ESC – insetívoros escaladores, IN TER – insetívoro terrestre; NC – necrófago; NE – nectarívoro; ON –
onívoro, ON ARB – onívoro arborícola, ON TER – onívoro terrestre. GSA Grau de Sensibilidade: A – alta sensibilidade, M – média sensibilidade, B – baixa sensibilidade. Origem: N – Nativa; E –
Exótica. EMG Espécies Migratórias: MS – Migrantes do Sul. Status de Ameaça: AE – Ameaçada de Extinção; QA – Quase Ameaçada.
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ANEXO 9.2.2.3-3: CALORES INDIVIDUAIS DO IPA DAS ESPÉCIES
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Anexo 9.2.2.3-1: Lista de espécies de avifauna registradas durante a primeira (estação seca) e segunda
campanha (estação chuvosa) a partir do método de ponto de escuta, e respectivo Índice Pontual de
Abundância (I.P.A.), em Santana de Parnaíba, São Paulo.
Táxon

I.P.A

Táxon

I.P.A

Cyclarhis gujanensis

1,250

Lanio melanops

0,067

Vireo chivi

0,783

Mackenziaena severa

0,067

Leptotila verreauxi

0,733

Milvago chimachima

0,067

Basileuterus culicivorus

0,683

Pipraeidea melanonota

0,067

Psittacara leucophthalmus

0,583

Stelgidopteryx ruficollis

0,067

Tangara sayaca

0,583

Tangara cayana

0,067

Tolmomyias sulphurescens

0,583

Trogon surrucura

0,067

Crypturellus tataupa

0,567

Amazilia versicolor

0,050

Pionus maximiliani

0,550

Bubulcus ibis

0,050

Myiodynastes maculatus

0,533

Coragyps atratus

0,050

Thamnophilus caerulescens

0,533

Cyanocorax cristatellus

0,050

Turdus albicollis

0,450

Euphonia chlorotica

0,050

Turdus rufiventris

0,450

Florisuga fusca

0,050

Patagioenas picazuro

0,417

Leptopogon amaurocephalus

0,050

Vanellus chilensis

0,417

Melanerpes candidus

0,050

Camptostoma obsoletum

0,383

Myiothlypis leucoblephara

0,050

Dysithamnus mentalis

0,367

Pardirallus nigricans

0,050

Sittasomus griseicapillus

0,367

Piaya cayana

0,050

Pitangus sulphuratus

0,300

Syrigma sibilatrix

0,050

Pyriglena leucoptera

0,283

Tangara palmarum

0,050

Chiroxiphia caudata

0,267

Thlypopsis sordida

0,050

Setophaga pitiayumi

0,267

Tyrannus melancholicus

0,050

Troglodytes musculus

0,267

Xiphocolaptes albicollis

0,050

Crypturellus obsoletus

0,250

Amazilia fimbriata

0,033

Picumnus temminckii

0,250

Attila rufus

0,033

Synallaxis spixi

0,250

Caracara plancus

0,033

Celeus flavescens

0,233

Colaptes campestris

0,033

Coereba flaveola

0,217

Estrilda astrild

0,033

Lathrotriccus euleri

0,217

Eupetomena macroura

0,033

Aramides saracura

0,183

Geotrygon montana

0,033

Conopophaga lineata

0,183

Herpsilochmus rufimarginatus

0,033

Synallaxis ruficapilla

0,183

Lochmias nematura

0,033

Xiphorhynchus fuscus

0,183

Megaceryle torquata

0,033

Geothlypis aequinoctialis

0,167

Micrastur semitorquatus

0,033

Pyrrhura frontalis

0,167

Patagioenas cayennensis

0,033

Turdus amaurochalinus

0,167

Poecilotriccus plumbeiceps

0,033

Turdus leucomelas

0,150

Sicalis flaveola

0,033
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Táxon

I.P.A

Táxon

I.P.A

Veniliornis spilogaster

0,150

Synallaxis frontalis

0,033

Grallaria varia

0,133

Turdus subalaris

0,033

Megarynchus pitangua

0,133

Zenaida auriculata

0,033

Phacellodomus ferrugineigula

0,133

Amazilia lactea

0,017

Zonotrichia capensis

0,133

Cnemotriccus fuscatus

0,017

Brotogeris tirica

0,117

Colaptes melanochloros

0,017

Chlorostilbon lucidus

0,117

Colonia colonus

0,017

Elaenia flavogaster

0,117

Cranioleuca pallida

0,017

Furnarius rufus

0,117

Eleoscytalopus indigoticus

0,017

Habia rubica

0,117

Empidonomus varius

0,017

Penelope obscura

0,117

Fluvicola nengeta

0,017

Pyroderus scutatus

0,117

Forpus xanthopterygius

0,017

Tachyphonus coronatus

0,117

Gallinula galeata

0,017

Conirostrum speciosum

0,100

Guira guira

0,017

Dryocopus lineatus

0,100

Herpetotheres cachinnans

0,017

Myiarchus swainsoni

0,100

Leptodon cayanensis

0,017

Myiozetetes similis

0,100

Lurocalis semitorquatus

0,017

Rupornis magnirostris

0,100

Megascops choliba

0,017

Todirostrum cinereum

0,100

Mesembrinibis cayennensis

0,017

Leptotila rufaxilla

0,083

Myiophobus fasciatus

0,017

Manacus manacus

0,083

Nyctibius griseus

0,017

Pachyramphus polychopterus

0,083

Pachyramphus validus

0,017

Patagioenas plumbea

0,083

Pygochelidon cyanoleuca

0,017

Phaethornis eurynome

0,083

Ramphastos dicolorus

0,017

Thalurania glaucopis

0,083

Sporophila caerulescens

0,017

Crotophaga ani

0,067

Tapera naevia

0,017

Dacnis cayana

0,067

Xenops rutilans

0,017
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ANEXO 9.3.4.2-1: DESENHO 26341852EUCA4 - EQUIPAMENTOS DE
SAÚDE NA AID
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ANEXO 9.3.7-1: DESENHO 26341619USA2 - USO E OCUPAÇÃO DO
SOLO NA AII
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ANEXO 9.3.8.1-1: TERMO DE REFERÊNCIA - IPHAN
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LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Este documento foi elaborado pela Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais (CPEA) com
observância das normas técnicas recomendáveis e em estrita obediência aos termos do pedido e contrato
firmado com o cliente. Em razão disto, a CPEA se isenta de qualquer responsabilidade perante o cliente
ou terceiros pela utilização deste trabalho, ainda que parcialmente, fora do escopo para o qual foi
preparado. Este relatório é de uso exclusivo do cliente, não se responsabilizando a CPEA pela utilização
do mesmo, ainda que em parte, por terceiros que dele venham a ter conhecimento.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
A Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais (CPEA), por solicitação da Prefeitura do
Município de Santana de Parnaíba, realizou a presente Avaliação Ambiental Preliminar da área
denominada “Estrada de Acesso entre os bairros São Pedro e Colinas da Anhanguera”, cuja localidade
situa-se no município de Santana de Parnaíba – SP, em área localizada a aproximadamente 4.000m do
marco de 18 km da Rodovia Anhanguera e a aproximadamente 5.000 metros do Rodoanel Mário Covas
- SP-021 (o qual não é acessível diretamente). O acesso a área pode ser realizado através de diversos
roteiros, dentre os quais se destacam a Avenida Cândido Portinari e Estrada do Paiol Velho que dá
acesso a portaria principal da área que atualmente pertence a Fazenda Ithayê.
Este estudo tem como principal objetivo levantar evidências da existência ou não de possíveis
passivos ambientais na área de estudo, em atendimento à legislação vigente e ao Termo de Referência
emitido pela CETESB para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da Estrada de Acesso aos Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade
São Pedro.
A partir da análise de todos os dados obtidos neste estudo de Avaliação Ambiental Preliminar, a
CPEA conclui que:
A área de interesse pode ser classificada, conforme Decreto Estadual nº 59.263 de 05/06/2013, como:


Área com potencial de contaminação (AP): área, terreno, local, instalação, edificação ou
benfeitoria onde são ou foram desenvolvidas atividades que, por suas características, possam
acumular quantidades ou concentrações de matéria em condições que a tornem contaminada.

A área identificada como possível fonte primária de contaminação foi a Fossa Séptica localizada perto
da casa do vigia.
O Modelo Conceitual Inicial da Área foi classificado como MCA 1A devido a situação em que foi
possível identificar todas as áreas fonte existentes (atuais e pretéritas) e obter dados e informações
adequadas e completas para cada uma delas.
A partir da análise de todos os dados obtidos neste estudo a CPEA ressalta as seguintes
recomendações relativas a área de estudo:


Desativação da fossa séptica;



Realização de Investigação Ambiental Confirmatória nas áreas identificadas como potenciais
fontes primárias, de forma a aprofundar o conhecimento das condicionantes ambientais com
o objetivo de evidenciar, ou não, a extensão de situações não conformes que possam remeter
a cenários de potencial contaminação ambiental;



Adoção de boas práticas ambientais caso ocorram atividades de construção civil, ou quaisquer
outras, na área de interesse como construção de sistemas de drenagem de efluentes e águas
superficiais, encanamentos e saneamento básico, destinação correta de resíduos sólidos,
conforme preconizado no Anexo B da DD CETESB 38/2017.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO
A Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais (CPEA), por solicitação da Prefeitura do
Município de Santana de Parnaíba, realizou a presente Avaliação Ambiental Preliminar da área
denominada “Estrada de Acesso entre os bairros São Pedro e Colinas da Anhanguera”, cuja localidade
situa-se no município de Santana de Parnaíba – SP, em área localizada a aproximadamente 4.000m do
marco de 18 km da Rodovia Anhanguera e a aproximadamente 5.000m do Rodoanel Mário Covas - SP021 (o qual não é acessível diretamente). O acesso a área pode ser realizado através de diversos roteiros,
dentre os quais se destacam a Avenida Cândido Portinari e Estrada do Paiol Velho que dá acesso a
portaria principal da área que atualmente pertence a Fazenda Ithayê.
Este estudo de Avaliação Ambiental Preliminar é um diagnóstico inicial de uma área e faz parte do
processo de identificação de áreas contaminadas, tem como principal objetivo levantar evidências da
existência de possíveis passivos ambientais na área de estudo. Neste contexto é parte integrante do
Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA),
elaborado para o licenciamento ambiental do projeto de acesso rodoviário entre os bairros Colinas da
Anhanguera e Cidade São Pedro.
As atividades de campo para execução do estudo foram realizadas em dois períodos:


