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1.

INTRODUÇÃO

O presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA), em conjunto com os demais documentos que constituem o
processo de solicitação de Licenciamento Ambiental Prévio (LP) para o
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA, a ser implantado no município de
São Vicente, Estado de São Paulo, têm como objetivo subsidiar a Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) na análise de sua viabilidade ambiental,
no âmbito do Processo CETESB.063136/2021-44, seguindo todas as diretrizes e
orientações determinadas no Termo de Referência, conforme Parecer Técnico nº
110/20/IE, emitido em 05 de maio de 2020 (ANEXO 2-07), assim como pelo “Manual
para Elaboração de Estudos para o Licenciamento com Avaliação de Impacto
Ambiental” aprovado pela Decisão de Diretoria nº 217/2014/I, de 06/08/2014.
O projeto do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA foi concebido para
atendimento a demanda regional por empreendimentos que corroborem para suprir o
déficit habitacional grave existente na cidade de São Vicente, trazendo soluções
modernas de infraestrutura urbana, em especial no contexto do entorno que se insere,
contribuindo assim para solucionar problemas de mobilidade e das inundações
frequentes nos bairros lindeiros.
O empreendimento é de responsabilidade da SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE
SPE LTDA. que encomendou à consultoria OIKOS ENGENHARIA E SOLUÇÕES
AMBIENTAIS EIRELI-EPP a elaboração deste estudo. O Projeto Urbanístico foi
desenvolvido sob responsabilidade técnica da Arquiteta Luciane Mota Virgílio.
A organização do Estudo está descrita a seguir:
Primeiramente, no presente Capítulo 1 - Introdução, apresentamos uma abordagem
inicial sobre o estudo ambiental elaborado, descrevendo o conteúdo de cada capítulo,
a organização do trabalho e sua estrutura.
O Capítulo 2 - Informações Gerais traz as características básicas do
empreendimento, como Objetivo do Licenciamento, Localização em Cartografia Oficial
e Histórico do Licenciamento, bem como os dados do empreendedor e empresa
responsável pela elaboração do EIA/RIMA.
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No Capítulo 3 - Justificativas do Empreendimento, são apresentados informações,
evidências e argumentos que justificam a implantação do LOTEAMENTO
RESIDENCIAL JARDIM EUROPA, com ênfase nos aspectos socioeconômicos
positivos que este empreendimento, em se viabilizando, propiciará para o município
de São Vicente.
Alinhado com as justificativas para viabilização do Loteamento, o Capítulo 4
apresenta o Estudo de Alternativas Locacionais e Urbanísticas, além da
alternativa de não implantação do empreendimento, denominada como Alternativa
Zero.
Qualquer empreendimento necessita estar em acordo com a legislação vigente,
portanto, o Capítulo 5 apresenta os Aspectos Legais e Institucionais inerentes a
obtenção da Licença Ambiental Prévia – LP, no âmbito federal, estadual e municipal.
Projetos existentes na região das áreas de influência do empreendimento podem
sofrer interferências devido a sua implantação. Estes elementos são apresentados no
Capítulo 6 – Projetos Colocalizados através de uma análise considerando as
esferas federais, estaduais e municipais.
Em sequência, o Capítulo 7 apresenta a Caracterização do Empreendimento onde
são registrados todos os seus aspectos, tais como, descrição das instalações, critérios
de dimensionamento, entre outros.
As Áreas de Influência são definidas no Capítulo 8, sendo apresentados os critérios
adotados para a escolha destas áreas, bem como as suas localizações em cartografia,
cuja definição é de extrema relevância para os estudos e diagnósticos ambientais a
serem conduzidos.
Estes diagnósticos estão inseridos nos Capítulos 9, 10 e 11, caracterizando,
respectivamente, os principais aspectos atuais dos Meios Físico, Biótico e
Socioeconômico estudado. Para cada meio foi dada a devida ênfase para aquelas
condições consideradas significativas, destacando-se a qualidade do solo, águas
subterrâneas e superficiais, flora e fauna, uso e ocupação do solo, sistema viário e
infraestruturas públicas, patrimônio arqueológico, cultural e arquitetônico, entre outras.
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Os diagnósticos possibilitaram a Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais
decorrentes das fases de Planejamento, Implantação (execução das obras) e de
Operação do Empreendimento (ocupação dos lotes), elencados no Capítulo 12 deste
EIA. Foram identificadas, também, as respectivas medidas associadas a cada
impacto, visando assegurar condições ambientalmente adequadas de implantação e,
notadamente, de operação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA.
Para os impactos identificados são apresentadas, no Capítulo 13, as ações de gestão,
isto é, Programas Ambientais que deverão ser implementadas pelo empreendedor,
visando assegurar condições ambientalmente adequadas para o empreendimento
aqui proposto. Neste capítulo são detalhadas as medidas preventivas, de mitigação,
compensação e controle para os impactos negativos e de potencialização, para os
positivos, que deverão compor os Programas Ambientais para as fases de
implantação e operação do empreendimento.
Na sequência, no Capítulo 14, os Prognósticos Ambientais para cada um dos meios
avaliados, considerando as situações com e sem a instalação do empreendimento.
Finalmente, o Capítulo 15 traz as Conclusões deste EIA, que indicam a viabilidade
ambiental para implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA,
considerando-se os atributos da área em que o empreendimento imobiliário está
inserido, os impactos identificados e os programas ambientais estabelecidos, bem
como a legislação incidente.
Em seguida, são apresentadas as Referências Bibliográficas utilizadas na
elaboração do EIA e do RIMA, presentes no Capítulo 16 e, no Capítulo 17, é
apresentada a Equipe Técnica Responsável pela elaboração deste Estudo, com a
identificação das respectivas formações e registros profissionais.
Encerrando o Volume I do EIA, apresentamos a Declaração de Responsabilidade,
assinado pelo Responsável Técnico pela Coordenação do EIA e do RIMA e pelo
Responsável Legal da empresa SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA.
Os estudos específicos que embasaram a elaboração do presente estudo, assim
como cópias de protocolos, manifestações e de documentos que devem instruir o
processo de obtenção de Licença Ambiental Prévia (LP) para a implantação do
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empreendimento em questão são apresentados nos ANEXOS, constantes nos
Volumes II e III do EIA.
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2.

INFORMAÇÕES GERAIS

2.1.

Objeto do Licenciamento

O presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foi elaborado de forma a instruir o
processo de Solicitação de Licenciamento Ambiental Prévio (LP) para a Implantação
do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA, sob responsabilidade da
empresa SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA., a ser implantado na
Região Metropolitana da Baixada Santista, em gleba localizada na Macrozona
Continental do município de São Vicente/SP, com marco central definido pelas
coordenadas UTM 349522.03 m E, 7346786.31 m S (zona 23S – Sirgas 2000).
O empreendimento implantará em área equivalente a 857.723,08 m² (85,7723 ha),
1902 lotes, sendo 1895 lotes unifamiliares, 06 lotes multifamiliares e 01 lote misto,
destinado para viabilizar a implantação de comércios e serviços.
A área a ser ocupada pelos lotes equivale a 279.058,99 m² (27,9059 ha), o que
corresponde a 32,53% da área total da gleba. O restante das áreas serão destinadas
aos usos apresentados na sequência:
578.664,09 m² (57,8664 ha) de Áreas Públicas composta pelos seguintes



componentes:
•

130.059,28 m² (13,0059 ha) de sistema viário (avenidas, ruas e vielas
sanitárias);

•

6.222,75 m² (0,6223 ha) de Área Institucional;

•

442.382,06 m² (44,2382 ha) de Área Livres para Uso Público (Áreas Verdes e
de Lazer).

A Figura 2-01 demonstra os citados elementos de ocupação da propriedade.
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Figura 2-01 – Delimitações dos elementos de ocupação no terreno.
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Para implantação do empreendimento será necessário obtenção de autorização junto
a CETESB para supressão de 378.275,82 m² (37,8276 ha) de vegetação nativa,
caracterizada como fragmento do Bioma da Mata Atlântica - Floresta Alta de Restinga
Secundária em Estágios Pioneiro e Médio de Regeneração.
Após o término das atividades de supressão e limpeza do terreno, serão conduzidas
as atividades de terraplenagem, cujo volume total de solo a ser movimentado foi
estimado em 172.650,000 m³, sendo necessária a importação de 91.734,00 m³ de
material de lavra devidamente licenciada ou área externa mediante a obtenção das
devidas autorizações.
Finalizada a terraplenagem, serão implementadas todas as infraestruturas
necessárias para viabilizar o loteamento, tais como sistema de drenagem das águas
pluviais, viários, redes de coleta de esgotos, redes de abastecimento de água potável,
iluminação pública, telefonia, internet, etc.
O Capítulo 7 – Caracterização do Empreendimento, entra em maiores detalhes
sobre os projetos elaborados para a viabilização do empreendimento e a Tabela
Síntese do Licenciamento, disponível no ANEXO 2-01, elenca os dados mais
relevantes referentes ao loteamento, seja informações concernentes a implantação,
como, também, à operação (fase relacionada a ocupação plena do loteamento pela
população).

2.2.

Localização e Acesso ao Empreendimento

O município de São Vicente localiza-se da Região Metropolitana da Baixada Santista,
distando 70,6 km da Capital Paulista. Faz limite com os municípios de Santos, Praia
Grande, Cubatão, São Bernardo do Campo, Mongaguá, Itanhaém
e com a capital paulista, conforme ilustrado pela Figura 2-02.
A localização geográfica do empreendimento proposto pode ser melhor observada
através de sua delimitação em cartografia oficial, a partir de sobreposição em Carta
IBGE (Escala: 1:50.000 – Santos – SF-23-Y-D-IV-3), constante na Figura 2-03, cuja
versão oficial se encontra integralmente no ANEXO 2-02.
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Figura 2-02 – Locação do empreendimento na cidade de São Vicente em relação ao Estado.

Fonte: Google Maps (2021).
Figura 2-03 – Sobreposição em Carta IBGE (Escala: 1:50.000 – Santos – SF-23-Y-D-IV-3)
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O Terreno onde o LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA será implantado
está localizado na Macroárea Continental de São Vicente, especificamente na
Avenida Lilian Ferreira Lacerda, s/nº - Via Marginal da Rod. Padre Manoel da Nóbrega
(SP-055) – km 67 – Bairro Samaritá.
Para exemplificar possíveis formas de acesso ao empreendimento, são projetadas e
apresentadas duas alternativas de trajetos, como pode ser observado nas Figuras 204 e 2-05, com breve descrição a seguir:
Alternativa 01: Acesso realizado através da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP55), no sentido Praia Grande, pela saída para Parque das Bandeiras, então pela Rua
Médici e, cruzando a pista, pela Rua Antônio Ribeiro Franco (via marginal a rodovia).
Alternativa 02: Acesso pela Ponte dos Barreiros, no sentido Macroárea Continental de
São Vicente. Após cruzar a ponte, acessar a Via Angelina Preti da Silva e seguindo
até cruzar para a Avenida Quarentenário, então seguir em direção a Rua 19 no bairro
Jardim Rio Branco e, por fim, acessar à esquerda a Rua Dorgival Felipe
Figura 2-04 – Croqui de acesso ao Loteamento.
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Figura 2-05 – Detalhe dos acessos ao Loteamento.

2.3.

Condição Documental

2.3.1.

Matrícula e Dominialidade da Propriedade

O terreno onde estará localizado o empreendimento está registrado na Matrícula nº
85.622 e, atualmente, de propriedade da empresa RHODIA BRASIL S.A. como pode
ser comprovado na Certidão de Matrícula emitida em 26/03/2021, disponível no
ANEXO 2-03. No ANEXO 2-04 apresentamos cópia do espelho de Imposto Territorial
Urbano – IPTU de 2021 do Terreno, comprovando a localização da área no perímetro
urbano do Município de São Vicente.
Contudo, a SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA. possui autonomia para
desenvolver

os

estudos

necessários

para

o

licenciamento

ambiental

do

empreendimento nessa propriedade, formalmente autorizado pelo atual proprietário
por meio do documento intitulado “DECLARAÇÃO”, constante no ANEXO 2-05.
Esclarecemos que o LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA não ocupará
a integridade da Gleba, sendo que a porção noroeste com 81.516,39 m² será
desmembrada para venda ou desenvolvimento de futuro empreendimento cuja
tipologia será definida oportunamente.
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA – SÃO VICENTE/SP
EIA – INFORMAÇÕES GERAIS

CAP. 02 - 8 / 14

Página: 104

Entretanto, todos os estudos realizados para compor o diagnóstico ambiental
apresentados no Capítulo 09 – Diagnóstico Ambiental do Meio Físico, Capítulo 10
– Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico e Capítulo 11 – Diagnóstico Ambiental
do Meio Socioeconômico, foram realizados para o todo o terreno, não apenas para
a gleba que será loteada, tendo em vista que as particularidades de cada variável
ambiental, seja ela biótica ou abiótica, são aplicáveis para a área como um todo.