1ª Atividade de Inspeção de Campo: Fevereiro/Março de 2015;

 2ª Atividade de Inspeção de Campo: Fevereiro de 2016.
As atividades de campo, contemplaram a avaliação da documentação disponível (licenças ambientais,
mapas, fotos e imagens aéreas, entre outros) inspeção das instalações presentes na área de estudo,
avaliação visual dos usos da área e do seu entorno imediato, avaliação dos dados obtidos e apresentação
dos mesmos juntamente com os resultados da avaliação e recomendações para gerenciamento por meio
deste relatório técnico.
1.1. OBJETIVO
A Avaliação Ambiental Preliminar, conforme Decisão de Diretoria n° 038/2017/C, de 07 de
fevereiro de 2017 da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), tem como objetivo
caracterizar as atividades desenvolvidas e em desenvolvimento na área sob avaliação, identificar as áreas
fontes e fontes potenciais de contaminação e constatar evidências, indícios ou fatos que permitam
suspeitar da existência de contaminação do solo, das águas superficiais e das águas subterrâneas na área
de estudo.
1.2. ESCOPO
As seguintes atividades são parte do escopo da Avaliação Ambiental Preliminar:


Levantamento da legislação de cunho ambiental vigente e disponível nos âmbitos federal,
estadual e municipal, pertinente ao tema do presente estudo;
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Realização de visita técnica para reconhecimento e caracterização da área bem como seu
entorno imediato. Esta visita técnica envolveu entrevistas com pessoas familiarizadas com o
histórico da área;



Avaliação visual da área de interesse e entorno da propriedade, durante visita técnica e por
meio de imagens aéreas, de forma a identificar atividades vizinhas que apresentem potencial
de influência na qualidade ambiental e que possam ter afetado e/ou que possam ser afetadas
pelas atividades do empreendimento;



Avaliação de documentação disponibilizada: licenças ambientais, registros, cadastros, mapas,
fotos aéreas, informações históricas, estudos ambientais realizados e outros documentos que
contenham informações relacionadas à questão ambiental e que sejam pertinentes ao estudo
elaborado;



Elaboração de relatório integrado contendo as informações levantadas, de modo a identificar
e classificar as áreas com potencial de contaminação conforme preconizado na legislação
vigente e apresentação de recomendações para cada caso.

1.3. LIMITAÇÕES
Na condução deste estudo, a CPEA avaliou as condições ambientais da área de estudo dentro dos
limites estabelecidos no âmbito do escopo de trabalho, conforme acordado entre as partes e descrito na
proposta e respectivo contrato.
Durante uma auditoria, há certo grau de dependência de informações fornecidas pelo estabelecimento
ou representantes da área de estudo. A CPEA não se responsabiliza por condições ou consequências
decorrentes de fatos relevantes que foram ocultados, negados, ou divulgados parcialmente pelo
estabelecimento ou representantes do empreendimento no momento em que essa avaliação foi realizada.
Este relatório, bem como todos os dados e informações, foram compilados e/ou preparados segundo
o escopo de trabalho acordado e conforme práticas científicas aceitas na época da sua execução.
Com o passar do tempo ocorrem mudanças na tecnologia, nas condições econômicas, nas variações
da área de estudo, ou disposições regulamentares, o que tornaria as informações obtidas durante este
estudo e expressas neste relatório, obsoletas. Sendo assim a utilização das informações contidas neste
relatório, deverão ser atualizadas sempre que identificadas alterações de layout, operação ou
procedimentos.
1.4. METODOLOGIA
Para o objeto do presente estudo, foi considerada a delimitação da área de interesse e o entorno de
até 500 m a partir do perímetro desta.
A metodologia adotada para a execução desta Avaliação Ambiental Preliminar é baseada na aplicação
de princípios científicos e na avaliação profissional de determinados fatos, com interpretações subjetivas
balizadas pela legislação ambiental vigente.
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As avaliações profissionais apresentadas neste estudo são baseadas na documentação sobre a área
disponível para consulta pública e na documentação disponibilizada pelo cliente.
As diretrizes que balizam este estudo são preconizadas na Lei Estadual 13.577 de 08/07/2009,
regulamentada pelo Decreto nº 59.263 de 05/06/2013, que dispõe sobre Diretrizes e Procedimentos
para a Proteção da Qualidade do Solo e Gerenciamento de Áreas Contaminadas, e dá providências
correlatas, na Decisão de Diretoria nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017, da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), e nas orientações do Manual de Gerenciamento de Áreas
Contaminadas (CETESB 2001), especificamente no Capítulo V - Avaliação Preliminar: Seção 5.000,
5101 e 5102.
Complementarmente, foram utilizadas ainda a Norma ABNT NBR 15515-1 – Passivo Ambiental em
Solo e Água Subterrânea – Parte 1: Avaliação Preliminar e a norma norte americana ASTM E1527-13 American Society For Testing And Materials - Standard Practice for Environmental Site Assessment: Phase I –
Environmental Site Assessment Process.
O critério utilizado para a classificação das áreas de interesse é apresentado no Decreto Estadual nº
59.263 de 05/06/2013, citado anteriormente. As definições que poderão ser utilizadas para classificar as
áreas identificadas neste estudo são apresentadas a seguir:
 Área Contaminada (AC): área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que contenha
quantidades ou concentrações de matéria em condições que causem ou possam causar danos à
saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger;
 Área Contaminada Crítica: são áreas contaminadas que, em função dos danos ou riscos, geram
risco iminente à vida ou saúde humanas, inquietação na população ou conflitos entre os atores
envolvidos, exigindo imediata intervenção pelo responsável ou pelo poder público, com
necessária execução diferenciada quanto à intervenção, comunicação de risco e gestão da
informação;
 Área Contaminada sob Investigação (ACI): área onde foram constatadas por meio de
investigação confirmatória concentrações de contaminantes que colocam ou podem colocar em
risco os bens a proteger;
 Área Contaminada em Processo de Remediação (ACRe): área onde estão sendo aplicadas
medidas de remediação visando à eliminação da massa de contaminantes ou, na impossibilidade
técnica ou econômica, sua redução ou a execução de medidas de contenção e/ou isolamento;
 Área Contaminada em Processo de Reutilização (ACRu): área contaminada onde se
pretende estabelecer um uso do solo diferente daquele que originou a contaminação, com a
eliminação ou a redução a níveis aceitáveis dos riscos aos bens a proteger, decorrentes da
contaminação;
 Área Contaminada com Risco Confirmado (ACRi): área onde foi constatada, por meio de
investigação detalhada e avaliação de risco, contaminação no solo ou em águas subterrâneas, a
existência de risco à saúde ou à vida humana, ecológico, ou onde foram ultrapassados os padrões
legais aplicáveis;
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Área com Potencial de Contaminação (AP): área, terreno, local, instalação, edificação ou
benfeitoria onde são ou foram desenvolvidas atividades que, por suas características, possam
acumular quantidades ou concentrações de matéria em condições que a tornem contaminada;
Área em Processo de Monitoramento para Encerramento (AME): área na qual não foi
constatado risco ou as metas de remediação foram atingidas após implantadas as medidas de
remediação, encontrando-se em processo de monitoramento para verificação da manutenção das
concentrações em níveis aceitáveis;
Área Reabilitada para o Uso Declarado (AR): área, terreno, local, instalação, edificação ou
benfeitoria anteriormente contaminada que, depois de submetida às medidas de intervenção,
ainda que não tenha sido totalmente eliminada a massa de contaminação, tem restabelecido o
nível de risco aceitável à saúde humana, ao meio ambiente e a outros bens a proteger;
Área com suspeita de contaminação (AS): Área, terreno, local, instalação, edificação ou
benfeitoria com indícios de ser uma área contaminada conforme resultado da avaliação
preliminar.

O Plano de Investigação Confirmatória é elaborado em função da disponibilidade e qualidade dos
dados e das informações obtidas que fundamentaram o Modelo Conceitual Inicial da Área - MCA 1,
notadamente no que se refere às áreas fonte e às fontes potenciais de contaminação, ao meio físico e às
substâncias químicas de interesse. Em função da qualidade das informações, o MCA 1 poderá ser
classificado em “A”, “B” ou “C”.


MCA 1A se aplica à situação em que foi possível identificar todas as áreas fonte existentes (atuais
e pretéritas) e obter dados e informações adequadas e completas para cada uma delas, permitindo
a elaboração de um Modelo Conceitual que possibilita identificá-las e localizá-las, e nelas localizar:
as fontes potenciais de contaminação (ou até mesmo fontes primárias de contaminação); as
substâncias químicas de interesse associadas a cada uma dessas fontes; as características dos
materiais presentes em subsuperfície (aterro, solo, sedimento, rocha); o uso e ocupação do solo na
região onde a área se insere. Nessa situação o Plano de Investigação Confirmatória poderá se
basear em uma estratégia de amostragem voltada às substâncias químicas de interesse e
direcionada a todas as fontes potenciais de contaminação identificadas, denominada Estratégia 1.



MCA 1B se aplica à situação em que foram determinadas incertezas quanto à identificação,
caracterização e localização de áreas fonte e/ou das fontes potenciais de contaminação associadas
a essas áreas fonte. Para essa situação o Plano de Investigação Confirmatória deverá ser elaborado
com base na Estratégia 2, que se caracteriza pelo emprego de métodos de investigação que
proporcionem informações sobre o meio físico ou sobre a natureza e a distribuição das
substâncias químicas de interesse (como por exemplo, métodos de screening e geofísicos), ou que
o plano de amostragem adote abordagem probabilística, de modo a possibilitar o direcionamento,
ou o posicionamento adequado das amostragens. Nesse caso, a relação de substâncias químicas de
interesse a serem investigadas deverá considerar todas as possibilidades que existam para a área.
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MCA 1C se aplica à situação em que não há informações sobre a localização e características das
áreas fonte, situação em que deverá ser adotada a Estratégia 2 para toda a Área com Potencial de
Contaminação (AP).