2.3.2.

Documentos SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA.

Apresentamos no ANEXO 2-06 os seguintes documentos da SKAF URBANIZAÇÃO
SÃO VICENTE SPE LTDA.:


Cartão CNPJ, obtido em 15/03/2021;



Contrato Social da Empresa;



Procuração da RHODIA BRASIL S.A. nomeando e constituindo seus bastantes
procuradores PRATA & MENONCELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DR.
PAULO DUARTE JUNGUEIRA PAMPLONA PRATA e Dra. GABRIELLA
VICHESI MENONCELLO PRATA para representá-la em procedimentos e
processos administrativos ou judiciais envolvendo o imóvel;



Substabelecimento entre Dra. GABRIELLA VICHESI MENONCELLO PRATA
para GABRIEL JUNQUEIRA PAMPLONA SKAF;



Procuração de SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA. para o Eng.º
JOSÉ EDUARDO MOLINA BEZ, responsável técnico e legal da OIKOS
ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP;



Declaração de Filiação à AELO, emitida em 11/06/2021.
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2.4.

Processo de Licenciamento Ambiental

Por se tratar de uma atividade com potencial de geração de impactos ambientais, sua
análise se dará em âmbito estadual, através da Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo – CETESB, devendo o processo de Licenciamento Ambiental Prévio (LP)
ser instruído por meio de um Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA), em acordo com o exposto nos termos do § 1º do artigo
6º da Decisão de Diretoria nº 153/2014/I, de 28/05/2014 e publicada no Diário Oficial
do Estado de São Paulo em 29/05/2014, que dispõe sobre os procedimentos para
licenciamento ambiental com avaliação de impacto ambiental no âmbito da CETESB.
Seguindo o rito proposto pela referida Decisão de Diretoria a SKAF URBANIZAÇÃO
SÃO VICENTE SPE LTDA, sob coordenação técnica desta Consultoria, solicitou em
03/01/2020 Termo de Referência com a finalidade de obter subsídios técnicos e
definições acerca do conteúdo a ser seguido para elaboração do EIA/RIMA e,
consequentemente, ao processo de Licenciamento Ambiental Prévio (LP) para
implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA.
Este processo, que ficou cadastrado sob o número CETESB.000060/2020-6, tendo
sido realizado o pagamento da respectiva taxa de análise e upload de todo processo
no sistema e-ambiente da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de
São Paulo (SIMA) para a análise da CETESB, o qual englobou todos os documentos,
memoriais, plantas, formulários exigidos e, inclusive, a proposta de Termo de
Referência. Em 05/05/2020 a CETESB se manifestou por meio do Parecer Técnico nº
110/20/IE, definindo o Termo de Referência para elaboração do EIA/RIMA do
empreendimento, apresentando diretrizes e exigências quanto ao conteúdo do estudo
em processo. O referido Parecer pode ser consultado no ANEXO 2-07.
Ainda no mesmo estágio do processo de licenciamento no âmbito estadual, no que
tange às Unidades de Conservação próximas ao empreendimento, sendo elas o
Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) e Parque Estadual Xixová-Japuí (PEXJ) os
estudos seguiram as orientações da Manifestação Técnica Conjunta PESM-NIP/ATLIC 010/2020 emitida pela Fundação Florestal em 31/03/2020 (ANEXO 2-08).
Em relação a Comunidades Tradicionais, especificamente aos estudos do
componente indígena, esta Avalição de Impacto Ambiental seguirá através de
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complementação futura as orientações da Manifestação da Fundação Nacional do
Índio (FUNAI) a ser emitida tendo como base os termos da Instrução Normativa nº
02/2015 e Portaria Interministerial nº 060/2015, tendo em vista a proximidade de 5 km
em relação a Terra Indígena Tenondé Porã e à Aldeia Tekoá Mirim. Nestes termos,
foi encaminhada pela CETESB à FUNAI o Ofício 133/20/IE no dia 04/05/2020
solicitando manifestação quanto a necessidade de emissão de Termo de Referência
Específico; a FUNAI se manifestou em 09/06/2020 através do Ofício nº
645/2020/CGLIC/DPDS/FUNAI solicitando à CETESB informações complementares
para sua manifestação, sendo que tais informações foram fornecidas pela CETESB
através do Ofício 178/2020/IE no dia 30/07/2020, porém até o protocolo do presente
EIA a FUNAI não havia se manifestado. Os referidos documentos constam,
respectivamente, nos ANEXOS 2-09.1, 2-09.2 e 2-09.3.
Quanto as manifestações na esfera municipal exigidas para análise do processo de
obtenção da Licença Ambiental Prévia (LP), a Prefeitura Municipal de São Vicente,
por meio da Certidão nº 051/2021, emitida em 11/06/2021 (ANEXO 2-10), certificou
que o Município está localizado em Zona de Qualificação Urbana (ZU), Zona Eixo de
Interesse Metropolitano (ZIM) e Zona Corredor (ZCOR), as quais permitem a
implantação deste empreendimento no local, desde que respeitado as definições
urbanísticas estabelecidas pelo município e seguido todos os processos de
licenciamento exigido pelo Estado de São Paulo.
Relativo as aprovações dos projetos do loteamento, o município expediu pela
Secretaria de Projetos Especiais a Certidão de Diretrizes Técnicas nº 004/212, em
14/01/2021, e pela Secretaria de Obras Particulares, a Certidão de Caráter Geral nº
046/21, em 16/03/2021, onde são apresentadas as diretrizes a serem seguidas pelo
empreendedor durante implantação do empreendimento em questão, mediante
análise do Projeto Urbanístico e demais plantas e memorias descritivos dos projetos
de Terraplenagem e Drenagem. Tais certidões estão inseridas, respetivamente, nos
ANEXOS 2-11.1 e 2-11.2 deste estudo.
E ainda, sob o mesmo aspecto, a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Defesa
Animal (SEMAM) do município de São Vicente declarou em 29/03/2021 através do
Parecer Técnico nº 4637 (ANEXO 2-12) que nada tem a se opor quanto à análise de
licenciamento

ambiental

pela

CETESB,

seguindo,
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estabelecidas na Resolução SMA nº 22, de 15/04/2009, parágrafo 2º do artigo 5º e na
Resolução CONAMA 237/97, artigo 5º.
A continuidade do processo de Licenciamento Ambiental Prévio (LP) para o
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA encontra-se no encaminhamento
dos documentos necessários e nos estudos englobados neste EIA e no respectivo
RIMA para atendimento a todas as exigências legais pertinentes.
Vale ressaltar que caso concretizada a emissão da Licença Prévia (LP), o
empreendedor deverá, ainda, obter Certificado de Aprovação junto ao Grupo de
Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais – GRAPROHAB e, após aprovações
do referido órgão, da Prefeitura Municipal e da CETESB, iniciar as obras de
implantação do loteamento.

2.5.

Identificação do Empreendedor

Razão Social

SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA.

CNPJ

31.132.433/0001-24

Endereço
Contato

Rua Argentina, 1570 – Sala 24 A, América – Barretos/SP
- CEP: 14.783-192
a.fernandes@skafurbanizacao.com.br
(11) 98231-0753

Responsável Legal

Gabriel Junqueira Pamplona Skaf

Cargo

Sócio Diretor

CPF

316.520.208-70

RG

32.748.479
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2.6.

Identificação da Empresa Responsável pelo Elaboração do EIA/RIMA

Razão Social:

OIKOS Engenharia e Soluções Ambientais EIRELI-EPP

CNPJ

08.322.995/0001-19

CREA

938.371-SP
Av. Marechal Floriano Peixoto, 236 – Apto 322, Pompéia
– Santos/SP - CEP: 11.060-302
jose.eduardo@oikosconsultoria.com.br
(13) 3301 - 4256 / (13) 9 8111 - 1270

Endereço
Contato

Responsável Técnico Eng.º Civil José Eduardo Molina Bez
CPF

276.619.488-69

RG

25.171.567-X – SSP/SP

CREA/SP

5.061.152.868

2.7.

Responsáveis Técnicos e Autores dos Projetos
Autora do Projeto Urbanístico
Nome

Profissão

Conselho de classe

Luciane Mota Virgílio

Arquiteta

CAU nº 026002

Autor do Projeto de Terraplenagem
Nome

Profissão

Conselho de classe

Agnaldo Sérgio Bertolo

Arquiteto

CAU nº A70465-2

Autora do Projeto de Drenagem
Nome

Profissão

Conselho de classe

Viviane Rodrigues Moya

Engenheira Civil

CREA/SP nº 5061738100

Responsável Técnico pelos Projetos Urbanístico, Terraplenagem e Drenagem
Nome

Profissão

Conselho de classe

Adriano Fernandes

Engenheiro Civil

CREA/SP nº 5070714998
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3.

JUSTIFICATIVAS DOS EMPREENDIMENTO

Apresentaremos neste capítulo informações, evidências e argumentos que justificam
a implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA, a ser
desenvolvido pela SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA. no município de
São Vicente / SP.
As Justificativas para implantação do empreendimento estão embasadas nos
seguintes critérios técnicos, ambientais e socioeconômicos, os quais descreveremos
a seguir:


Compatibilidade com o ordenamento territorial municipal e estadual, onde é
permitido e, até mesmo, incentivado a implantação desta tipologia de
empreendimento, desde que conduzidos os processos de licenciamento
pertinentes, conforme Lei de Uso e Ocupação do Solo de São Vicente (Lei
Complementar nº 987/2020) e Zoneamento Ecológico Econômico da Baixada
Santista (Decreto Estadual nº 58.996/2013).



Redução do déficit habitacional, tendo em vista que o munícipio de São Vicente
e, principalmente, a Macroárea Continental do município passam por escassez
de ofertas habitacionais para sua população.



Adequação do sistema de macrodrenagem pluvial atualmente existente na
região, uma vez que as obras de macrodrenagem a serem implantadas para
atendimento aos critérios estabelecidos pela legislação estadual e municipal irão
contribuir para uma melhora efetiva deste problema, não apenas para o local de
implantação, como, também, para os bairros vizinhos.



Modernização urbanística e valorização imobiliária da região, considerando que
todo o entorno apresenta condições de infraestrutura relativamente precárias, a
implantação de um loteamento seguindo preceitos urbanísticos modernos trará
melhorias, associadas principalmente a drenagem pluvial, saneamento e
mobilidade da população vizinha.



Compatibilidade com projetos e programas de infraestrutura, como por exemplo
a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) por parte do Estado de São
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Paulo e as metas estabelecidas pelo Plano Municipal Integrado de Saneamento
Básico (PMISB) de São Vicente.


Geração de empregos na implantação e operação, representando um impacto
socioeconômico positivo e muito relevante para a região em que o
empreendimento está inserido, ainda mais se considerarmos a crise econômica
causada pela pandemia do COVID-19 que impactou negativamente diversos
setores da economia e consequentemente a geração de empregos, os quais
mesmo após a pandemia levarão um tempo considerável para se recuperarem.



Impacto positivo nas receitas fiscais na implantação e operação, sendo está uma
condição importante também na área socioeconômica, pois durante as fases de
implantação e operação, incidirão sobre as despesas e receitas operacionais do
empreendimento encargos, contribuições, taxas e impostos, essenciais para
manutenção das condições econômicas de São Vicente.

3.1

Compatibilidade com o Ordenamento Territorial Municipal e Estadual

Conforme pode ser observado na Certidão de Uso e Ocupação do Solo nº 051/2021,
emitida em 11/06/2021 (ANEXO 2-10), o LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM
EUROPA será implantado em local cujo zoneamento municipal, publicado através da
Lei Complementar nº 987/2020, permite e incentiva a execução das atividades a
serem realizadas pelo empreendimento, desde que o projeto urbanístico do
Loteamento seja aprovado pela prefeitura municipal, assim como o processo de
licenciamento junto a CETESB seja devidamente conduzido.
Além disso, o Zoneamento Ecológico Econômico da Baixada Santista (ZEE-Baixada
Santista), ferramenta criada pelo Estado de São Paulo por meio do Decreto Estadual
nº 58.996/2013, com o objetivo de auxiliar o gerenciamento costeiro e assegurar a
qualidade ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de
vida da população em toda Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS),
estabeleceu normas de uso e ocupação do solo além daquelas definidas pela Lei
Complementar nº 987/2020. Tais normas, viabilizam a inserção do empreendimento
no local definido (Z5 Terrestre do ZEE-Baixada Santista).
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Portanto, a instalação e futura ocupação do empreendimento é viável do ponto de
vista do Zoneamento Urbano, tanto em relação ao ordenamento municipal, quanto
estadual. Além disso, a Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal (SEMAM)
emitiu parecer favorável, mediante o Parecer Técnico nº 4637, de 29/03/2021 (ANEXO
2-12), viabilizando sob o aspecto ambiental em âmbito municipal a implantação do
Loteamento.