No desenvolvimento da Avalição Preliminar poderá ocorrer a situação em que seja possível a
identificação de algumas áreas fonte, suas respectivas fontes potenciais de contaminação e características
dos materiais presentes em subsuperfície, mas ainda poderá haver incertezas sobre a localização ou
existência de outras áreas fonte na mesma Área com Potencial de Contaminação (AP). Neste caso,
poderá ser adotada a Estratégia 1 para as áreas fonte em que tenha sido possível identificar as fontes
potenciais de contaminação e a Estratégia 2 para as demais áreas fonte ou locais para os quais não se
disponha de informações adequadas de modo a caracterizar seu uso.
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CAPITULO 2
REFERÊNCIAS TÉCNICAS E LEGAIS
Foram utilizadas como base para esta Avaliação Ambiental Preliminar as seguintes referências:


Lei Estadual Nº 13.577 de 8 de julho de 2009 que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a
proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas, e dá outras providências
correlatas;



Decreto Estadual Nº 59.263 de 5 de junho de 2013 que regulamenta a Lei nº 13.577, de 8 de
julho de 2009, que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo
e gerenciamento de áreas contaminadas, e dá providências correlatas;



Decisão de Diretoria CETESB Nº 038/2017/C de 7 de fevereiro de 2017 que dispõe sobre a
aprovação do “Procedimento para a Proteção da Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas”,
da revisão do “Procedimento para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas” e estabelece
“Diretrizes para Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Âmbito do Licenciamento
Ambiental”.



Resolução CONAMA Nº 420 de 28 de dezembro de 2009 dispõe sobre os critérios e valores
orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece
diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em
decorrência de atividades antrópicas.



Norma técnica ABNT NBR 15515-1 – Passivo Ambiental em Solo e Água Subterrânea – Parte 1:
Avaliação Preliminar;



ABNT NBR 16.210/2013 – Modelo Conceitual no gerenciamento de áreas contaminadas –
Procedimento.



Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, CETESB 2001.



ASTM E1527-13 - American Society for Testing and Materials - Standard Practice for Environmental Site
Assessment: Phase I – Environmental Site Assessment Process.
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CAPÍTULO 3
LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES
3.1. DADOS CADASTRAIS E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERESSE


RAZÃO SOCIAL: Prefeitura do Município de Santana de Parnaiba



ENDEREÇO: A área denominada “Estrada de Acesso entre os bairros São Pedro e Colinas
da Anhanguera”, cuja localidade situa-se no município de Santana de Parnaíba – SP, em área
localizada a aproximadamente 4.000m do marco de 18 km da Rodovia Anhanguera e a
aproximadamente 5.000m do Rodoanel Mário Covas - SP-021 (o qual não é acessível
diretamente). O acesso a área pode ser realizado através de diversos roteiros, dentre os quais
se destacam a Avenida Cândido Portinari e Estrada do Paiol Velho que dá acesso a portaria
principal da área que atualmente pertence a Fazenda Ithayê. A localização da área de estudo é
apresentada na Figura 3.1-1.



COORDENADAS UTM (ponto central da área de estudo): 7.406.967,00 mN; 311.994,00
mE, datum horizontal SIRGAS 2000, Fuso 23 K;



TIPO DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA:
o Atividade Pretérita: Estrada de terra;
o Atual: Estrada de terra;
o Futura: Estrada de Acesso entre os bairros São Pedro e Colinas da Anhanguera.
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Figura 3.1-1: Localização regional da área de estudo
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3.2. HISTÓRICO DA ÁREA
A área de estudo foi de propriedade da família Byington por mais de 80 anos, sendo constituída por 4
glebas, tendo a primeira sido adquirida em 1923 e a última em 1945.
O propósito inicial de utilização da área era para cultivo de eucaliptos para fornecimento de madeira,
sendo posteriormente utilizada com o propósito de produção e fornecimento de leite tipo A para obras
de assistência social. A fábrica para engarrafamento de leite foi fundada em 1935 e ficou operante até
final da década de 1950 / início de 1960.
Foram feitas algumas transições após a desativação da atividade de produção de leite, sendo as
desapropriações para implantação de uma Estação de Tratamento de Lodo da SABESP conhecida como
Botoni e para a implantação de um túnel do rodoanel pela DERSA. Foi realizada ainda a venda de 100
alqueires para a empresa Tamboré, na década de 1980.
A ocupação das glebas de terra das Fazendas Velha e Itahyê iniciou-se no ano de 2008 (420 lotes),
após a aprovação pelo GRAPROHAB de um loteamento residencial denominado “Residencial Itahyê”,
cuja Fase I se encontra em operação e a Fase II aguarda o processo de licenciamento, situando-se na área
central da propriedade proposta para o Plano Urbanístico da Fazenda Itahyê.
Atualmente o acesso existente não está sendo utilizado, visto tratar-se de caminho rural, interno à
Fazenda Itahyê, que permaneceu fechado ao trafego externo durante muito anos, por meio da colocação
de porteiras e cercas nas divisas da propriedade, objetivando evitar a invasão da propriedade por grileiros
e posseiros.
3.3. CONSULTA AO CADASTRO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS – DAEE
Foi realizada pesquisa junto ao Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo –
DAEE, com a finalidade de verificar os usos dos recursos hídricos cadastrados na área de interesse e no
entorno imediato de até 500 m. Esta verificação inclui o levantamento de dados a respeito dos poços de
captação das águas subterrâneas, captações de água superficial, pontos de lançamento de efluentes e
pontos de bombeamento ou injeção de água e/ou produtos químicos nos aquíferos subterrâneos,
quando existentes, bem como os aspectos construtivos dos mesmos (quando disponíveis). Esta consulta
foi
feita
por
meio
do
site
da
entidade
na
internet
disponível
em:
http://www.aplicacoes.daee.sp.gov.br/usosrec/daeepocos.asp (acesso em 10/08/2017).
Na pesquisa realizada constatou-se a existência de 12 pontos de uso dos recursos hídricos no entorno
de 500 m, sendo observados cadastros de recursos hídricos para os usos de captação subterrânea,
canalização, desassoreamento, captação superficial, lançamento superficial, barramento, travessia
subterrânea e travessia intermediária. Na Tabela 3.3-1 são apresentados os dados obtidos junto ao
DAEE e na Figura 3.3-1 do Anexo 1 é apresentado os pontos cadastrados junto ao DAEE.
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Tabela 3.3-1: Usos de Recursos Hídricos cadastrados no DAEE na área de estudo e entorno de 500 m
Ponto

Nome Aquífero/
Rio

Usuário

Uso

01

Cristalino

Público

Captação
Subterrânea

02

Cristalino

Público

03

Itaim ou Paiol Velho,
COR

Loteador

04

Itaim ou Paiol Velho,
COR

US.Rural

05

SNA1 Itaim ou Paiol
Velho,COR

06

Finalidade Vazão

Eastings
(x)

Northings
(y)

AB.PUBL

0,00

311.000,00

7.407.000,00

AB.PUBL

0,00

311.370,00

7.407.690,00

Passagem

0,00

311.820,00

7.407.080,00

Travessia

Passagem

0,00

311.820,00

7.407.080,00

Loteador

Travessia
Intermediária

Passagem

0,00

312.730,00

7.406.530,00

SNA1 Itaim ou Paiol
Velho,COR

Loteador

Travessia
Intermediária

Passagem

0,00

312.990,00

7.407.190,00

07

SNA2 Juqueri, R

Público

Travessia
Subterrânea

Passagem
Duto

0,00

311.030,00

7.408.270,00

08

SNA2 Juqueri, R

Público

Travessia
Subterrânea

Passagem
Duto

0,00

311.080,00

7.408.080,00

09

SNA2 Juqueri, R

Público

Travessia
Subterrânea

Passagem
Duto

0,00

311.070,00

7.408.070,00

10

SNA2 Juqueri, R

Público

Travessia
Subterrânea

Passagem
Duto

0,00

311.290,00

7.407.880,00

11

Cristalino

Público

Captação
Subterrânea

-

0,00

311.240,00

7.407.480,00

12

Cristalino

Público

Captação
Subterrânea

-

0,00

311.260,00

7.407.330,00

Captação
Subterrânea
Travessia
Intermediária

3.4. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO REGIONAL
A caracterização do meio físico regional foi desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica e
trabalho de reconhecimento de campo, realizado na ADA, de forma comprobatória.
Para este estudo foi considerado o meio físico regional, considerando como ponto central a área de
estudo (ADA) e o entorno imediato de 500 m.
Ressalta-se que o diagnóstico do meio físico detalhado é apresentado no Estudo de Impacto
Ambiental (EIA), estando aqui apresentada apenas uma caracterização superficial do mesmo.
As características do meio físico no qual a área de estudo está inserida influenciam diretamente no
comportamento das substâncias poluentes e agem como meio de transporte do eventual contaminante,
controlando a mobilidade do mesmo de migrar de um meio para outro. Portanto, é essencial o
conhecimento do meio físico o qual a área de estudo está inserida para avaliação do contexto geológico e
hidrogeológico e na elaboração do modelo conceitual.
3.4.1. Geomorfologia
Como referencial bibliográfico foram consultados a Carta Geomorfológica da Região Metropolitana
da Grande São Paulo, escala 1:100.000, EMPLASA, 1980 e o Mapa Geomorfológico do Estado de São
Paulo, escala 1:500.000, IPT, 1981.
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A partir das fontes supracitadas pode-se observar que a área de estudo, bem como seu entorno
imediato de 500 m, estão inseridos na Unidade Morforestrutural do Cinturão Orogênico do Atlântico, na
Unidade Morfoescultural do Planalto Atlântico e mais especificamente no Planalto de Jundiaí.
A forma de relevo (Da34) na qual a área e o entorno imediato está inserida se caracteriza por colinas e
morros altos com altitude variando entre 700 e 1.200 m, com declividades de 10 % a 30 %.O solo é
constituído, principalmente, por Cambissolo, Latossolo Vermelho-Amarelo, Podzólico VermelhoAmarelo, com substrato predominante de Granitos, Quartizitos, Gnaisses e Migmatitos.
O nível de fragilidade potencial é alto apresentando formas muito dissecadas associadas a vales pouco
entalhados e alta densidade de drenagem. Este nível de fragilidade é sujeito a processos erosivos
agressivos, com probabilidade de ocorrência de movimentos de massa e erosão linear com potencial de
desenvolvimento de voçorocas.
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Figura 3.4.1-1: Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo em relação à área de estudo e entorno de 500 m.
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3.4.2. Geologia
Como referencial bibliográfico foram consultados a Carta Geológica da Região Metropolitana da
Grande São Paulo, escala 1:100.000, EMPLASA, 1980 e o Mapa Geológico do Estado de São Paulo,
escala 1:500.000, IPT, 1981.
Conforme fonte supracitada o entorno de 500 m e a área de estudo (ADA) apresentam as mesmas
característicos sendo Filitos e/ou metassiltitos, incluem também filonitos em zonas de movimentação
tectônica intensificada e em uma porção que corta a área sentido N-S ocorrem aluviões fluviais, argila,
areia e cascalho.