3.2

Redução no Déficit Habitacional

Atualmente, o município de São Vicente está enquadrado na tipologia A.1 com
precariedade habitacional grave e intensa atividade econômica com crescimento
populacional, de acordo com o último censo realizado pelo IBGE em 2010. Além disso,
o Plano de Habitação de Interesse Social (PLHIS) organizado pelo município de São
Vicente, levantou, em 2009, a estimativa de domicílios a consolidar, a reassentar e a
remanejar, com um total de 27.115 domicílios, sendo que dentro dos assentamentos
existentes, 17.348 estão inadequados e a existência do déficit habitacional chega a
9.767 domicílios.
Tendo isso em vista, o IBGE (Censo 2010) identificou em São Vicente 27 aglomerados
subnormais e com precariedade de serviços públicos essenciais, como saneamento
básico, por exemplo, com uma população residente de 86.684 pessoas, totalizando
24.067 domicílios. O estudo Resumo Executivo Litoral Sustentável – São Vicente
indica a existência de 39 Assentamentos Precários no município, sendo 15 localizados
na Macroárea Continental do município (Área de Influência Direta – AID deste EIA), o
que representa em média 11.084 famílias.
O LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA disponibilizará 1.901 lotes
residenciais (1.895 lotes unifamiliares e 6 lotes multifamiliares), sendo 01 misto que
possibilitará unidades comerciais, em um loteamento contendo infraestrutura
adequada para moradia, além de áreas livres para uso público, como áreas verdes e
sistemas de lazer. Nesse sentido, a sua implantação apoiará o município na redução
do déficit habitacional em até 46% comparando com os dados do Plano de Habitação
de Interesse Social (PLHIS), principalmente, na Macroárea Continental, uma vez que
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será possível a construção de aproximadamente 4.479 unidades habitacionais e
beneficiando cerca de 22.395 pessoas.

3.3

Adequação do Sistema de Macrodrenagem Pluvial

Conforme constatado ao longo do Capítulo 09 - Diagnóstico Ambiental do Meio
Físico, a região de inserção do empreendimento possui alta suscetibilidade a
inundações, sendo constatados durante visitas técnicas ao local pontos de enchente
nos bairros vizinhos, principalmente no Jardim Rio Branco localizado ao lado da área
onde o LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA será implantado.
Sabe-se que um sistema bem projetado de drenagem das águas pluviais é essencial
para evitar acúmulos de água e consequentemente problemas relacionados a
inundações, tanto do ponto de vista de estrutura urbana, quanto sanitário e de saúde
pública causados por doenças de veiculação hídrica.
De acordo com o Programa Regional de Identificação e Monitoramento de Áreas
Críticas de Inundações, Erosões e Deslizamentos (PRIMAC/2002), realizado pela
Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM), existem 11 pontos críticos ao
redor do empreendimento sujeitos a inundações. Alguns deles já foram solucionados
pelo município, contudo ainda possuem locais que persistem com essa problemática,
sendo esta questão detalhada no Capítulo 9 deste EIA, conforme mencionado
anteriormente.
Dessa forma, tendo em vista que o Loteamento será construído e viabilizado por um
sistema de drenagem adequado que trará melhorias às condições de drenagem
urbana hoje existentes, tanto no terreno de implantação do empreendimento, quanto
nos arredores, entende-se que a implantação do empreendimento trará melhorias no
que diz respeito ao saneamento básico da região, principalmente no aspecto de
macrodrenagem pluvial.

3.4

Modernização Urbanística e Valorização Imobiliária

A implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA trará melhorias
nas condições de infraestrutura na AID, principalmente nos bairros adjacentes a ADA,
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onde as condições são relativamente precárias. Estando previstas adequações nas
redes de drenagem pluvial e soluções adequadas de saneamento para a ADA,
resultando, consequentemente, na valorização dos imóveis em seu entorno.
Com a implantação do loteamento, projetado de acordo com os preceitos urbanísticos
modernos, assim como atendendo aos regramentos do zoneamento e uso e ocupação
do solo municipal, especificamente em relação a seu viário, o empreendimento
propiciará melhorias significativas no contexto de mobilidade dos moradores dos
bairros Jardim Rio Branco e Parque das Bandeiras, uma vez que para se locomover
de um desses bairros para o outro faz-se necessário deslocamento superiores a 2 km,
tendo em vista a necessidade de se contornar o terreno, que hoje representa uma
descontinuidade urbanística na região. Atualmente muitos moradores se vêm
obrigados a atravessar o terreno utilizando-se de trilhas no interior da mata, se
sujeitando, assim, a acidentes por quedas ou mesmo por ataques de animais
peçonhentos.
Portanto, conclui-se que a implantação do loteamento no terreno objeto deste estudo
é oportuna, também, pelo aspecto de gerar benefícios aos moradores dos bairros
vizinhos, valorizando seus imóveis e propiciando condições mais adequadas de
mobilidade.

3.5

Compatibilidade com Projetos e Programas de Infraestrutura

Conforme elucidado pelo Capítulo 12 - Identificação e Avaliação dos Impactos
Ambientais, a implantação do Empreendimento trará impactos, tanto positivos quanto
negativos. Um destes impactos está relacionado com aumento na demanda por
infraestrutura urbana para atendimento aos futuros moradores e usuários do
Loteamento,

como

por

exemplo,

transporte

público,

saneamento

básico,

equipamentos educacionais, médicos, de cultura e lazer.
Nesse sentido, o Capítulo 13 – Programas Ambientais estabeleceu programas
específicos a serem cumpridos pelo empreendedor para suprir este aumento na
demanda por infraestrutura, de maneira a auxiliar o poder público municipal no
atendimento à população, principalmente na Macroárea Continental de São
Vicente/SP (AID do empreendimento).
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Especificamente no que tange o transporte público, o Governo do Estado de São
Paulo, através da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), está
ampliando as linhas do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que atenderá, em 2023, toda
a população dos bairros localizados na Macroárea Continental de São Vicente,
através do trecho Barreiros-Samaritá, inclusive, os moradores que virão a ocupar as
unidades habitacionais do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA,
solucionando um dos principais potenciais impactos a serem gerados pelo
empreendimento que é a mobilidade urbana.
Além disso, a solução de coleta e tratamento de esgoto doméstico projetada para
atendimento as unidades habitacionais e comerciais do empreendimento vai ao
encontro das propostas estabelecidas no Plano Municipal Integrado de Saneamento
Básico (PMISB) do município de São Vicente/SP, o qual pretende alcançar a
universalização no atendimento dos serviços de esgotamento e abastecimento
público.
Dessa forma, do ponto de vista de infraestrutura municipal, especificamente em
relação a mobilidade urbana, transporte público e saneamento básico, a implantação
do empreendimento vai ao encontro das estratégias projetadas pelo poder público e
poderá contribuir na melhoria da qualidade de vida da população do município.

3.6

Geração de Empregos na Implantação e Operação

A implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA está prevista
para ocorrer em até 18 meses e sua operação, ou seja, ocupação do empreendimento,
dependerá da construção das unidades habitacionais pelos futuros proprietários dos
lotes. Dessa forma, como poderá ser observado no Capítulo 7 – Caracterização do
Empreendimento é prevista a contratação de 120 trabalhadores na fase de
implantação do loteamento, contudo, a geração de postos de trabalho durante
operação é certa e se prevê um contingente muito superior ao apresentado para a
implantação, porém, de difícil mensuração, uma vez que o avanço das construções
das habitações dependerá da venda dos lotes e consequentemente da capacidade
dos proprietários de construí-las. Adicionalmente, haverá ainda uma demanda por
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trabalhadores no lote comercial e ainda, prestadores de serviço que atenderão a essa
população que residirá no loteamento.
Conforme abordado no Capítulo 13 – Planos e Programas Ambientais, será
priorizada a contratação de mão-de-obra residente na cidade de São Vicente, sem
considerar ainda os empregos indiretos, gerados pelas empresas locais que fornecem
serviços e produtos de consumo direto, como material de construção, peças e
equipamentos, alimentos, refeições, hospedagem, etc.
Além disso, estão previstos cursos e treinamentos de capacitação aos colaboradores
que atuarão na frente de obras de implantação do loteamento, permitindo que, mesmo
após serem desmobilizados, estejam capacitados para atuar em outras atividades e
motivados para buscar sua reinserção no mercado de trabalho.
Portanto, a geração de novas vagas, no contexto local em que o empreendimento está
inserido, onde os impactos advindos da crise econômica causados pela pandemia do
COVID-19 ocasionaram em aumento do número de desempregados, representa um
forte argumento para justificar a viabilidade socioeconômica do LOTEAMENTO
RESIDENCIAL JARDIM EUROPA.

3.7

Impacto Positivo nas Receitas Fiscais na Implantação e Operação

Durante as fases de implantação e operação incidirão sobre as despesas e receitas
operacionais do empreendimento encargos, contribuições, taxas e impostos como
ISS, PIS e COFINS.
A geração de empregos nas fases de implantação e operação do empreendimento
incidirá em despesas com salários e encargos sociais, que incluem o aumento das
contribuições com INSS, FGTS e seguros, entre outros, além de contribuir para o
aumento da renda das famílias desses funcionários que consequentemente utilizarão
esses recursos para pagamentos de suas despesas pessoais, gerando arrecadação
de receitas fiscais.
Diante do exposto, no aspecto das receitas fiscais, concluímos que a implantação,
objeto de estudo no presente EIA, é positiva e essencial para manutenção das
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condições socioeconômicas do município de São Vicente e região, devendo ser
concretizada.

3.8

Considerações Finais

Dessa forma, a partir do exposto ao longo desse capítulo, torna-se evidente que a
implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA poderá ofertar lotes
para edificação de habitações regulares e adequadas para a população que vive em
uma região com problemas sérios de déficit habitacional e, ainda, trará melhoras
significativas na infraestrutura urbana local, principalmente em relação a drenagem
urbana, onde, no local, existem pontos críticos sujeitos a inundações, segundo dados
da AGEM. Além disso, tanto as obras de implantação do loteamento quanto aquelas
relacionadas a sua ocupação, através da construção de habitações pelos futuros
proprietários dos lotes, serão realizados preferencialmente por mão de obra e
prestadores de serviço locais, assim como pela aquisição de insumos, trazendo
impactos positivos para a economia regional e, consequentemente contribuindo para
o aumento das receitas fiscais inerentes aos impostos associados. Tal benefício
apresenta maior relevância devido ao contexto econômico atual em que a pandemia
causada pela COVID-19 trouxe consequências graves ao município e à toda
população.
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5.

ASPECTOS LEGAIS

Neste capítulo será apresentada a listagem de normas técnicas e legislações nos
âmbitos Federal, Estadual e Municipal que são aplicáveis à implantação do
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA no município de São Vicente/SP.
O objetivo deste item é servir de apoio às demais áreas do conhecimento que fazem
parte deste estudo, pretendendo demonstrar a compatibilização da futura implantação
do empreendimento com a legislação pertinente. Toda e qualquer implantação de
empreendimentos que possam causar impactos ao meio ambiente tem de estar em
acordo com a legislação ambiental, podendo ser necessária a elaboração, conforme
necessidade, de estudos ambientais e programas para mitigação dos possíveis impactos
ambientais relacionados.
Este Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA) foram elaborados seguindo as orientações constantes no Termo de
Referência para elaboração do EIA/RIMA nº 110/20/IE emitido pela Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) no dia 05 de maio de 2020 (ANEXO 207).
Em relação às Unidades de Conservação próximas ao empreendimento, a saber: Parque
Estadual da Serra do Mar (PESM) e Parque Estadual Xixová-Japuí (PEXJ) os estudos
presente nesse material foram realizados seguindo as orientações da Manifestação
Técnica Conjunta PESM-NIP/AT-LIC 010/2020 (ANEXO 2-08) emitida pela Fundação
Florestal em 31 de março de 2020.
Em relação a Comunidades Tradicionais, especificamente aos estudos do componente
indígena, esta Avalição de Impacto Ambiental seguirá através de complementação futura
as orientações da Manifestação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) a ser emitida
tendo como base os termos da Instrução Normativa nº 02/2015 e Portaria Interministerial
nº 060/2015, tendo em vista a proximidade de 5 km em relação a Terra Indígena Tenondé
Porã e à Aldeia Tekoá Mirim. As manifestações não conclusivas até o momento e
constantes no processo pertinentes a este aspecto constam nos ANEXOS 2-09.1, 2-09.2
e 2-09.3.
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Importante ressaltar que a implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM
EUROPA está respaldada na esfera municipal, tendo a municipalidade se manifestado
através da Certidão de Uso e Ocupação do Solo nº 051/2021, de 11/06/2021 (ANEXO
2-10), emitida pela Secretaria de Projetos Especiais (SEPS) e pelo Parecer Técnico
Ambiental nº 4637, de 29/03/2021 (ANEXO 2-12) emitido pela Secretaria de Meio
Ambiente e Defesa Animal (SEMAM).
Independentemente das orientações provenientes dos órgãos competentes, serão
inclusas todas as medidas protecionistas necessárias para minimizar os possíveis
impactos ambientais, conforme preconizam os dispositivos legais em vigor e, também as
normas técnicas pertinentes.
As principais normas e legislação no âmbito federal, estadual e municipal pertinentes ao
empreendimento são apresentadas a seguir:

5.1.

Âmbito Federal
Legislações, Planos e Normas Federais

Trata especificamente da Política Ambiental Brasileira, na Seção
III – Do Desporto, no capítulo VI – Do Meio Ambiente, no art. no.
225, que dispõe sobre o direito de todos quanto ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
Constituição da República
Também faz referências ao meio ambiente nos artigos:
Federativa do Brasil, de 05/10/1988 5º (inciso LXXIII), 23º (incisos VI e VII), 24º (incisos VI, VII e VIII),
129º (inciso III), 170º (inciso VI), 174º (§3), 200º (inciso VIII) e
216º (incisos V e § 1,2,3,4 e 5).
No capítulo II – Da Política Urbana, o art. 182º, determina que a
política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder
Público Municipal, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bemestar de seus habitantes.
Lei Federal nº 9.985, de 18/07/2000 Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição
(Sistema Nacional de Unidades de Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
Conservação da Natureza)
da Natureza e dá outras providências.
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Legislações, Planos e Normas Federais

Lei Federal nº 14.026, de
15/07/2020

Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº
9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional
de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para editar
normas de referência sobre o serviço de saneamento, a Lei nº
10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar o nome e as
atribuições do cargo de Especialista em Recursos Hídricos, a Lei
nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por
contrato de programa dos serviços públicos de que trata o art.
175 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de
2007, para aprimorar as condições estruturais do saneamento
básico no País, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para
tratar dos prazos para a disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015
(Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação
às microrregiões, e a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017,
para autorizar a União a participar de fundo com a finalidade
exclusiva de financiar serviços técnicos especializados.

Lei Federal nº 12.305, de
08/02/2010
(Política Nacional de Resíduos
Sólidos)

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei no.
12.305/10 que foi regulamentada no final de 2010 pelo Decreto
no. 7.404/10, estabelece que todos os municípios brasileiros
elaborem um plano local de resíduos sólidos até agosto de 2012.

Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê
Decreto nº 7.404, de 23/12/2010
Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o
Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística
Reversa, e dá outras providências.
Regulamenta os artigos 182º e 183º da Constituição Federal,
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
Lei Federal nº 10.257, de
providências.
10/07/2001
O art. 2º estabelece diretrizes gerais para a política urbana, com
(Estatuto da Cidade)
destaque para saneamento ambiental, infraestrutura urbana,
cooperação entre governos e iniciativa privada, ordenação e
controle do uso do solo.
Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional
Lei Federal nº 9.795, de 27/04/1999 de Educação Ambiental e dá outras providências.
(Política Nacional de Educação
O art. 3º estabelece que todos têm direito à educação ambiental,
Ambiental – PNEA)
incumbindo as empresas, entidades de classe, públicas ou
privadas de promovê-la.
Lei Federal nº 9.605, de 12/02/1998 Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
(Lei de Crimes Ambientais)
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema
Lei Federal nº 9.433, de 08/01/1997 Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta
(Política Nacional de Recursos
o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º
Hídricos – PNRH)
da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº
7.990, de 28 de dezembro de 1989.

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA - SÃO VICENTE/SP
EIA – ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS

CAP. 5 - 3 / 18

Página: 120

Legislações, Planos e Normas Federais
Disciplina Ação Civil Pública de Responsabilidade Por Danos
Lei Federal n° 7.347, de 24/07/1985
Causados ao Meio Ambiente, ao Consumidor e a outros bens e
(Ação Civil Pública)
direitos.
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA),
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências. Trata o art. 10º, que dependerão de prévio
licenciamento do órgão estadual competente integrante do
SISNAMA, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis,
a construção, instalação, ampliação e funcionamento de
Lei Federal nº 6.938, de 31/08/1981
estabelecimento de atividades utilizadoras de recursos
(Política Nacional de Meio
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras,
Ambiente – PNMA)
bem assim os empreendimentos capazes, sob qualquer forma,
de causar degradação ambiental. O Decreto nº. 99.274/90
determina no art. 17º sobre licenciamento ambiental pelo órgão
estadual competente, e art. 19º trata da incumbência do Poder
Público em expedir a Licença Prévia, Licença de Instalação e a
Licença de Operação.
Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade autárquica, cria
Lei Federal nº 7.735, de 22/02/1989 o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis e dá outras providências.
Lei Federal n° 6.902, de 27/04/1981,
Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de
regulamentada pelo Decreto no.
Proteção Ambiental.
99.274, de 06/06/1990
Dispõe sobre de Proteção à Fauna e dá outras providências.
Lei Federal nº 5.197, de 03/01/1967 Alterada pelas Leis nos. 7.584 de 06/01/1987, 7.653 de
12/02/1988, 97.633 de 10/04/1989 e 9.111 de 10/10/1995.
Lei Federal nº 6.766, de 19/12/1979
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras
(Lei de Parcelamento do Solo
Providências.
Urbano)
Altera o Decreto-Lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1941
os
Lei Federal nº 9.785, de 29/01/1999 (desapropriação por utilidade pública) e as Leis n 6.015, de 31
de dezembro de 1973 (registros públicos) e 6.766, de 19 de
dezembro de 1979 (parcelamento do solo urbano).
Lei Federal nº 4.591, de 16/12/1964 Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações
imobiliárias.

Lei Federal nº 12.651, de
25/05/2012
(Novo Código Florestal)

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis
nos. 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro
de 1996 e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis
nos. 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de
1989, e revoga a Medida Provisória nº. 2.166-67, de 24 de agosto
de 2001; e dá outras providências.
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Legislações, Planos e Normas Federais

Lei Federal nº 13.465, de
11/07/2017

Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a
liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma
agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia
Legal; institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos
procedimentos de alienação de imóveis da União; altera as Leis
nos 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 , 13.001, de 20 de junho de
2014 , 11.952, de 25 de junho de 2009, 13.340, de 28 de
setembro de 2016, 8.666, de 21 de junho de 1993, 6.015, de 31
de dezembro de 1973, 12.512, de 14 de outubro de
2011, 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 13.105, de
16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), 11.977, de 7 de
julho de 2009, 9.514, de 20 de novembro de 1997, 11.124, de 16
de junho de 2005, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 10.257,
de 10 de julho de 2001, 12.651, de 25 de maio de 2012, 13.240,
de 30 de dezembro de 2015, 9.636, de 15 de maio de
1998, 8.036, de 11 de maio de 1990, 13.139, de 26 de junho de
2015, 11.483, de 31 de maio de 2007, e a 12.712, de 30 de
agosto de 2012, a Medida Provisória nº 2.220, de 4 de setembro
de 2001, e os Decretos-Leis nº 2.398, de 21 de dezembro de
1987, 1.876, de 15 de julho de 1981, 9.760, de 5 de setembro de
1946, e 3.365, de 21 de junho de 1941; revoga dispositivos da
Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993, e da Lei nº
13.347, de 10 de outubro de 2016; e dá outras providências.

Lei Federal nº 3.924, de 26/07/1961 Dispõe sobre os Monumentos Arqueológicos e Pré-históricos.
Lei Federal nº 11.428, de
22/12/2006
Decreto Federal nº 6.514, de
22/07/2008
Decreto Federal nº 99.492, de
03/09/1990

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do
Bioma Mata Atlântica.
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio
ambiente, estabelece o processo administrativo federal para
apuração destas infrações, e dá outras providências.
Dispõe sobre a criação do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – IPHAN, autarquia federal, com base na Lei
nº. 8.029, de 12/04/1990, vinculado ao Ministério da Cultura.

Decreto Federal n° 89.336, de
31/01/1984

Dispõe sobre as Reservas Ecológicas e Áreas de relevante
Interesse Ecológico, e dá outras providências.

Decreto Federal nº 50.877, de
29/06/1961

Dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos ou oleosos nas
águas interiores ou litorâneas do País, e dá outras providências.

Decreto Federal nº 6.660, de
21/11/2008

Regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de
2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa
do Bioma Mata Atlântica.

Decreto-Lei Federal n° 227, de
28/02/1967
(Código de Mineração)
Decreto-Lei n° 25, de 30/11/1937

Dispõe sobre o Código de Mineração.
Alterado pelas Leis Federais nos. 6.567/78, 8.982/95 e 9.314/96.
Dispõe sobre a organização da proteção do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional.
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Decreto-Lei nº 24.643, de
10/07/1934
(Código de Águas)
Resolução CONAMA nº 303, de
20/03/2002, alterada pela
Resolução nº 341 de 2003
Resolução CONAMA nº 302, de
20/03/2002
Resolução CONAMA nº 009, de
03/12/1987

Resolução CONAMA nº 357, de
17/03/2005

Resolução CONAMA nº 006, de
24/01/1986

Resolução CONAMA nº 001, de
23/01/1986

Resolução CONAMA nº 486, de
04/04/2018
Resolução CONAMA nº 237, de
19/12/1997
Resolução CONAMA nº 003, de
18/04/1996
Resolução CONAMA 003, de
28/06/1990
Resolução CONAMA nº 002, de
08/03/1990

Institui o Código de Águas.
Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de
Preservação Permanente.
Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de
Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime
de uso do entorno.
Dispõe sobre a realização de Audiências Públicas, que têm por
finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em
análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo
dos presentes as críticas e sugestões a respeito.
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.
Dispõe sobre aprovação dos modelos de publicação de pedidos
de licenciamento em quaisquer de suas modalidades, sua
renovação e a respectiva concessão e aprova os novos modelos
para publicação de licenças.
Determina como pressupostos para o licenciamento de
atividades modificadoras do meio ambiente, a elaboração de
Estudo de Impacto Ambiental e do respectivo Relatório de
Impacto Ambiental, e estabelece as exigências para a
apresentação desses estudos.
O artigo 2º, inciso X, dispõe sobre a elaboração de estudo de
impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental –
RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual
competente, o licenciamento de atividades modificadoras do
meio ambiente.
Reconhece a revogação da resolução nº. 04, de 11 de dezembro
de 1995, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que
estabelece as Áreas de Segurança Aeroportuária – ASAs
Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental
estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente, dispõe
sobre a competência do órgão estadual para o licenciamento.
Define a abrangência de vegetação remanescente de mata
atlântica, expressa no parágrafo único do artigo 4º, do Decreto
nº. 750, de 10 de fevereiro de 1993.
Estabelece definições de padrões de qualidade do ar.
Institui em caráter nacional o Programa Nacional de Educação e
Controle da Poluição Sonora.
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Resolução CONAMA nº 001, de
08/03/1990

Estabelece que a emissão de ruídos, em decorrência de
quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais e recreativas
obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos
padrões, critérios e diretrizes estabelecidos neste diploma legal,
referenciando as Normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - NBRs 10.151 e 10.152.

Resolução CONAMA nº 420, de
28/12/2009

Dispõe sobre 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.

Resolução CONAMA nº 005, de
15/06/1989

Institui o Programa Nacional de Controle da Poluição do ArPRONAR, como um dos instrumentos básicos da gestão
ambiental para a proteção da saúde, do bem-estar da população
e melhoria da qualidade de vida, com o objetivo de permitir o
desenvolvimento econômico e social do país, de forma
ambientalmente segura, pela limitação dos níveis de emissão de
poluentes das fontes de poluição atmosférica.