Figura 3.4.2-1: Mapa Geológico do Estado de São Paulo em relação à área de estudo e entorno de 500 m.

3.4.3. Pedologia
Na AID predomina a ocorrência de Argissolos Vermelho-Amarelos e pequenas porções de áreas
urbanizadas. Em relação a ADA, esta é abrangida em sua totalidade pelos Argissolos VermelhoAmarelos, especificamente pela unidade de mapeamento PVA42, ou seja, solos de características
distróficas e de textura argilosa, que geralmente estão associados a cambissolos háplicos distróficos de
textura argilosa, ambos com horizonte A moderado.
As Classes de Solo e suas diversas unidades de mapeamento reconhecidas na área de influência foram
compiladas do Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (OLIVEIRA ET AL., 1999) e na Figura
3.4.3-1, a seguir.
As classes de solos reconhecidas na AII incluem somente Argissolos Vermelho-Amarelos.
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Figura 3.4.3-1: Mapa pedológico da área de estudo e entorno de 500 m.

3.4.4. Hidrogeologia
Como referencial bibliográfico foi consultado o Mapa de Domínios/Subdomínios Hidrogeológicos
do Brasil, CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2007.
Conforme fonte supracitada, a área de estudo encontra-se no Subdomínio Hidrogeológico
Metassedimentos-Metavulcânicas (aquífero fissural).
Os litótipos relacionados aos Metassedimentos/ Metavulcânicas, reúnem xistos, filitos, metarenitos,
metassiltitos, anfibolitos, quartzitos, ardósias, metagrauvacas, metavulcânicas diversas, que estão
relacionadas ao denominado aquífero fissural. Como quase não existe uma porosidade primária nestes
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tipos de rochas, a ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária
representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de
pequena extensão. Dentro deste contexto, em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas e a
água é, na maior parte das vezes, salinizada. Apesar deste domínio ter comportamento similar ao do
aquífero Cristalino tradicional (granitos, migmatitos, etc.), uma separação entre eles é necessária, uma vez
que suas rochas apresentam comportamento geológico distinto, isto é, como elas têm estruturação e
competência diferentes, vão reagir também, diferentemente, aos esforços causadores das fendas e
fraturas, feições fundamentais no acúmulo e fornecimento de água.

Figura 3.4.4-1: Mapa hidrogeológico regional.
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3.5. HISTÓRICO AEROFOTOGRAMÉTRICO
Para se obter dados complementares da evolução de uso e ocupação do solo na área de estudo e no
seu entorno imediato, a avaliação é realizada pelo levantamento de informações com estudos anteriores,
pessoas familiarizadas com o histórico da área e a partir de interpretação de imagens aéreas históricas.
A interpretação das fotos aéreas foi feita com base nas orientações presentes nas seções 3200, 3201 e
3202 do “Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas” (CETESB, 2001).
Além da área de estudo foi considerado o seu entorno de 500 m. Foram utilizadas fotos aéreas e
imagens de satélite, em formato digital, para a avaliação do uso e ocupação da área de interesse,
retratando a situação nos seguintes anos:


1972: BASE S.A, Aerofotografia Vertical, Fotos: 38.986/39.754/38.988/39.756/38.687;
Escala 1: 25.000, Ano 1972;



1994: BASE S.A, Aerofotografia Vertical, Fotos: 06-03/04-03/06-04/04-04; Escala 1:25.000,
Ano 1994;



2014: Sistema Orbital Pléiades, cores verdadeiras, 2014.

A seguir são destacadas as principais feições observadas, em cada época, em relação à área de estudo e
sua evolução ao longo do tempo.
1972: Na Figura 3.4-1 do Anexo 1 são apresentadas as subdivisões da foto aérea desta data para a
área de estudo. A referida fotografia aérea permite verificar que o local possui campo
antrópico/pastagem e alguns pontos de vegetação. O entorno da área possui uma grande cobertura de
vegetação, já na porção sudeste possui utilização agrícola e nas porções norte, sul, leste e noroeste
possuem Campo Antrópico/Pastagem.
1994: Figura 3.4-1 do Anexo 1 são apresentadas as subdivisões da foto aérea desta data para a área
de estudo. A fotografia aérea desta data permite identificar alterações no uso do solo em relação ao ano
de 1972. A área possui maior cobertura de mata e um pequeno campo antrópico com árvores isoladas.
Em relação ao entorno imediato destaca-se na porção noroeste uma Área de ocupação/loteamento
(Cidade São Pedro Gleba B) e na porção leste observa-se campo antrópico com árvores isoladas e uma
área ocupada/loteamento..
2014: Na Figura 3.4-1 do Anexo 1 são apresentadas as subdivisões da foto aérea desta data para a
área de estudo. Ao avaliar a imagem desta data podem ser observadas alterações significativas em relação
ao ano de 94, onde se identifica que a área de estudo quase em sua totalidade é coberta por mata. Na
porção oeste à noroeste podem ser observadas áreas de ocupação e na porção leste área de campo úmido
e corpo d’água. No entorno observam-se uma grande área de vegetação com pontos de reflorestamento
nas porções leste, sul e sudoeste. Na porção noroeste do entorno observam-se áreas de ocupação, já na
porção leste à sudeste observa-se corpo d`água, campo úmido, acessos principais e área ocupada.
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3.6. CONSULTA AO CADASTRO ÁREAS CONTAMINADAS DA CETESB
Foi realizada consulta ao Cadastro de Áreas Contaminadas do Estado de São Paulo, mantido pela
CETESB. Essa consulta feita por meio do site da entidade na internet, disponível em
http://www.cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/relacoes-de-areas-contaminadas/15-publicacoes
(acesso em 16/02/2016), teve como finalidade verificar se há áreas com processo de gerenciamento de
áreas contaminadas cadastradas no site deste órgão ambiental, desta forma é possível identificar se a área
de interesse está cadastrada e se há registros de outras áreas, no entorno de até 500 m desta, que tenham
sido identificadas e cadastradas pela CETESB.
Ao analisar o referido Cadastro observou-se que na área de estudo e no entorno de 500 m não houve
pontos cadastrados no referido sistema.
3.7. INSPEÇÃO AMBIENTAL
As atividades de campo para execução do estudo foram realizadas em dois períodos:


1ª Atividade de Inspeção de Campo: Fevereiro/Março de 2015;

 2ª Atividade de Inspeção de Campo: Fevereiro de 2016.
O roteiro de campo adotado para esta inspeção foi o mesmo realizado para o meio físico, porém,
com maior ênfase às áreas onde foram identificadas atividades antrópicas. Durante o reconhecimento da
área foram observadas as características da área de estudo e do entorno de 500 m.
Para a realização do trabalho de campo foi realizada:


Coleta de evidências visuais que possibilitassem identificar áreas com potencial ou suspeita de
contaminação;



Coleta de evidências a partir de entrevistas com pessoal familiarizado com a área de estudo;



Preenchimento da Ficha Cadastral de Áreas Contaminadas com as informações avaliadas até o
momento;



Verificação da necessidade de adoção de medidas emergenciais nas áreas, visando à proteção da
saúde da população e bens a proteger.

Conforme pode ser observado nas fotografias apresentadas as seguir, o viário atualmente não está
sendo utilizado, visto tratar-se, de caminho rural, interno à Fazenda Itahyê, que permaneceu fechado ao
tráfego externo durante muitos anos, por meio da colocação de porteiras e cercas nas divisas da
propriedade, objetivando evitar a invasão da propriedade por grileiros e posseiros.
O acesso não possui pavimentação, nem sistema de drenagem e /ou disciplinamento de águas
pluviais.
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Os levantamentos em campo contaram com o auxilio do administrador da Fazenda Itahyê, Sr. Silvano,
que realizou o percurso planejado com a equipe técnica da CPEA.
Durante o percurso foi marcado um ponto no GPS onde foi identificada evidência visual importante
para caracterização da ADA e seu entorno no que se refere a passivos ambientais. O ponto considerado
relevante para o estudo de avaliação ambiental preliminar é apresentada na Tabela 3.7-1, e a localização
geográfica deste está representado na Figura 3.7-1, a seguir.
Tabela 3.7-1: Tabela com ponto considerado relevante.
Ponto

Descrição

1

Fossa casa Vigia (antiga área invadida)
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Figura 3.7-1: Área considerada relevante para o estudo de Avaliação Ambiental Preliminar.

De acordo com o evidenciado durante a inspeção de campo o sistema de esgotamento sanitário
público não atende o local sendo este realizado através de fossa séptica próxima a casa do vigia.
Na área, o abastecimento de energia elétrica é realizado através da concessionária local, não havendo
atualmente estruturas elétricas com transformadores ou geradores sob responsabilidade da fazenda.
A área considerada relevante foi fotografada e está apresentada nas fotos a seguir.
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Foto 3.7-1 e 3.7-2: Casa do vigia e fossa séptica localizados na porção noroeste da Área de Estudo.

3.8. FICHA CADASTRAL DE ÁREAS CONTAMINADAS
A Ficha Cadastral de Áreas Contaminadas (AC) serve como guia para a organização das informações
obtidas no site de estudo. Como orientação da coleta de dados durante as etapas do gerenciamento de
AC, os itens definem basicamente se existe contaminação comprovada na área e/ou se existem fontes
suspeitas representativas de contaminação servindo para identificar os bens a proteger e as principais vias
de propagação dos contaminantes na área e adjacências. A Ficha Cadastral de AC é apresentada na seção
5101 do “Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas” (CETESB, 2001) e o preenchimento da
mesma seguiu as disposições constantes no capítulo 5000 do supracitado manual.
O preenchimento da ficha cadastral específica para a área em questão foi realizada por técnicos da
CPEA. Na Tabela 3.8-1 a seguir é apresentada uma síntese das informações contidas na Ficha Cadastral
de Áreas Contaminadas da área.
Tabela 3.8-1. Síntese das informações levantadas e contidas na Ficha Cadastral de Áreas Contaminadas da
área.
Item

Tipo de atividade desenvolvida
Fonte provável da contaminação
Tipo/condições do piso
Feições erosivas
Ocupação do solo/áreas com bens a proteger

Descrição

Fazenda.
Fossa Séptica.
Solo natural.
Voçorocas
Residencial, APP, Cursos d’água e Vegetação

A Ficha Cadastral de Áreas Contaminadas completa da área de interesse, preenchida e assinada por
técnico da CPEA é apresentada no Anexo 2.
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CAPÍTULO 4
MODELO CONCEITUAL PRELIMINAR (MCA1)
Na etapa da Avaliação Ambiental Preliminar o modelo conceitual é normalmente simplificado e
baseado muitas vezes em hipóteses, devendo este ser avaliado e atualizado a cada etapa de investigação
subsequente, com a inserção e/ou remoção de elementos.
A seguir são apresentados e descritos os elementos que integram o modelo conceitual da área em
estudo nesta etapa dos trabalhos de investigação.

4.1. POTENCIAIS FONTES PRIMÁRIAS
Dada a utilização pretérita e atual a área pode ser caracterizada como área com potencial risco (que
apresenta em seu histórico atividades com potencial de impacto ou que apresentaram durante a auditoria
ambiental potencialidade ou indícios de serem fontes de contaminantes). Segue abaixo a área que pode
ser caracterizada como potencial fonte primária de contaminação do solo e da água subterrânea:


Fossa séptica.

4.2. POTENCIAIS FONTES SECUNDÁRIAS
Para a área de estudo, foram identificadas as seguintes fontes secundárias:


Solo superficial e subsuperficial;



Águas subterrâneas;

4.3. FEIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DA ÁREA
Na Tabela 4.3-1 a seguir, são apresentadas as características inerentes às áreas estudadas.
Tabela 4.3-1: Características das áreas de interesse
Item

Características

Corpos hídricos superficiais

Existentes
Terreno irregular composto por colinas e morros
altos
15° a 30° e acima de 45º
Potencial Alto
Baixa
Solo Exposto e vegetação

Posição da área no relevo
Declividade
Feições erosivas
Possibilidade de enchente
Tipo de piso
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4.4. PRODUTOS MANIPULADOS E COMPOSTOS RASTREADORES
Conforme levantamento de informações constantes no histórico de uso e ocupação da área de estudo
e mediante as conclusões da visita técnica na área é possível inferir que foi manipulado na área de estudo:


Efluente sanitário (Fossa Séptica);

4.5. PROCESSOS ATUANTES NO AMBIENTE SUBTERRÂNEO
As substâncias químicas introduzidas no meio ambiente podem ser adsorvidas nos solos, dissolvidas
em corpos d’água, lixiviadas do solo para as águas, volatilizadas do solo e das águas para atmosfera, ou
serem absorvidas do solo pela vegetação. As características físico-químicas de uma substância e o meio
ao qual a mesma está inserida agem na forma de transporte e controlam a habilidade da mesma de
mover-se de um meio para outro.
Uma vez inseridos no ambiente subterrâneo, os contaminantes são submetidos a uma série de
processos que atuam no sentido de disseminar, transportar e reter os mesmos através do solo e das águas
subterrâneas, ocasionando o fracionamento do contaminante em fases distintas. Na água subterrânea os
compostos detectados podem ser transportados para outras regiões pelos processos hidrodinâmicos de
advecção, dispersão, solubilização, adsorção e difusão, e para a atmosfera via volatilização.
Além destes, ocorrem outro tipos de processos que atuam no sentido de atenuar o grau de
contaminação como, por exemplo, a biodegradação para os compostos orgânicos. Também pode
ocorrer a imobilização e estabilização de alguns metais devido à formação de sais pouco solúveis e
precipitados diversos.
Na área de estudo os mecanismos de transporte das substâncias de interesse são: o fluxo da água
subterrânea, a lixiviação de substâncias do solo para a água subterrânea, a volatilização de compostos, a
erosão de partículas a partir do solo para a atmosfera e a dispersão atmosférica dos compostos
volatilizados.
4.6. ENTORNO POTENCIALMENTE IMPACTADO
O entorno potencialmente impactado consiste nas adjacências da unidade que possam estar sofrendo
ou ter sofrido algum impacto em função das atividades desenvolvidas na área.
No entorno de até 500 m da área de estudo não foram identificadas influências significativas de
potencial de contaminação do solo e/ou águas subterrâneas.
No entanto é importante ressaltar que para quaisquer atividades que venham a ocorrer na área de
estudo devem ser observadas as áreas a jusante e a montante da mesma.
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4.7. CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A partir dos dados levantados nesta Avaliação Ambiental Preliminar, a área de interesse pode ser
identificada e classificada, conforme Decreto Estadual nº 59.263, de 05 de junho de 2013 ratificado na
Decisão de Diretoria da CETESB nº 038/2017/C, de 07 de fevereiro de 2017 da CETESB, como:
A Tabela 4.7-1, a seguir, apresenta a classificação da área identificada.
Tabela 4.7-1: Classificação da área de interesse.

Área
01

Descrição
Fossa séptica

Classificação
AP

(AP) Área com potencial de contaminação: área, terreno, local, instalação, edificação ou
benfeitoria onde são ou foram desenvolvidas atividades que, por suas características, possam
acumular quantidades ou concentrações de matéria em condições que a tornem contaminada.
A referida área classificada acima está localizada e representada na figura a seguir (figura 4.7-1).

Foto 4.7-1: Localização da área classificada como potencial de contaminação (AP)
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4.8. CLASSIFICAÇÃO DO NIVEL DE CONFIANÇA DO MCA 1
Com base nas informações obtidas ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, o Modelo Conceitual
Inicial da Área (MCA 1) pode ser classificado como “A”, uma vez que, foi possível identificar todas as
áreas fontes existentes (atuais e pretéritas) e obter dados e informações adequadas e completas para cada
uma delas.
Assim sendo, o Modelo Conceitual da Área é classificado como MCA 1A.

4.9. REPRESENTAÇÃO DO MODELO CONCEITUAL INICIAL DA ÁREA (MCA 1)
Na Tabela 4.9-1 a seguir, é apresentado o modelo conceitual Inicial da área, para cada área
identificada no site, que permitiram a sua classificação como MCA 1 A.
Tabela 4.9-1: Modelo conceitual Inicial da área de estudo (MCA 1 A).
Área

01

Fontes
primárias

Fossa séptica

Mecanismos
primários de
liberação

Fontes
secundárias

Infiltração no
solo e/ou
escoamento
superficial

Solo superficial
e subsuperficial,
águas
subterrâneas e
superficiais
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Mecanismos
secundários de
liberação

Infiltração,
dispersão e
lixiviação

Vias de
transporte dos
contaminantes

Receptores

Solo, águas
subterrâneas e
águas
superficiais

Solo, água
subterrânea,
água
superficial,
fauna e flora
local e
trabalhadores
on site
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CAPITULO 5
PLANO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA
A seguir é descrito o Plano de Investigação Confirmatória para área de estudo e na Figura 5-1, a
seguir, é apresentado o mapa do Plano da Investigação Confirmatória.
Ponto 01 – Fossa Séptica (próxima a casa do vigia)


Realizar 01 sondagem com amostragem contínua e coleta de 02 amostras de solo;



Instalação de 01 poço de monitoramento (PM) na área;



Análises químicas em solo: VOC, SVOC, Metais totais, Serie Nitrogenada (nitrato, nitrito,
TKN, e N amoniacal), Fósforo e Coliformes Termotolerantes.



Análises químicas na água subterrânea: VOC, SVOC, Metais totais e dissolvidos, Serie
Nitrogenada (nitrato, nitrito, TKN, e N amoniacal), Fósforo e Coliformes Termotolerantes.

Figura 5-1- Plano da Investigação Confirmatória
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5.1 SONDAGEM PARA RECONHECIMENTO
A sondagem para reconhecimento e coleta das amostras de solo, assim como para instalação dos
poços de monitoramento, serão realizadas segundo as recomendações das normas:


ABNT NBR 15492. “Sondagem de reconhecimento para fins de qualidade ambiental”
(Julho/2007);
A profundidade da sondagem será feita em campo com base na profundidade do nível d’água
atingido durante a perfuração.
Durante a execução da sondagem, será realizada medição da concentração de VOC (Compostos
Orgânicos Voláteis) in situ, a cada metro perfurado através de um fotoionizador portátil ou equipamento
semelhante. Através desta técnica serão selecionadas 02 (duas) amostras por ponto de sondagem para
serem encaminhadas à análise química, sendo uma amostra superficial e outra na profundidade da maior
leitura de VOC. Na ausência de valores detectáveis, deverão ser selecionadas as alíquotas na
profundidade onde foram observados indícios organolépticos de contaminação, ou, coletadas
imediatamente acima da franja capilar.
5.1.1 Amostragem de solo
Para a coleta da amostra de solo será realizada sondagem com a metodologia Direct Push, que funciona
através da cravação de um amostrador do tipo liner de polietileno que após a coleta é descartado, caso
não seja possível aplicar esta metodologia as amostras serão coletadas no trado helicoidal da broca de
perfuração.
Serão realizadas 02 coletas de amostras de solo no ponto de sondagem onde será instalado poço de
monitoramento.
As alíquotas selecionadas para análise de VOC serão coletadas com amostrador do tipo En Core®,
conforme indicado na ABNT NBR 16434/2015 de forma a garantir que não haja perda de voláteis no
procedimento.
Coleta de duas amostras para determinação de parâmetros geotécnicos como porosidade, umidade,
granulometria, etc.
5.2 INSTALAÇÃO DE POÇO DE MONITORAMENTO (PM)
Para instalação e desenvolvimento do poço será seguido os procedimentos constantes nas normas:


ABNT NBR 15.495-1. “Poços de monitoramento de águas subterrâneas em aquíferos granulares
– Parte 1: Projeto e construção” (Setembro/2007);



ABNT NBR 15.495-2. “Poços de monitoramento de águas subterrâneas em aquíferos granulares Parte 2: Desenvolvimento” (Julho/2008).