Resolução CONAMA nº 010, de
14/12/1988

Dispõe sobre Áreas de Proteção Ambiental - APA's como
unidades de conservação, destinadas a proteger e conservar a
qualidade ambiental e os sistemas naturais ali existentes.

Resolução CONAMA nº 005, de
15/06/1988

Portaria IPHAN nº 230, de
17/12/2002

Dispõe sobre o licenciamento de obras de saneamento para as
quais seja possível identificar modificações ambientais
significativas (limpeza urbana).
O art. 1º estabelece que ficam sujeitas a licenciamento as obras
de saneamento para as quais seja possível identificar
modificações ambientais significativas.
O Parágrafo Único dispõe que são consideradas significativas e,
portanto, objeto de licenciamento, as obras que por seu porte,
natureza e peculiaridade sejam assim consideradas pelo órgão
licenciador e necessariamente as atividades e obras
relacionadas no artigo 3º desta Resolução.
Está previsto no art. 3º, IV, “a”, o licenciamento de obras de
unidades de tratamento de resíduos sólidos de origem
doméstica, pública e industrial.
Dispõe sobre os procedimentos necessários para compatibilizar
as fases de obtenção de licenças ambientais, com os
empreendimentos potencialmente capazes de afetar o
patrimônio arqueológico.

Resolução CNRH nº 16, de
08/05/2001

Dispõe sobre a outorga de direito de uso de recursos hídricos
considerando as legislações específicas vigentes.

Resolução CNRH nº 92, de
05.11.2008

Estabelece critérios e procedimentos gerais para proteção e
conservação das águas subterrâneas no território brasileiro.
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Instrução Normativa MMA n° 05, de
21/05/2004, Portaria MMA n° 43, de
Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção.
30/04/2014 e Portaria MMA n° 444,
de 17/12/2014
Instrução Normativa IBAMA nº 141, Regulamenta o controle e o manejo ambiental da fauna sinantrópica
de 19/12/2006
nociva; revoga a Instrução Normativa IBAMA nº 109 de 03/08/2006.
Portaria IBAMA nº 37, de
03/04/1992

Apresenta a Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira
Ameaçadas de Extinção.

Portaria IBAMA nº 1.522, de
19/12/1989

Dispõe sobre a Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção

Portaria MINTER nº 53, de
01/03/1979

Estabelece normas aos projetos específicos de tratamento e
disposição de resíduos sólidos.

Portaria MMA nº 443, de 17/12/2014 Dispõe sobre as espécies de flora ameaçadas de extinção.

5.2.

Âmbito Estadual
Legislações, Planos e Normas Estaduais

Constituição do Estado de São
Paulo, de 05/10/1989

Lei Estadual nº 10.083, de
23/09/1998, alterada pela Lei nº
10.145, de 23/12/1998
(Código Sanitário do
Estado de São Paulo)
Lei Estadual nº 9.989, de 22/05/1998

Lei Estadual nº 9.866, de 28/11/1997

O capítulo IV, Do Saneamento, artigo 215º, prevê o
estabelecimento de política de ações e obras de saneamento
básico no Estado, respeitando princípios, como por exemplo,
da orientação técnica para os programas visando ao
tratamento de despejos urbanos e industriais e de resíduos
sólidos, e fomento à implantação de soluções comuns,
mediante planos regionais de ação integrada. O § 3º dispõe
que as ações de saneamento deverão prever a utilização
racional da água, do solo e do ar, modo compatível com a
preservação e melhoria da qualidade da saúde pública e do
meio ambiente e com a eficiência dos serviços públicos de
saneamento.
Na Seção III, que trata dos Resíduos Sólidos, o art. 24º dispõe
sobre todo e qualquer sistema individual ou coletivo, público ou
privado, de geração, armazenamento, coleta, transporte,
tratamento, reciclagem e destinação final de resíduos sólidos
de qualquer natureza, gerados ou introduzidos no Estado.
O § 1º do art. 1o dispõe sobre a obrigatoriedade da
recomposição florestal, pelos proprietários, nas áreas próximas
as nascentes, obedecida a faixa marginal com raio mínimo de
50m (cinquenta metros) de largura.
Dispõe sobre diretrizes e normas para proteção e recuperação
das Bacias Hidrográficas dos mananciais de interesse
Regional do Estado de São Paulo.
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Lei Estadual nº 12.300, de 16/03/2006

Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define
princípios e diretrizes para o Estado de São Paulo.

O artigo 2º dispõe sobre os objetivos da Política Estadual do
Meio
Ambiente,
visando
assegurar
condições
ao
desenvolvimento sustentável, e prevê no inciso I, a adoção de
medidas, nas diferentes áreas de ação pública e junto ao setor
privado, para manter e promover o equilíbrio ambiental e a
melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a degradação e
mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o
meio ambiente degradado. Dispõe o art.4º, inciso I, que a
Lei Estadual nº 9.509, de 20/03/1997
Política Estadual do Meio Ambiente visará à compatibilização
(Política Estadual do Meio Ambiente)
do desenvolvimento econômico e social com a preservação da
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.
Trata o art. 19º, do prévio licenciamento 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. O § 2º, dispõe sobre a realização do
EIA/RIMA por técnico habilitados e equipes especialistas.
Conforme disposto no art. 2º, inciso I, considera-se
Saneamento ou Saneamento Ambiental, como o conjunto de
ações, serviços e obras que têm por objetivo alcançar níveis
Lei Estadual nº 7.750, de 31/03/1999 crescentes de salubridade ambiental, por meio do
(Política Estadual de Saneamento) abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária
de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, promoção da disciplina
sanitária do uso e ocupação do solo, drenagem urbana,
controle de vetores de doenças transmissíveis e demais
serviços e obras especializados.
Estabelece normas de orientação à Política Estadual de
Lei Estadual nº 7.663, de 30/12/1991 Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Lei Estadual nº 16.879 de 20/12/2018

Dispõe sobre a aprovação de loteamentos para fins urbanos
com controle de acesso, e dá outras providências.

Decreto Estadual nº 58.996, de
25/03/2013

Dispõe sobre o Zoneamento ecológico-econômico do setor da
Baixada Santista e dá providências correlatas

Decreto nº 10.251, de 30/08/1977.

Cria o Parque Estadual da Serra do Mar e dá outras
providências.

Decreto nº 37.536, de 27/09/1993.

Cria o Parque Estadual Xixová Japuí e da outras providências.

Decreto nº 60.302, de 27/03/2014

Institui o Sistema de Informação e Gestão de Áreas Protegidas
e de Interesse Ambiental do Estado de São Paulo – SIGAP e
dá providências correlatas

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA - SÃO VICENTE/SP
EIA – ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS

CAP. 5 - 9 / 18

Página: 126
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Decreto nº 53.526, de 08/10/2008

Cria a Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Centro,
e dá providências correlatas.

Institui o Programa de Incentivos à Recuperação de Matas
Ciliares e à Recomposição de Vegetação nas Bacias
Decreto Estadual nº 60.521 de
Formadoras de Mananciais de Água, institui a unidade padrão
05/06/2014 alterado pelo Decreto
Árvore-Equivalente e dá providências correlatas. Artigo 2º do
Estadual nº 62.914 de 08/11/2014
Decreto nº 62.914 institui o Programa Nascentes e dá outras
providências.
O art. 5º da Lei no. 997 de 1976, dispõe que a
instalação, construção ou ampliação, bem como a operação ou
Lei Estadual nº 997, de 31/05/1976,
o funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas
regulamentada pelo Decreto nº
no Regulamento desta lei, ficam sujeitos a prévia autorização
8.468, de 08/09/1976, atualizado pelo
do órgão estadual de controle da poluição do meio-ambiente.
Decreto no 54.487/09, e Decreto no
Estabelece o art. 57º, letra "a", do Decreto nº. 8.468/76,
47.397/02 e pelas Resoluções SMA
considera fonte de poluição, para efeito de obtenção das
nos 12/89, 42/94, 51/97, 54/04, 37/05 e
Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, sistemas
22/07
autônomos privados de armazenamento, transferência,
reciclagem, tratamento e disposição final de resíduos.
Decreto Estadual nº 8.468, de
08/09/1976

Define as atividades que são fontes de poluição e passíveis de
licenciamento junto à Cetesb.

Decreto Estadual nº 47.400, de
04/12/2002

Estabelece prazos de validade para cada modalidade de
licenciamento ambiental e condições para sua renovação,
estabelece prazo de análise de requerimentos e licenciamento
ambiental e preço de análise para expedição de licenças,
autorizações, pareceres técnicos e outros documentos.

Decreto Estadual nº 48.162 de
Criação oficial da regionalização do Estado de São Paulo
03/07/1967, alterado pelo Decreto nº
através das Regiões Administrativas.
52.576 de 1970
Declara as Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas de
Decreto Estadual nº 42.838, de
Extinção e as Provavelmente Ameaçadas de Extinção no
04/02/1998
Estado de São Paulo e dá providências correlatas.
Aprova o Regulamento da outorga de direitos de uso dos
Decreto Estadual nº 41.258, de
recursos hídricos, de que tratam os artigos de 9º a 13º da Lei
31/10/1996
nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991.
Decreto Estadual nº 10.755, de
Dispõe sobre o enquadramento dos corpos d’água receptores
22/11/1977, alterado pelo Decreto nº
na classificação prevista no Decreto n.º 8.468/76.
39.173, de 08/09/1994
Decreto Estadual nº 59.113, de
23/04/2013

Estabelece novos padrões de qualidade do ar e dá
providências correlatas.

Decreto Estadual n° 60.133, de
07/02/2014

Declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção,
as quase ameaçadas e as deficientes de dados para avaliação
no Estado de São Paulo e dá providências correlatas.

Decreto Estadual nº 63.853, de
27/11/2018

Declara as espécies da fauna silvestre no Estado de São Paulo
regionalmente extintas, as ameaçadas de extinção, as quase
ameaçadas e as com dados insuficientes para avaliação, e dá
providências correlatas
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Decreto Estadual nº 52.053, de
13/08/2007

Resolução SMA nº 22, de 15/04/2009

Resolução SMA nº 34, de 21/11/2003

Resolução SMA nº 11 de 17/02/1998

Resolução SMA nº 42, de 29/12/1994

Resolução SMA nº 32 de 03/04/2014

Resolução SMA no 49, de 28/05/2014
Resolução SMA nº 18, de 11/04/2007

Reestrutura o Grupo de Análise e Aprovação de Projetos
Habitacionais - GRAPROHAB
Dispõe sobre a apresentação de certidões municipais de uso e
ocupação do solo, sobre o exame e manifestação técnica pelas
Prefeituras Municipais nos processos de licenciamento
ambiental realizado no âmbito do SEAQUA e sobre a
concessão de Licença de Operação para empreendimentos
existentes e dá outras providências.
Dispõe sobre as medidas necessárias à proteção do patrimônio
arqueológico e pré-histórico quando do licenciamento
ambiental de empreendimentos e atividades potencialmente
causadores de significativo impacto ambiental, sujeitos à
apresentação de EIA/RIMA, e dá providências correlatas.
Dispõe sobre a necessidade de realização de reunião técnica
informativa, aberta ao público, no processo de licenciamento
ambiental, conforme trata a Resolução SMA nº 42, de 29/12/94.
Aprova procedimentos para análise e tramitação de Estudos de
Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto Ambiental, no
âmbito da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. Dispõe
sobre Procedimentos Iniciais, Revisão do EIA/RIMA, Análise do
Empreendimento e Licenciamento.
Estabelece as orientações, diretrizes e critérios sobre
restauração ecológica no Estado de São Paulo, e dá
providências correlatas;
Dispõe sobre os procedimentos para licenciamento ambiental
com avaliação de impacto ambiental, no âmbito da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB.
Disciplina os procedimentos para a autorização de supressão
de exemplares arbóreos nativos isolados

Resolução SMA nº 57, de 05/06/2016 Espécies de flora ameaçadas de extinção.
Resolução SMA n.º 15, de 03/03/2008

Dispõe sobre os critérios e parâmetros para concessão de
autorização para supressão de vegetação nativa.

Dispõe sobre os procedimentos para análise dos pedidos de
supressão de vegetação nativa para parcelamento do solo,
Resolução SIMA nº 80, de 17/10/2020 condomínios ou qualquer edificação em área urbana, e o
estabelecimento de área permeável na área urbana para os
casos que especifica.
Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação
ambiental de áreas objeto de pedido de autorização para
Resolução SMA nº 07 de 18/01/2017 supressão de vegetação nativa, corte de árvores isoladas e
para intervenções em Áreas de Preservação Permanente no
Estado de São Paulo.
Resolução Conjunta SMA-SERHS-1, Regula o Procedimento para o Licenciamento Ambiental
de 23/02/2005
Integrado às Outorgas de Recursos Hídricos
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Resolução Conjunta SMA-IBAMA/SP Define vegetação primária e secundária nos estágios pioneiro,
nº 1, de 17/02/1994
inicial, médio e avançado de regeneração de Mata Atlântica.