Realização de ensaios de condutividade hidráulica no poço instalado na área.
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5.3 AMOSTRAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
Previamente a amostragem de água subterrânea, será medido o nível d’água do poço de
monitoramento. O primeiro nível do aquífero será medido e verificado quanto à presença de líquido em
fase livre através da utilização de uma sonda elétrica tipo interface. Caso não seja detectado líquido em
fase livre no poço de monitoramento será iniciada a atividade de coleta.
Durante a amostragem, será realizada a medição in situ dos parâmetros físico-químicos de pH, ORP,
OD, condutividade elétrica e temperatura.
No total, está prevista a coleta de 01 amostra de água subterrânea para caracterização química.
Todos os equipamentos não descartáveis, utilizados na coleta das amostras passarão por um processo
de descontaminação, de acordo com práticas de higienização adequadas e em conformidade com os
padrões de qualidade.
Os resíduos gerados durante as atividades deverão ser acondicionados em tambores/bombonas
fornecidos pela CPEA e dispostos em local para posterior destino sob responsabilidade do cliente.
As amostras de solo e água subterrânea são armazenadas em frascaria disponibilizada pelo laboratório
contratado e serão preparadas de forma a garantir sua preservação e qualidade até a entrega ao
laboratório responsável pelas análises, sendo preenchidas as respectivas cadeias de custódia.
Na Tabela 5.3-1 a seguir, são apresentados os quantitativos de análises que serão realizadas por
matriz a ser coletada.
Tabela 5.3-1 – Quantitativos por parâmetros e matrizes ambientais.

Parâmetros

Solo

Água
subterrânea

Metais e semimetais totais

02

01

Metais e semimetais dissolvidos

-

01

Série nitrogenada (TKN, nitrato, nitrito, N
amoniacal)

02

01

VOC

02

01

SVOC

02

01

Fósforo

02

01

Coliformes Termotolerantes

02

01

Todos os resultados das amostras de solo e água subterrânea serão comparados com os valores
orientadores apresentados na Decisão de Diretoria da CETESB Nº 256/2016/E, de 22 de novembro de
2016.
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Cabe ressaltar que, devido à inexistência de informações sobre a profundidade do nível d’água e das
unidades hidroestratigráficas, a profundidade de amostragem e de instalação de poços de monitoramento
serão definidas em campo.
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CAPITULO 6
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A partir da análise de todos os dados obtidos neste estudo de Avaliação Ambiental Preliminar, a
CPEA conclui que:
A área de interesse pode ser classificada, conforme Decreto Estadual nº 59.263 de 05/06/2013, como:


Área com potencial de contaminação (AP): área, terreno, local, instalação, edificação ou
benfeitoria onde são ou foram desenvolvidas atividades que, por suas características, possam
acumular quantidades ou concentrações de matéria em condições que a tornem contaminada.

A área identificada como possível fonte primária de contaminação foi a Fossa Séptica localizada perto
da casa do vigia.
O Modelo Conceitual Inicial da Área foi classificado como MCA 1A devido a situação em que foi
possível identificar todas as áreas fonte existentes (atuais e pretéritas) e obter dados e informações
adequadas e completas para cada uma delas.
A partir da análise de todos os dados obtidos neste estudo a CPEA ressalta as seguintes
recomendações relativas a área de estudo:


Desativação da fossa séptica;



Realização de Investigação Ambiental Confirmatória nas áreas identificadas como potenciais
fontes primárias, de forma a aprofundar o conhecimento das condicionantes ambientais com o
objetivo de evidenciar, ou não, a extensão de situações não conformes que possam remeter a
cenários de potencial contaminação ambiental;



Adoção de boas práticas ambientais caso ocorram atividades de construção civil, ou quaisquer
outras, na área de interesse como construção de sistemas de drenagem de efluentes e águas
superficiais, encanamentos e saneamento básico, destinação correta de resíduos sólidos,
conforme preconizado no Anexo B da DD CETESB 38/2017.
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CAPITULO 7
RESPONSÁVEIS LEGAL E TÉCNICO
Neste presente capítulo apresentamos a identificação do Responsável Legal e Responsável Técnico,
seguindo as diretrizes da DD nº 038/2017/C e art. 18 do Decreto nº 59.263/2013.
Responsável Legal
Empresa: Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba
Sr. Elvis Leonardo Cezar
email: expediente@santanadeparnaiba.sp.gov.br
Endereço: Praça Monte Castelo, 04, Centro, Santana de Parnaiba/SP – 06501-115
Responsável Técnico
Empresa: Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais Ltda. (CPEA)
Sergio Crepaldi
email: sergio.crepaldi@cpeanet.com
Endereço: R. Henrique Monteiro, 90, 13º andar – Pinheiros, São Paulo/SP – 05423-020
No Anexo 03 são apresentadas a ART e a Declaração de Responsabilidade.
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ANEXOS
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ANEXO 1 - FIGURAS
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62 – São Paulo, 128 (117)
Ponto de Atendimento: Ponto 05 - Itapetininga
Auto de infração Ambiental: 20180222004741-1
Datada Infração: 22-02-2018
Autuado: Amanda Soares
CPF: 320.780.148-00
Data da Sessão: 20-06-2018
A parte interessada compareceu a sessão do atendimento
ambiental.
Decisão da avaliação do auto: Manter o Auto de Infração
Ambiental.
Decisão sobre as sanções administrativas:
Apreensão de bens e animais: Manter;
Multa simples: Manter;
Atendimento suspenso.
Valor consolidado da multa: R$ 4.800,00
Observações: Deliberou-se pela necessidade de maiores
esclarecimentos quanto à infração cometida para a devida
avaliação do Auto de Infração Ambiental e finalização do Atendimento Ambiental. Será solicitado à Polícia Militar Ambiental
o Laudo Veterinário mencionado no relatório da autoridade
policial do Boletim de Ocorrência 22022018004741 a fim de
comprovar a condição de maus tratos. O novo atendimento ficou
agendado para o dia 19 de dezembro às 14h30.
Ponto de Atendimento: Ponto 05 - Itapetininga
Auto de infração Ambiental: 20180222004741-2
Datada Infração: 22-02-2018
Autuado: Amanda Soares
CPF: 320.780.148-00
Data da Sessão: 20-06-2018
A parte interessada compareceu a sessão do atendimento
ambiental.
Decisão da avaliação do auto: Manter o Auto de Infração
Ambiental.
Decisão sobre as sanções administrativas:
Apreensão de bens e animais: Manter;
Multa simples: Manter;
Houve conciliação.
Valor consolidado da multa: R$ 200,00
Observações: Obtida conciliação com emissão da(s) guia(s)
de recolhimento da multa, as quais foram entregues ao autuado. De acordo com o Boletim de Ocorrência 22022018004741,
houve a apresentação dos animais junto a Delegacia de Polícia
de Itapeva.
Ponto de Atendimento: Ponto 03 - Sorocaba
Auto de infração Ambiental: 20180208003744-1
Datada Infração: 20-02-2018
Autuado: Arnaldo Ferrari Carneiro
CPF: 869.413.808-53
Data da Sessão: 20-06-2018
A parte interessada compareceu a sessão do atendimento
ambiental.
Decisão da avaliação do auto: Manter o Auto de Infração
Ambiental.
Decisão sobre as sanções administrativas:
Advertência: Manter;
Embargo de obra ou atividade: Manter;
Não houve conciliação.
Fica estabelecido o prazo de 20 dias contados a partir da
data da sessão do Atendimento Ambiental para interposição de
defesa contra a decisão acima.
Valor consolidado da multa: R$ 190,89
Observações: Não houve concordância com os termos
propostos. Prazo para interposição de defesa de 20 dias. O
recolhimento do valor da multa fica suspenso até a avaliação da
defesa a ser apresentada pelo autuado.
Ponto de Atendimento: Ponto 05 - Itapetininga
Auto de infração Ambiental: 20180223009823-1
Datada Infração: 23-02-2018
Autuado: Jair Nogueira
CPF: 401.555.528-72
Data da Sessão: 20-06-2018
A parte interessada compareceu a sessão do atendimento
ambiental.
Decisão da avaliação do auto: Manter o Auto de Infração
Ambiental.
Decisão sobre as sanções administrativas:
Embargo de obra ou atividade: Manter;
Multa simples: Manter;
Houve conciliação.
Valor consolidado da multa: R$ 208,20
Firmado Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental:
Número: 3470434
Observações: Obtida a conciliação através da assinatura do
TCRA e emissão da(s) guia(s) de recolhimento da multa, as quais
foram entregues ao autuado.
Ponto de Atendimento: Ponto 05 - Itapetininga
Auto de infração Ambiental: 20180226003139-1
Datada Infração: 26-02-2018
Autuado: Ivo Prudente da Cruz
CPF: 027.202.908-40
Data da Sessão: 20-06-2018
A parte interessada compareceu a sessão do atendimento
ambiental.
Decisão da avaliação do auto: Manter o Auto de Infração
Ambiental.
Decisão sobre as sanções administrativas:
Multa simples: Manter;
Não houve conciliação.
Fica estabelecido o prazo de 20 dias contados a partir da
data da sessão do Atendimento Ambiental para interposição de
defesa contra a decisão acima.
Valor consolidado da multa: R$ 7.000,00
Observações: Não houve concordância com os termos
propostos. Prazo para interposição de defesa de 20 dias. O
recolhimento do valor da multa fica suspenso até a avaliação da
defesa a ser apresentada pelo autuado.
Ponto de Atendimento: Ponto 05 - Itapetininga
Auto de infração Ambiental: 20180305009379-1
Datada Infração: 05-03-2018
Autuado: Ivo Prudente da Cruz
CPF: 027.202.908-40
Data da Sessão: 20-06-2018
A parte interessada compareceu a sessão do atendimento
ambiental.
Decisão da avaliação do auto: Anular o Auto de Infração
Ambiental.
Decisão sobre as sanções administrativas:
Apreensão de bens e animais: Anular;
Multa simples: Anular;
Houve conciliação.
Valor consolidado da multa: R$ 3.000,00
Observações: O Auto de Infração Ambiental foi cancelado
devido à constatação da improcedência da infração/autuação,
visto que foi apresentado o Laudo da Defesa Civil para o corte
das árvores.
Ponto de Atendimento: Ponto 05 - Itapetininga
Auto de infração Ambiental: 20180305009379-2
Datada Infração: 05-03-2018
Autuado: Ivo Prudente da Cruz
CPF: 027.202.908-40
Data da Sessão: 20-06-2018
A parte interessada compareceu a sessão do atendimento
ambiental.
Decisão da avaliação do auto: Manter o Auto de Infração
Ambiental.
Decisão sobre as sanções administrativas:
Advertência: Manter;
Embargo de obra ou atividade: Manter;
Houve conciliação.