Deliberação CONSEMA nº 08, de
24/03/1999

Deliberação CONSEMA nº 20, de
27/07/1990

Deliberação CONSEMA nº 50, de
16/11/1992

Portaria CPRN nº 04, de 17/02/1999
Decisão de Diretoria nº 153/2014/I,
de 28/05/2014
Decisão de Diretoria nº 217/2014/I,
de 06/082014

Dispõe sobre as publicações mencionadas pela Resolução
SMA 42/94 as quais deverão observar os modelos aprovados
pela Deliberação CONSEMA 6/95 para este fim e deverão ser
publicadas, em corpo 7 ou em outro superior a ele, no D.O.U.
no primeiro caderno de jornal de circulação e em jornal da
localidade onde se situa o empreendimento.
Estabelece "Critérios de Exigência de EIA/RIMA para Sistemas
de Disposição de Resíduos Sólidos Domiciliares, Industriais e
de Serviços de Saúde", de responsabilidade do Departamento
de Avaliação Ambiental -DAIA, da Secretaria do Meio Ambiente
- SMA.
Considera Audiências Públicas as reuniões com objetivo de
debater, conhecer e informar a opinião pública sobre a
implantação de determinada obra ou atividade potencialmente
causadora de significativo impacto ambiental. Contêm
regulamentação do modo que deverão ser realizadas as
audiências públicas.
Estabelece prazo para a entrega do material de publicidade
exigido no licenciamento ambiental através de RAP e
EIA/RIMA e dá providências correlatas.
Dispõe sobre os Procedimentos para o Licenciamento
Ambiental com Avaliação de Impacto Ambiental no Âmbito da
CETESB, e dá outras providências.
Dispõe sobre a aprovação e divulgação do “Manual para
Elaboração de Estudos para o Licenciamento Ambiental com
Avaliação de Impacto Ambiental no âmbito da CETESB”.

Anexo Único da Decisão de Diretoria Manual para Elaboração de Estudos para o Licenciamento com
nº 217/2014/I, de 06/08/2014
Avaliação de Impacto Ambiental.
Decisão de Diretoria nº 167/2015/C,
de 13/07/2015

Estabelece “Procedimento para a Elaboração dos Laudos de
Fauna Silvestre para Fins de Licenciamento Ambiental e/ou
Autorização para Supressão de Vegetação Nativa”, e dá outras
providências.

Decisão de Diretoria n° 103/2007/C/E

Dispõe sobre o procedimento para gerenciamento de áreas
contaminadas.

Decisão de Diretoria nº 038/2017/C,
de 2017

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”, em função da publicação da Lei Estadual nº
13.577/2009 e seu Regulamento, aprovado por meio do
Decreto nº. 59.263/2013, e dá outras providências.

Decisão de Diretoria nº 256/2016/E,
de 22/11/2016

Dispõe sobre a aprovação dos “Valores Orientadores para
Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo – 2016”
e dá outras providências

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA - SÃO VICENTE/SP
EIA – ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS

CAP. 5 - 12 / 18

Página: 129

5.3.

Âmbito Municipal
Legislações, Planos e Normas Municipais

Lei Orgânica do Município de São
Vicente, de 05/04/1990

Estabelece o Município de São Vicente como unidade territorial
que integra a organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil, dotada de autonomia política,
administrativa, financeira e legislativa nos termos assegurados
pela Constituição da República, pela Constituição do Estado de
São Paulo e por esta Lei Orgânica, votada e aprovada pela
Câmara Constituinte.

Lei Complementar nº 917, de 14 de
dezembro de 2018

Fica instituído o Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão
Urbana do Município de São Vicente, instrumento básico da
política de desenvolvimento e expansão urbana.
(ANEXO 5-01)

Lei Complementar nº 987, de 17 de
março de 2020

Disciplina o ordenamento do Uso e Ocupação do Solo do
Município de São Vicente, e dá outras providências.
(ANEXO 5-02).

Lei Complementar nº 877, de 06 de
outubro de 2017

Dispõe sobre a gestão dos resíduos da construção civil no
âmbito Municipal e dispõe sobre diretrizes, critérios e
procedimentos além de outras providências.

Lei Ordinária nº 2477/2010

Institui o Programa Municipal de Proteção às Nascentes e
Cursos de Água.

Lei Ordinária nº 2361/2010

Dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem-estar e do
sossego público e da outras providências.

Lei Ordinária nº 1634/2005

Institui o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico,
Arquitetônico, Cultural e Turístico de São Vicente, e dá outras
providências.

Lei nº 2361-A, de 20 de abril de 2010

Dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem-estar e do
sossego público e dá outras providências

Lei nº 3291-A, de 26 de dezembro de Aprova o Plano Integrado de Saneamento Básico de São
2014
Vicente e dá outras providências.
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Legislações, Planos e Normas Municipais
Plano elaborado pela Secretaria de Habitação (SEHAB) de São
Vicente, de maneira a atender aos requisitos dispostos na Lei
Plano Habitacional de Interesse
nº 11.124/2005, e da Resolução nº 02/2006 do Conselho
Social (PLHIS, 2010)
Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
para adesão ao sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social (SNHIS).
Consiste na última revisão da “Proposta do Plano Municipal
Integrado de Saneamento Básico de São Vicente”, constante
do “Relatório R4” do estudo elaborado por consultoria
contratada pelo Governo do Estado de São Paulo (Concremat
Engenharia e Tecnologia S/A), através de sua Secretaria de
Estado de Saneamento e Energia e Departamento de
Abastecimento de Água e Energia – DAEE, no âmbito do
Plano Municipal Integrado de
Programa de Fortalecimento dos Instrumentos de
Saneamento Básico de São Vicente
Planejamento do Setor de Saneamento, estudo de
(Relatório 4 - Revisão 2018)
abrangência metropolitana finalizado no ano de 2010, que
contempla o programa de apoio técnico à elaboração de planos
integrados municipais e regional de saneamento básico para a
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Baixada
Santista - UGRHI-7, abrangendo os municípios de Bertioga,
Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia
Grande, Santos e São Vicente.
Baseado nas diretrizes e orientações da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) o Plano Municipal de
Plano Municipal de Gestão Integrada
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São Vicente
de Resíduos Sólidos de São Vicente
(PMGIRS-SV), se constitui em um instrumento de definição e
(PMGIRS-SV, 2015)
ordenamento legal, institucional e organizacional dos serviços
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município
O Plano Cicloviário de São Vicente é composto basicamente
por propostas para implantação nos próximos 20 anos, de
Plano Cicloviário Municipal de São
32,29 km de novas ciclovias que interligarão a Área Central aos
Vicente (PCM, 2006)
bairros residenciais periféricos e estabelecerão conexões com
as Malhas Cicloviárias de Santos e Praia Grande.

5.4.

Normas Técnicas

Todas as normativas técnicas referentes à implementação de loteamentos habitacionais
e comerciais, que englobam aspectos de projeto técnico e gestão de resíduos serão
apresentadas a seguir:
NORMAS TÉCNICAS
Norma Brasileira NBR 10.151,
de 2000

Dispõe sobre a avaliação do ruído em áreas habitadas visando
o conforto da comunidade. Fixa as condições exigíveis para
avaliação da aceitabilidade dos ruídos em comunidades.
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NORMAS TÉCNICAS
Norma Brasileira NBR 10.004,
de 1987 (Revisada em 31/05/2004)

Classifica resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais
ao meio ambiente e à saúde pública, para que estes resíduos
possam ter manuseio e destinação adequados.

Norma Brasileira NBR 13.221,
de 2003

Transporte terrestre de resíduos.

Norma Brasileira NBR 6.484,
de 2001

Dispõe sobre solo – sondagem de simples reconhecimento
com SPT – Método de ensaio.

Norma Brasileira NBR 11.682,
de 1991

Estabilidade de taludes.

Norma Brasileira NBR 10.703,
de 1989

Define os termos empregados nos estudos, projetos,
pesquisas e trabalhos em geral, relacionados à análise, ao
controle e à prevenção da degradação do solo.

Norma Brasileira NBR 10.152,
de 1987

Fixa níveis de ruídos compatíveis com o conforto acústico em
ambientes diversos.

Norma Brasileira NBR 7.180,
de 1984

Determinação do limite de plasticidade (solo).

Norma Brasileira NBR 7.181,
de 1984
(Revisada em 29/09/2016)

Análise granulométrica (solo).

Norma Brasileira NBR 7.182,
de 1986

Ensaio de compactação (solo).

Norma Brasileira NBR 6.459,
de 1984

Determinação do limite de liquidez (solo).

Norma Brasileira NBR 8.044,
de 2018

Projeto Geotécnico - Procedimento

Norma Brasileira NBR 15.495,
de 2007

Poços de monitoramento de aguas subterrâneas em aquíferos
granulares – Parte 1: Projeto e construção e Parte 2:
Desenvolvimento.

Normas Brasileiras NBR 15.492,
de 2007

Sondagem de reconhecimento para fins de qualidade
ambiental – Procedimento.

Norma Brasileira NBR 15.113,
de 2004

Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes –
Aterros – Diretrizes para projeto, implantação e operação.

Norma Brasileira NBR 15.847,
de 2010

Amostragem de água subterrânea em poços de monitoramento
– métodos de purga.

ABNT-NBR 16.434,
de 2015

Amostragem de Resíduos Sólidos, Solos e Sedimentos.
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NORMAS TÉCNICAS
Norma Brasileira NBR 6.484,
de 2001

Solo – Sondagem de simples reconhecimento com SPT –
Método de ensaio.

Norma Brasileira NBR 13.531 de
1995

Dispõe sobre a elaboração de projetos de edificações

Norma Brasileira NBR 14.037 de
1998

Dispõe sobre operação, uso e manutenção de edificações.

Norma Brasileira NBR 7.678 de 1983

Orientações e direcionamentos para garantia da segurança
dos trabalhadores em obras.

Norma Brasileira NBR 6.118 de 1984 Trata de projetos de estruturas de concreto.

Portaria nº 6.730, de 09/03/2020

Portaria SIT/DSST nº 23 de
09/10/2001

Portaria SIT nº 197 de 17/12/2010
Norma Regulamentadora nº 6 –
NR6
Norma Regulamentadora nº 8 –
NR8

Norma Regulamentadora nº 10 –
NR10

Norma Regulamentadora nº 12 –
NR12

Norma Regulamentadora nº 17 –
NR17

Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 01 Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.
Altera a Norma Regulamentadora nº 8 - Edificações, da
Portaria MTb nº 3.214/78. Os locais de trabalho devem ter a
altura do piso ao teto, pé direito, de acordo com as posturas
municipais, atendidas as condições de conforto, segurança e
salubridade, estabelecidas na Portaria nº 3.214/78.
Altera a Norma Regulamentadora n.º 12. Máquinas e
Equipamentos, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho
de 1978.
Dispõe sobre os equipamentos de proteção individual (EPIs) e
a obrigatoriedade de seu fornecimento.
Estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser
observados nas edificações, para garantir segurança e
conforto aos que nelas trabalhem.
Estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a
implementação de medidas de controle e sistemas
preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos
trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em
instalações elétricas e serviços com eletricidade.
Estabelece referências técnicas, princípios fundamentais e
medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade
física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para
a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de
projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de todos
os tipos, e ainda à sua fabricação, importação,
comercialização, exposição e cessão a qualquer título, em
todas as atividades econômicas.
Estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das
condições de trabalho às características psicofisiológicas dos
trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de
conforto, segurança e desempenho eficiente.
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NORMAS TÉCNICAS
Norma Regulamentadora nº 18 –
NR18

Dispõe sobre as condições e meio ambiente de trabalho na
indústria da construção

Norma Regulamentadora nº 35 –
NR35

Estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção
para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a
organização e a execução, de forma a garantir a segurança e
a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente
com esta atividade.
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6.

COMPATIBILIDADE COM PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS
COLOCALIZADOS

Conforme o inciso IV do artigo 5º da Resolução CONAMA 01/86, um Estudo de
Impacto Ambiental deve considerar os planos e programas governamentais e privados
propostos e em implantação nas áreas de influência, e sua compatibilidade com o
empreendimento.
Sendo assim, este capítulo descreve os principais projetos colocalizados em estudo,
execução ou previstos para ocorrerem na região do empreendimento, tanto pelo setor
público como pelo setor privado, cuja instalação e operação tenham interface com
este loteamento. Foram considerados projetos e programas voltados ao planejamento
territorial, urbanístico, habitacional, de saneamento básico, de transporte público,
viário e ambiental bem como voltados ao desenvolvimento econômico e social da
região.
Os Planos, Programas e Projetos Colocalizados que têm alguma possiblidade de
sinergia ou de conflito com o LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA são:
Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana de São Vicente/SP (Lei



Complementar nº 917/2018) e Lei de Uso e Ocupação do Solo de São
Vicente/SP (Lei Complementar nº 987/2020);
Zoneamento Ecológico - Econômico da Baixada Santista (Decreto Estadual nº



58.996/13);
Unidades de Conservação:


•

Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Itutinga Pilões (PESM-NIP);

•

Parque Estadual Xixová Japuí (PEXJ).



Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico;



Programas Habitacionais:
•

Programa Federal Casa Verde e Amarela;
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•

Programa Estadual Nossa Casa.



GRAPROHAB;



Veículo Leve sobre Trilhos – VLT (Fase 3: Barreiros - Samaritá);



Complexo Andaraguá (EIA/RIMA);



Loteamento de Uso Misto na Estância Balneária de Praia Grande/SP
(EIA/RIMA).

A seguir será apresentada uma descrição sucinta de cada um dos itens citados, bem
como seus objetivos principais e metas. Caso o plano ou programa esteja em fase de
projeto e/ou licenciamento será apresentada a sua evolução e fase atual.

6.1.

Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana e Lei de Uso e
Ocupação do Solo de São Vicente/SP

A legislação que dispõem sobre o ordenamento do Uso e Ocupação do Solo para fins
urbanos no Município de São Vicente foi sancionada no dia 17/03/2020 (Lei
Complementar nº 987) e alterou a antiga Lei Complementar 271, de 29/12/1999. Esta
legislação atual se encontra em conformidade com as disposições da Lei Orgânica
Municipal e com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento e
Expansão Urbana (PDDEU), instituído pela Lei Complementar nº 917, de 14/12/2018.
Segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo, o loteamento proposto está inserido entre
as Zonas Integrantes dos Territórios de Desenvolvimento Urbano de Uso Misto
Qualificado, onde:
“Territórios de desenvolvimento urbano de uso misto qualificado
são áreas com densidades demográfica e construtiva médias,
em que se objetiva a manutenção de usos não residenciais
existentes, o fomento às atividades produtivas, a diversificação
de usos ou o adensamento populacional moderado, a depender
das diferentes localidades que constituem estes territórios”. (LEI
Nº 987/2020, SEÇÃO II, ART. 15, p. 25).

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA – SÃO VICENTE/SP
EIA – COMPATIBILIDADE COM PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS COLOCALIZADOS

CAP. 06 - 2 / 22

Página: 136

A Certidão nº 051/2021 de Uso e Ocupação do Solo, emitida pela Secretaria de Obras
Particulares no dia 11/06/2021 (ANEXO 2-10), informa que o empreendimento se
encontra na Macroárea Continental do município de São Vicente, especificamente na
Macrozona MZC-18, cuja área de implantação do Loteamento e o seu arredor estão
em Zona de Qualificação Urbana (ZU); Zona Eixo de Interesse Metropolitano (ZIM); e
Zona Corredor (ZCOR).
As definições dos usos permitidos para cada Zona no qual o empreendimento se
enquadra são mencionadas na referida Certidão de Uso e Ocupação do Solo, assim
como seus respectivos índices urbanísticos, tais como coeficientes de aproveitamento
e taxas de ocupação máxima, entre outras definições previstas na Lei Complementar
nº 987.
Desta forma, conforme atestado na Certidão supracitada, o uso pretendido para o
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA estará em conformidade com as
deliberações da referida Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo do
Município de São Vicente, desde que seguidos os devidos processos licenciatórios
pertinentes, sejam no âmbito estadual e municipal.
O MAPA 6-01 localiza a Área Diretamente Afetada (ADA) inserida na ZU e os demais
zoneamentos ao redor da área de implantação, sobreposta a Planta de Zoneamento
Urbanístico, anexo III da Lei Complementar nº 987.
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Localização

Localização do
empreendimento no estado

São Paulo

Localização do
empreendimento no município

São Vicente

Área objeto de licenciamento
ZPDS-Zona Prioritária Desenvolvimento Sustentável
ZI-Zona de Qualificação Industrial

Legenda

ZU-Zona Qualificação Urbana
ZUIF-Zona de Urbanização Incentivada Futura
ZM-Zona Mista
ZEPAM-Zona Especial de Proteção Ambiental
ZEIS 2-Zona Especial de Interesse Social 2
ZEIS 1-Zona Especial de Interesse Social 2

Fonte
Imagem - Esri Resource Center
Lei Municipal Complementar 987/2020 - Uso e Ocupação do Solo de São
Vicente/SP

Escala

Projeção
Universal Transversa de Mercator
Datum: Sirgas 2000; Fuso: 23 S

metros

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA
Título:

LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM ZONEAMENTO
MUNICIPAL

Interessado:
Etapa Lic.:
Proc. Lic.:

SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA.
Obtenção da Licença Prévia (LP)
CETESB.063136/2021-44

Mapa:

6-01

Revisão

01

Data
JUNHO/2021

Execução
Victor Rajab - Eng. Ambiental
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6.2.

Zoneamento Ecológico - Econômico da Baixada Santista (ZEE)

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) é uma ferramenta de ordenamento
territorial, estabelecida pela Lei Estadual nº 10.019/1998 que institui o Plano Estadual
de Gerenciamento Costeiro, atualizada pela Lei Estadual nº 15.688/2015. O ZEE
define medidas e padrões de proteção ambiental com o objetivo de assegurar a
qualidade ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de
vida da população.
O Governo de São Paulo, por meio do Decreto nº 58.996, de 25/03/2013, implementou
o Zoneamento Ecológico–Econômico do Setor da Baixada Santista (ZEE-Baixada
Santista, 2013) no qual estabeleceu normas de uso e ocupação do solo e de manejo
dos recursos naturais para cada município que compõem a Região Metropolitana da
Baixada Santista (RMBS).
O município de São Vicente foi contemplado com o ZEE – Baixada Santista (2013) e
teve seu território subdividido em zonas e subzonas. O empreendimento, objeto deste
estudo, está localizado na zona Z5 Terrestre, conforme ilustrado pelo MAPA 6-02.
Segundo o Decreto Estadual citado, a zona Z5-Terrestre apresenta maior parte dos
componentes ecossistêmicos primitivos degradados ou então suprimidos com a
presença de assentamentos urbanos consolidados ou em fase de adensamento
incluindo infraestruturas urbanas e de instalações industriais, comerciais e de
serviços. As seguintes diretrizes para gestão dessa zona estão listadas abaixo:
I.

Promoção da arborização urbana;

II.

Otimização da ocupação dos empreendimentos já aprovados;

III.

Estímulo à ocupação dos vazios urbanos garantindo a qualidade ambiental;

IV.

Promoção da implantação de empreendimentos habitacionais de interesse
social;

V.

Otimização da infraestrutura urbana existente;

VI.

Incentivo à utilização de instalações ociosas; e
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VII.

Conservação e recuperação das áreas verdes, incluídas as áreas de
preservação permanente e as áreas verdes de uso público.

Dessa forma, o LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA está inserido em
uma zona que viabiliza a sua instalação e ocupação, considerando as características
e diretrizes elencadas para a Z5 Terrestre do ZEE-Baixada Santista.
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LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM
ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO (ZEE)

7350727.00

Localização

Localização do
empreendimento no estado

São Paulo

Localização do
empreendimento no município

7348727.00

São Vicente

Área objeto de licenciamento
ZEE-Z5T
ZEE-Z1T

7346727.00

Legenda

ZEE-Z5TE
ZEE-Z2T

Fonte
7344727.00

Imagem - Esri Resource Center
Zoneamento Ecológio Econômico do Setor Baixada Santista (ZEE - Baixada
Santista, 2013)

Escala

Projeção
Universal Transversa de Mercator
Datum: Sirgas 2000; Fuso: 23 S

7342727.00

metros

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA
LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM ZONEAMENTO
ECOLÓGICO-ECONÔMICO
SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA.
Interessado:

Título:

Etapa Lic.:
Proc. Lic.:

Obtenção da Licença Prévia (LP)
CETESB.063136/2021-44

Mapa:

6-02

Revisão

01
344727.00

346727.00

348727.00

350727.00

352727.00

354727.00

Data
JUNHO/2021

Execução
Victor Rajab - Eng. Ambiental
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6.3.

Unidades de Conservação

A área em estudo está inserida na zona de amortecimento de duas Unidades de
Conservação (UC) a saber, o PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR (PESM) e
o PARQUE ESTADUAL XIXOVÁ-JAPUÍ (PEXJ).
De acordo com a Lei Federal n° 9.985/2000, pela qual institui o Sistema Nacional de
Unidade de Conservação (SNUC), zona de amortecimento refere-se ao 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.
Por meio da Manifestação Técnica Conjunta PESM-NIP/AT-LIC 010/2020 (ANEXO 208) corroborada pelo Despacho DE 111/2020, a Fundação Florestal manifestou-se
quanto à necessidade de estudos específicos relativos aos impactos ambientais
decorrentes da implantação e operação do empreendimento sobre a Zona de
Amortecimento das 2 UC’s, em atendimento à Resolução CONAMA 428/2010.
Sendo assim, a seguir encontra-se um breve descritivo de cada UC, assim como suas
diretrizes e usos permitidos ou não permitidos considerando as respectivas zonas de
amortecimento.
Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Itutinga-Pilões (PESM-NIP)
O Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) é uma Unidade de Conservação de
proteção integral criado através do Decreto Estadual n° 10.251, de 30/08/1977, e
posteriormente ampliado pelo Decreto Estadual nº 13.313, de 06/03/1979,
incorporando outras reservas estaduais existentes.
A Unidade de Conservação foi criada com a finalidade de assegurar integral proteção
à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como para garantir sua utilização a objetivos
educacionais, recreativos e científicos. Segundo seu Plano de Manejo, aprovado pela
Deliberação CONSEMA N° 34/2006, o Parque possui a maior área de proteção
integral do litoral brasileiro, totalizando 315.390 hectares distribuídos por 23
municípios da zona costeira do estado de São Paulo.
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Baseando-se neste Plano de Manejo, são usos não recomendados na zona de
amortecimento do parque:


O licenciamento e implantação de empreendimentos imobiliários com
parcelamento do solo na zona rural em áreas menores do que o módulo do
INCRA e a criação de novas áreas de solo urbano pelos municípios, conforme
previsto no SNUC;



O corte da vegetação nas florestas contínuas ao Parque, conforme o Decreto
Federal nº 750 e artigo 9º do Código Florestal;



O cultivo de Organismos Geneticamente Modificados sob qualquer condição em
toda a zona de amortecimento do PESM;



Todos os agrotóxicos nas áreas incluídas nas microbacias cujas águas vertem
para o Parque, à exceção daqueles de classe IV - pouco tóxicos, de acordo com
o receituário específico a cada produto e legislação específica;



A introdução de espécies e a prática da piscicultura com espécies exóticas nas
áreas incluídas nas microbacias cujas águas vertem para o Parque;



O fracionamento de propriedades rurais nos municípios adjacentes ao PESM em
áreas menores que a do módulo estabelecido pelo INCRA para cada município,
de acordo com a Lei nº 8.629, de 25/02/1993, em seu artigo 9º.