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
Firmado Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental:
Número: 3470534
Observações: Obtida a conciliação através da assinatura
do TCRA.
Ponto de Atendimento: Ponto 05 - Itapetininga
Auto de infração Ambiental: 20180309009967-1
Datada Infração: 12-03-2018
Autuado: Eliana Rodrigues de Almeida
CPF: 198.089.038-27
Data da Sessão: 20-06-2018
A parte interessada não compareceu a sessão do atendimento ambiental.
Decisão da avaliação do auto: Atendimento suspenso até
apresentação de informações complementares.
Decisão sobre as sanções administrativas:
Advertência: Anular;
Não houve conciliação.
Fica estabelecido o prazo de 20 dias contados a partir desta
publicação para interposição de defesa contra a decisão acima.
Observações: O Auto de Infração Ambiental em questão foi
anulado devido à constatação de vício administrativo insanável
(enquadramento legal), sendo lavrado novo Aia em substituição com as devidas correções. O Atendimento do novo auto
(20180324008370-1) será realizado nesta data.
Ponto de Atendimento: Ponto 03 - Sorocaba
Auto de infração Ambiental: 20180124012069-1
Datada Infração: 28-01-2018
Autuado: Antonio Feliciano Rosa
CPF: 794.768.808-72
Data da Sessão: 19-06-2018
A parte interessada compareceu a sessão do atendimento
ambiental.
Decisão da avaliação do auto: Solicitadas informações
adicionais;
Decisão sobre as sanções administrativas:
Multa simples: Manter;
Atendimento suspenso.
Observações: Ficou decidido entre as partes que o processo
Aia 20180124012069-1 será encaminhado à Polícia Militar
Ambiental para esclarecimentos. Foi agendada nova sessão de
Atendimento Ambiental para 30-10-2018 às 13h. Cumpre informar que o Sr. Antonio Feliciano Rosa recebeu uma via da ata.
Ponto de Atendimento: Ponto 04 - Botucatu
Auto de infração Ambiental: 20180504008267-1
Datada Infração: 16-05-2018
Autuado: Joao Antonio de Oliveira
CPF: 931.284.108-44
Data da Sessão: 20-06-2018
A parte interessada compareceu a sessão do atendimento
ambiental.
Decisão da avaliação do auto: Manter o Auto de Infração
Ambiental.
Decisão sobre as sanções administrativas:
Advertência: Manter;
Houve conciliação.
Firmado Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental:
Número: 3470367
Observações: Obtida a conciliação através da assinatura
do TCRA.
Ponto de Atendimento: Ponto 04 - Botucatu
Auto de infração Ambiental: 20180511008966-1
Datada Infração: 16-05-2018
Autuado: Sebastião Jacinto Filho
CPF: 026.861.198-02
Data da Sessão: 21-06-2018
A parte interessada compareceu a sessão do atendimento
ambiental.
Decisão da avaliação do auto: Manter o Auto de Infração
Ambiental.
Decisão sobre as sanções administrativas:
Apreensão de bens e animais: Anular;
Embargo de obra ou atividade: Manter;
Multa simples: Manter;
Houve conciliação.
Valor consolidado da multa: R$ 906,70
Firmado Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental:
Número: 3470713
Observações: Obtida a conciliação através da assinatura do
TCRA e emissão da(s) guia(s) de recolhimento da multa, as quais
foram entregues ao autuado.
Ponto de Atendimento: Ponto 04 - Botucatu
Auto de infração Ambiental: 20180428015114-1
Datada Infração: 17-05-2018
Autuado: Roquelina Narciso
CPF: 010.138.658-39
Data da Sessão: 21-06-2018
A parte interessada compareceu a sessão do atendimento
ambiental.
Decisão da avaliação do auto: Manter o Auto de Infração
Ambiental.
Decisão sobre as sanções administrativas:
Advertência: Manter;
Apreensão de bens e animais: Manter;
Houve conciliação.
Firmado Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental:
Número: 3470838
Observações: Obtida a conciliação através da assinatura
do TCRA.

COORDENADORIA DE PARQUES
URBANOS
Apostila do Coordenador, de 26-6-2018
Processo: 4.596/2017
Interessado: Lanchonete Valdomiro Ltda.
Assunto: Processo de permissão de uso de imóvel – referente ao Processo SMA 4.396/2016 – Concessão de permissão
de uso qualificado e remunerado para exploração de barracas e
trailer visando o comércio de alimentos, bonés, pequenos artesanatos e souvenires, locação de bicicletas, patins e assemelhados,
no interior do Parque Villa-Lobos, no local designado como A9.
Apostilamento da Permissão de Uso PU/21/2017/CPU, DE
23-06-2017
Trata-se de reajuste de preços da permissão de uso do
Estado com a empresa Lanchonete Valdomiro Ltda
O reajuste a ser aplicado, é de 1,29% (um inteiro e vinte e
nove centésimos).
Assim sendo, no uso de minhas atribuições legais, notadamente a previsão do artigo 73, do Decreto 57.933/12 e nos termos do parágrafo 8º, do artigo 65, da Lei federal 8.666/93 e do
parágrafo 8º, do artigo 62, da Lei estadual 6.544/1989, autorizo
o reajuste de preços referente à permissão de uso qualificado
e remunerado para exploração de barracas e trailer visando o
comércio de alimentos, bonés, pequenos artesanatos e souvenires, locação de bicicletas, patins e assemelhados, no interior
do Parque Villas-Lobos, no local designado como A9, conforme
planilhas de folhas 134/136, processo 4.596/2017.
Apostila do Coordenador, de 26-6-2018
Processo: 4.601/2017
Interessado: Wanda de Carvalho Crukovic-Me
Assunto: Processo de permissão de uso de imóvel – referente ao Processo SMA 4.396/2016 – Concessão de permissão
de uso qualificado e remunerado para exploração de barracas e
trailer visando o comércio de alimentos, bonés, pequenos artesanatos e souvenires, locação de bicicletas, patins e assemelhados,
no interior do Parque Villa-Lobos.
Apostilamento da Permissão de Uso PU/23/2017/CPU, DE
22-06-2017

Trata-se de reajuste de preços da permissão de uso do Estado com a empresa Wanda de Carvalho Crukovic-ME.
O reajuste a ser aplicado, é de 1,29% (um inteiro e vinte e
nove centésimos).
Assim sendo, no uso de minhas atribuições legais, notadamente a previsão do artigo 73, do Decreto 57.933/12 e nos
termos do parágrafo 8º, do artigo 65, da Lei federal 8.666/93
e do parágrafo 8º, do artigo 62, da Lei estadual 6.544/1989,
autorizo o reajuste de preços referente à permissão de uso
qualificado e remunerado para exploração de barracas e trailer
visando o comércio de alimentos, bonés, pequenos artesanatos
e souvenires, locação de bicicletas, patins e assemelhados, no
interior do Parque Villas-Lobos, conforme planilhas de folhas
157/159, processo 4.601/2017.
Apostila do Coordenador, de 26-6-2018
Processo: 4.605/2017
Interessado: Ana Claudia Ortuno Sejas 22922306828
Assunto: Processo de permissão de uso de imóvel – referente ao Processo SMA 4.396/2016 – Concessão de permissão
de uso qualificado e remunerado para exploração de barracas e
trailer visando o comércio de alimentos, bonés, pequenos artesanatos e souvenires, locação de bicicletas, patins e assemelhados,
no interior do Parque Villa-Lobos.
Apostilamento da Permissão de Uso Pu/14/2017/CPU, de
28-06-2017
Trata-se de reajuste de preços da permissão de uso do Estado com a empresa Wanda de Carvalho Crukovic-Me.
O reajuste a ser aplicado, é de 1,29% (um inteiro e vinte e
nove centésimos).
Assim sendo, no uso de minhas atribuições legais, notadamente a previsão do artigo 73, do Decreto 57.933/12 e nos
termos do parágrafo 8º, do artigo 65, da Lei federal 8.666/93
e do parágrafo 8º, do artigo 62, da Lei estadual 6.544/1989,
Autorizo o reajuste de preços referente à permissão de uso
qualificado e remunerado para exploração de barracas e trailer
visando o comércio de alimentos, bonés, pequenos artesanatos
e souvenires, locação de bicicletas, patins e assemelhados, no
interior do Parque Villas-Lobos, conforme planilhas de folhas
117/119, processo 4.605/2017.
Apostila do Coordenador, de 26-6-2018
Processo: 4.607/2017
Interessado: CD Distribuidora de Alimentos Ltda.
Assunto: Processo de permissão de uso de imóvel – referente ao Processo SMA 4.396/2016 – Concessão de permissão
de uso qualificado e remunerado para exploração de barracas e
trailer visando o comércio de alimentos, bonés, pequenos artesanatos e souvenires, locação de bicicletas, patins e assemelhados,
no interior do Parque Villa-Lobos
Apostilamento da Permissão de Uso PU/24/2017/CPU, de
22-06-2017
Trata-se de reajuste de preços da permissão de uso do Estado com a empresa CD Distribuidora de Alimentos Ltda.
O reajuste a ser aplicado, é de 1,29% (um inteiro e vinte e
nove centésimos).
Assim sendo, no uso de minhas atribuições legais, notadamente a previsão do artigo 73, do Decreto 57.933/12 e nos
termos do parágrafo 8º, do artigo 65, da Lei federal 8.666/93
e do parágrafo 8º, do artigo 62, da Lei estadual 6.544/1989,
Autorizo o reajuste de preços referente à permissão de uso
qualificado e remunerado para exploração de barracas e trailer
visando o comércio de alimentos, bonés, pequenos artesanatos
e souvenires, locação de bicicletas, patins e assemelhados, no
interior do Parque Villas-Lobos, conforme planilhas de folhas
156/158, processo 4.607/2017.
Apostila do Coordenador, de 26-6-2018
Processo: 4.608/2017
Interessado: CMI Comércio de Produtos Alimentícios LtdaMe
Assunto: Processo de permissão de uso de imóvel – referente ao Processo SMA 4.396/2016 – Concessão de permissão
de uso qualificado e remunerado para exploração de barracas e
trailer visando o comércio de alimentos, bonés, pequenos artesanatos e souvenires, locação de bicicletas, patins e assemelhados,
no interior do Parque Villa-Lobos.
Apostilamento da Permissão de Uso PU/22/2017/CPU, de
23-06-2017
Trata-se de reajuste de preços da permissão de uso do
Estado com a empresa CMI Comércio de Produtos Alimentícios
Ltda-ME.
O reajuste a ser aplicado, é de 1,29% (um inteiro e vinte e
nove centésimos).
Assim sendo, no uso de minhas atribuições legais, notadamente a previsão do artigo 73, do Decreto 57.933/12 e nos
termos do parágrafo 8º, do artigo 65, da Lei federal 8.666/93
e do parágrafo 8º, do artigo 62, da Lei estadual 6.544/1989,
Autorizo o reajuste de preços referente à permissão de uso
qualificado e remunerado para exploração de barracas e trailer
visando o comércio de alimentos, bonés, pequenos artesanatos
e souvenires, locação de bicicletas, patins e assemelhados, no
interior do Parque Villas-Lobos, conforme planilhas de folhas
163/165, processo 4.608/2017.

FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A
PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Portaria FF-200, de 26-6-2018
Designa Leandro de Oliveira Caetano junto à
Diretoria do Litoral Norte, Baixada Santista, Vale
do Paraíba e Mantiqueira
O Diretor Executivo da Fundação para a Conservação e
a Produção Florestal do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias;
Considerando o estabelecido no Regimento Interno da Fundação Florestal, instituído pela Portaria Normativa FF-276/2018,
resolve:
1. Designar Leandro de Oliveira Caetano, R.G. 24.329.801-8,
para responder pelo expediente da Diretoria do Litoral Norte,
Baixada Santista, Vale do Paraíba e Mantiqueira, no período de
02-07-2018 a 16-07-2018, sem prejuízo de suas atividades junto
à Gerência de Unidades de Conservação do Litoral Norte, por
motivo de férias do titular.
2. A presente Portaria vigorará a partir de 02-07-2018.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Comunicado
A Cetesb, para dar cumprimento à Resolução Conama 06,
de 24-01-1986, e Resolução SMA 09, de 03-02-2017, faz publicar os pedidos de licenças solicitadas, posição 26-06-2018 no
Âmbito da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental.
Processo 154/2018 (024482/2018-98)
A Cetesb, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,
torna público que recebeu o pedido de Licença Ambiental Prévia
do B.V.L.X Empreendimentos Imobiliários Ltda, para Loteamento
Residencial Bella Vista, no município de Jales/SP, mediante apresentação do Relatório Ambiental Preliminar (RAP). Declara aberto o prazo de 30 dias, a partir da publicação desta nota, para
manifestação, por escrito, de qualquer interessado. A solicitação
deverá ser protocolada ou enviada por carta registrada, postada
no prazo acima definido ao Setor de Triagem e Acompanhamento de Processos, Av. Professor Frederico Hermann Junior, 345,
Alto de Pinheiros, CEP 05459-900, São Paulo/SP.
Processo 156/2018 (025848/2018-24)
A Cetesb, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,
torna público que recebeu o pedido de Licença Ambiental Prévia
da Cofco International S/A Terminal Rodoferroviário, para Cofco
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International S/A Terminal Rodoferroviário, no município de
Votuporanga/SP, mediante apresentação do Estudo Ambiental
Simplificado (EAS). Declara aberto o prazo de 15 dias, a partir
da publicação desta nota, para manifestação, por escrito, de
qualquer interessado. A manifestação deverá ser protocolada
ou enviada por carta registrada, postada no prazo acima definido, ao Setor de Triagem e Acompanhamento de Processos, Av.
Professor Frederico Hermann Júnior, 345, Alto de Pinheiros, CEP
05459-900, São Paulo/SP.
Processo 160/2018 (022915/2018-42)
A Cetesb, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,
torna público que recebeu o pedido de Licença Ambiental Prévia
da Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba, para Acesso
Rodoviário entre os Bairros Colinas do Anhanguera e Cidade
São Pedro, no município de Santana de Parnaíba/SP, mediante
apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Declara aberto o prazo de 45
dias, a partir da publicação desta nota, para manifestação, por
escrito, de qualquer interessado. A manifestação deverá ser
protocolada ou enviada por carta registrada, postada no prazo
acima definido, ao Setor de Triagem e Acompanhamento de
Processos, Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345, Alto de
Pinheiros, CEP 05459-900, São Paulo/SP.
Comunicado
A Cetesb para dar cumprimento a Resolução Conama 06, de
24-01-1986 e Resolução Sma 09, de 03-02-2017, faz publicar os
pedidos de licenças solicitadas, posição 26-06-2018 no Âmbito
da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental.
Processo 263/2014(032687/2017-15)
A Cetesb, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,
torna público que recebeu o pedido de Licença de Instalação
da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SAP
para Unidade Prisional de Riversul, no município de Riversul/SP.
Processo 13682/2005(000590/2018-23)
A Cetesb, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,
torna público que recebeu o pedido de Renovação de Licença
Ambiental de Operação 0296 de 01-04-2008 da Furnas Centrais
Elétricas S/A para Complementação do Filtro Sul da Subestação
Ibiúna, no município de Ibiúna/SP com validade de 10(anos).
Processo 032/2018(025580/2018-09)
A Cetesb, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,
torna público que recebeu o pedido de Licença de Instalação
do Antibióticos do Brasil Ltda para Ramal de Transmissão de
Energia de 138 kv – Com comprimento menos que 5 km, no
município de Cosmópolis/SP.
Processo 093/2015(027580/2018-21)
A Cetesb, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,
torna público que recebeu o pedido de Renovação de Licença
Ambiental de Operação 2286 de 01-07-2015 do Sucocitrico
Cutrale Ltda para Dragagem de manutenção do berço de Atracação do Terminal Marítimo da Cutrale, no município de Guarujá/
SP com validade de 03(anos).
Comunicado
A Cetesb para dar cumprimento a Resolução Conama 06, de
24-01-1986 e Resolução Sma 09, de 03-02-2017, faz publicar os
pedidos de licenças solicitadas, posição 26-06-2018 no Âmbito
da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental.
Processo 177/2013(017759/2018-35)
A Cetesb, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,
torna público que recebeu o pedido de Licença de Operação da
Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl Piratininga para
Linha de Transmissão 88 kv Araçariguama, no município de
Araçariguama/Sp.
Processo 171/2013(013388/2018-40)
A Cetesb, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,
torna público que recebeu o pedido de Licença de Operação da
Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl Piratininga para
Ramal e Subestação – Se de 88/138 kv Salto de Pirapora, no
município de Salto de Pirapora/Sp.
Comunicado
A Cetesb para dar cumprimento a Resolução Conama 06, de
24-01-1986 e Resolução Sma 09, de 03-02-2017, faz publicar as
licenças concedidas, posição 26-06-2018 no Âmbito da Diretoria
de Avaliação de Impacto Ambiental.
Processo 13771/2001(013844/2018-87)
A Cetesb, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,
torna público que concedeu para Gás Brasiliano Distribuidora
S/A, a Licença Ambiental Operação 2466 de 22-06-2018, para
Sistema de Distribuição de Gás Natural Canalizado Boa Esperança do Sul / Araraquara / Ribeirão Preto, localizado nos municípios
de Boa Esperança do Sul, Araraquara, Matão, Américo Brasiliense, Santa Lúcia, Rincão, Guatapará, Luiz Antônio, Cravinhos e
Ribeirão Preto/Sp, com validade de 10 (dez) anos, a contar da
data de sua emissão.

Procuradoria Geral do
Estado
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO
ESTADO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Despacho da Diretora, de 26-6-2018
Processo PGE: 18548-73442/2017 – Revogação – Convite
BEC 400102000012018OC00045 – Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza - Brasília
Com fundamento na competência a mim delegada pelo
parágrafo único do artigo 3º do Decreto 47.297, de 06-112002, revogo o procedimento licitatório do convite BEC
400102000012018OC00045, em decorrência de equívoco na
formalização da oferta de compra, no que concerne ao endereço
de entrega.

CENTRO DE ESTUDOS
Portaria CE - 2, de 26-6-2018
Disciplina a atividade e a remuneração de
Palestrantes,
Debatedores,
Professores,
Coordenadores, Monitores, Orientadores e
Revisores
A Procuradora Chefe do Centro de Estudos da Procuradoria
Geral do Estado, considerando a necessidade de disciplinar
a atividade e a remuneração de palestrantes, professores,
coordenadores, monitores, orientadores e revisores dos cursos
oferecidos pelo Centro de Estudos por meio do Programa de
Aperfeiçoamento e da Escola Superior da PGE, resolve:
Artigo 1º. Será solicitada ao palestrante, em evento promovido pelo Centro de Estudos, autorização expressa para o uso de
sua imagem e a divulgação do conteúdo de sua palestra.
Parágrafo único: A remuneração paga pelo Centro de
Estudos aos palestrantes que a ela fazem jus, nos termos desta
portaria, será no valor de R$ 400,00.
Artigo 2º. Caberá ao debatedor:
I. fazer o levantamento de casos concretos e temas de
interesse da Procuradoria Geral do Estado relativos ao assunto
objeto da palestra;
II. formular questões polêmicas e de maior relevância ao
palestrante, instigando a mesa do evento e o público ao debate.
Parágrafo único: O debatedor será remunerado com valor
de R$ 200,00.
Artigo 3º. Não será remunerada a palestra proferida por
Procurador do Estado quando destinada:
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