Parque Estadual Xixová-Japuí
O Parque Estadual Xixová-Japuí foi criado pelo Decreto Estadual nº 37.536, de
27/09/1993, com 901 hectares distribuídos nos municípios de São Vicente (347 ha) e
Praia Grande (554 ha), sendo 600 ha em terra e o restante em faixa marítima. O
objetivo do PEXJ é resguardar o grande valor histórico, cultural, paisagístico e
ambiental concentrados na sua pequena área. A unidade possui Plano de Manejo
aprovado pelo CONSEMA n° 12/2011
Segundo zoneamento obtido neste Plano de Manejo, o loteamento proposto está
inserido na Zona de Amortecimento Setor 3, que tem como objetivo a manutenção
de corredor entre costa, mangues e restingas, especialmente para aves por
constituírem áreas, predominante florestadas entre São Vicente, Praia Grande e
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Santos, desde morros costeiros até planície interior, incluindo também parte das áreas
urbanas que possibilitem a conexão com outras áreas naturais.
O Plano de Manejo estabelece as seguintes recomendações para esta Zona de
Amortecimento:


Apoiar nos municípios a difusão e aplicação da legislação ambiental incidente,
principalmente o Código Florestal, a Lei da Mata Atlântica, a Lei de Proteção e
Recuperação dos Mananciais e a Lei de Crimes Ambientais;



Incentivar a criação de UC’s de proteção integral municipais;



Incentivar a criação de RPPN’s;



Identificar e realizar estudos prévios nas áreas de remanescentes florestais
contínuos ao PEXJ para melhorar sua proteção legal, em articulação com
prefeituras e proprietários;



Realizar o monitoramento anual do uso do solo para avaliar qualidade ambiental,
os

processos

de

gestão,

dinâmica

e

os

impactos

das

atividades

socioeconômicas;


Incentivar atividades de ecoturismo;



Incentivar a vacinação de animais domésticos e de criação;



Articular com indústrias e grandes empresas do entorno do PEXJ para investirem
em projetos de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável;



Não é recomendado o descarte de efluentes sem tratamento primário nem o
lançamento de material dragado;



Apoiar e incentivar a rearborização das praças e avenidas, preferencialmente,
com espécies nativas do bioma Mata Atlântica;



Estimular o estabelecimento de viveiros (programa de interação ambiental);



Manutenção dos mangues, restingas e florestas ombrófilas existentes;
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Estabelecer programa de monitoramento espacial (INPE, SMA, prefeituras,
AGEM);



Estimular recuperação de áreas degradadas ou ocupadas irregularmente nos
trechos deste setor

As duas UC’s citadas neste capítulo também foram consideradas em demais capítulos
deste Estudo de Impacto Ambiental (EIA), especificamente no Capítulo 10 –
Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico e, principalmente, nos Capítulo 12 –
Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais e Capítulo 13 – Programas
Ambientais onde foram levantados os principais impactos sobre a zona de
amortecimento das referidas unidade com a implantação do Loteamento e as
respectivas medidas para minimizá-los.
A Figura 6-01 demonstra localização do empreendimento em relação as Zonas de
Amortecimento do PESM e do Setor 3 da Zona de Amortecimento do PEXJ.
Figura 6-01 – Localização em relação as Zonas de Amortecimento do PESM e PEXJ – Setor 3.

Fonte: Fundação Florestal, 2020 (Adaptado).
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6.4.

Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico

O Plano Municipal integrado de Saneamento Básico de São Vicente (PMISB) foi
aprovado pela Lei Municipal nº 3291-A no dia 26/12/2014 e, atualmente se encontra
na 4ª revisão, correspondente ao ano de 2018, seguindo a periodicidade de revisões
estipulada no artigo 1º da referida Lei.
Especificamente em relação aos efluentes sanitários, o diagnóstico realizado para a
elaboração do PMISB apontou que a cobertura atual da coleta, de 80%, terá até 2030
o incremento de mais 15% originado do seguinte:


Complemento de obras remanescentes do Programa Onda Limpa, equivalentes
a 6.352 ligações, elevando o índice de cobertura a 85% até 2020;



Segunda Etapa do Programa Onda Limpa, equivalente a 6.138 ligações,
elevando o índice de cobertura a 90% até 2025.



Regularização de áreas de invasão ou de ocupação irregular, incorporando as
localidades ao sistema de esgotamento da SABESP. Esta estratégia depende
das ações de regularização imobiliária promovidas pela Prefeitura Municipal de
São Vicente e representam o equivalente a 6.700 ligações de esgoto,
alcançando a universalização até 2030.

Conforme definições constantes na Carta de Diretrizes nº 019/2021 e no Ofício RSO022/2021 da SABESP (ANEXO 7-05), emitidas em 26 e 28/04/2021, respectivamente,
a área onde pretende-se implantar o LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM
EUROPA será incluída nas demandas do Contrato 05.301/18, “Revisão e Atualização
do Plano Diretor de Abastecimento de Água e Elaboração do Plano Diretor de
Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana da Baixada Santista”, em andamento,
com prazo de conclusão ainda para 2022, que irá apontar as obras necessárias para
melhoria do abastecimento da Área Continental de São Vicente e de Esgotamento
Sanitário. Tal prazo está em consonância com o cronograma de implantação do
empreendimento, pois, considerando o tempo médio de análise de um processo de
licenciamento instruído por meio de EIA/RIMA, superior a 1 ano, as diretrizes
atualizadas serão incorporadas em tempo hábil nos projetos executivos do
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA para a análise junto ao
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GRAPROHAB, sendo a própria SABESP parte integrante do Colegiado que analisa e
delibera pela aprovação de projetos urbanísticos no estado de São Paulo. Tais
condições demonstram que o Empreendimento vai ao encontro do projetado pelo
Plano Municipal integrado de Saneamento Básico de São Vicente (PMISB) para
alcançar a universalização dos serviços de esgotamento, principalmente em relação
a regularização de áreas de invasão.

6.5.

Programas Habitacionais

Os programas habitacionais estabelecidos pelas três esferas de poder (Federal,
Estadual e Municipal), visam reduzir os déficits habitacionais por todo o país e garantir
o direito básico a moradia. Neste sentido, o empreendimento possui em seu projeto
lotes destinados a unidades habitacionais em módulos multifamiliares e unifamiliares
indo ao encontro dos interesses das políticas públicas de habitação, especificamente
ao programa federal “Casa Verde e Amarela” e ao programa estadual “Nossa Casa”,
descritos a seguir:
Programa Casa Verde e Amarela
O Programa Casa Verde e Amarela é um programa habitacional lançado pelo Governo
Federal em agosto de 2020 que dá continuidade ao Programa Minha Casa Minha
Vida (PMCMV), destinado para famílias com renda de até 10 salários-mínimos. O
programa visa subsidiar a aquisição da casa ou apartamento próprio, através de
estratégias que facilitam as condições de acesso ao imóvel, como por exemplo o
barateamento de seguro e/ou isenção de pagamento, linha especial de financiamento
para investimentos em infraestrutura interna e externa, facilidades no financiamento
para micros, pequenas e médias empresas de construção civil, entre outros.
Programa Nossa Casa
O Programa Nossa Casa foi instituído pelo Decreto nº 64.419, de 28/08/2019, junto à
Secretaria da Habitação com o objetivo de fomentar a produção, pela iniciativa
privada, de unidades habitacionais de interesse social direcionadas à população de
baixo poder aquisitivo, nos termos da Lei nº 12.801, de 15/01/2008. Este programa
prevê a parceria entre Estado, prefeituras e iniciativa privada para ampliar a oferta de
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habitação de interesse social em todo o Estado de São Paulo, investindo mais de R$
1 bilhão para ofertar 60 mil novas moradias para as famílias de baixa renda.
A Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Habitação (SEHAB), inscreveu
o Município no Programa Nossa Casa para auxiliar na redução do déficit habitacional
que, segundo dados apurados pelo Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS),
em 2009 ultrapassava 20 mil moradias em relação a famílias com renda entre 0 e 3
salários-mínimos, onde grande parte destas famílias ocupa áreas de invasão ou de
situação de risco habitacional 1.

6.6.

Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado
de São Paulo - GRAPROHAB

O Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo
(GRAPROHAB) tem por objetivo centralizar, agilizar e, sobretudo, organizar os
procedimentos administrativos de licenciamento do Estado para implantação de
empreendimentos de parcelamentos do solo para fins residenciais.
Através do Decreto n.º 52.053, de 13/08/2007, o GRAPROHAB passou por
modificações importantes. Mantendo o foco de centralidade e rapidez administrativas
nos procedimentos de licenciamento, o Decreto estabelece prazos para manifestação
dos órgãos que compõem o colegiado na análise dos projetos, bem como, prazos para
que o interessado atenda as exigências feitas por esse colegiado. Também
estabelece, por meio do artigo 5º, quais empreendimento terão, necessariamente, que
passar pelo GRAPROHAB para obter aprovação, sendo eles:
I.

Projetos de loteamentos para fins habitacionais;

II.

Projetos de conjuntos habitacionais com abertura ou prolongamento de vias
públicas existentes;

III.

Projetos de desmembramentos para fins habitacionais que resultem em mais
de 10 lotes não servidos por redes de água e de coleta de esgotos, guias e
sarjetas, energia e iluminação pública;

1

Informação obtida em: http://www.saovicente.sp.gov.br/publico/album.php?codigo=6136, no dia 08 de janeiro de 2020.
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IV.

Projetos de condomínios residenciais que se enquadrem em uma das
seguintes situações:
a)

Condomínios horizontais e mistos (horizontais e verticais), com mais de
200 unidades ou com área de terreno superior a 50.000,00 m²;

b)

Condomínios verticais, com mais de 200 unidades ou com área de terreno
superior a 50.000,00 m², que não sejam servidos por redes de água e de
coleta de esgotos, guias e sarjetas, energia e iluminação pública;

c)

Condomínios horizontais, verticais ou mistos (horizontais e verticais)
localizados em área especialmente protegidas pela legislação ambiental
com área de terreno igual ou superior a 10.000,00 m²

O presente Loteamento pode ser enquadrado nos itens I, II e IV e, portando, deverá
passar por aprovação do GRAPROHAB antes de sua implantação. Contudo, a
Resolução SMA nº 68/2009 esclarece que para a aprovação de projetos superiores a
20 hectares e localizados em município Litorâneo se faz necessário o Licenciamento
Prévio (LP) pela CETESB mediante a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

6.7.

Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT (Fase 3: Barreiros-Samaritá)

O Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) é uma tecnologia de transportes que foi
implantada pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), através da
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP), para
integrar o Sistema Integrado Metropolitano (SIM). Este sistema se caracteriza por ser
uma rede de transporte coletivo de média capacidade e que visa atender toda a
Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS).
Até o momento foi entregue obras do primeiro trecho do VLT, com 11,1 km de
extensão, ligando o Terminal Barreiros, em São Vicente, à Estação Porto, em Santos.
O segundo trecho, de 8 km, ligará a estação Conselheiro Nébias ao bairro Valongo,
em Santos com 14 estações.
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Segundo a EMTU, o terceiro trecho, Barreiros-Samaritá, terá 7,5 km de extensão,
quatro estações de embarque e desembarque, cujo licenciamento será conduzido por
meio de EIA/RIMA, de acordo com o Parecer Técnico/CETESB nº 505/13/IE emitido
em 31/10/2013.
Em 19/12/2020, a EMTU publicou no Diário Oficial do Estado de São Paulo edital de
contratação do projeto executivo do referido trecho, sendo que a realização da sessão
pública para apresentação das propostas estava prevista para 11/03/2021. Segundo
a Empresa, o prazo estimado para conclusão das obras é de 24 meses após
contratação.
Importante mencionar que as quatro estações do trecho na Zona Continental de São
Vicente facilitarão a locomoção dos moradores que habitam os bairros localizados
nesta região, inclusive aqueles que virão a ocupar as unidades habitacionais do
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA.
A seguir, a Figura 6-02 ilustra os trechos do VLT que já foram concebidos e os que
ainda se encontram e projeto na Baixada Santista. Já a Figura 6-03 localiza
especificamente

o

trecho

Barreiros-Samaritá

e

sua

proximidade

com

o

empreendimento.
Figura 6-02: Trechos do VLT na Baixada Santista.

Fonte: EMTU, 2020
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Figura 6-03: Trecho Barreiros-Samaritá do VLT.

Fonte: EMTU, 2020 (Adaptado)

6.8.

Complexo Empresarial Andaraguá (EIA/RIMA)

Este empreendimento consiste em um complexo empresarial composto por um
aeródromo e galpões onde empresas de diversos segmentos poderão se instalar para
escoar suas produções. O complexo, quando instalado, utilizará área de ocupação
total de 293.320 m² e contará com as seguintes estruturas:


Complexo empresarial com galpões que poderão variar de tamanho, conforme
a necessidade da empresa que se instalar no local;



Aeródromo com pista de 1.600 metros de comprimento;



Balança;



Infraestrutura de apoio (edificações administrativas, restaurantes, bancos, lojas
de conveniência);



Sistema viário interno;



Estacionamento para carros e caminhões;



Sistema de segurança 24 horas.
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O Complexo teve como base para licenciamento o EIA/RIMA protocolado junto à
CETESB inicialmente no dia 01/07/2010 e posteriormente em 05/10/2012 para
adequações exigidas em projeto. A Licença Prévia nº 2.396 foi emitida pelo órgão
ambiental no dia 26/11/2014.
É possível observar na Figura 6-04 que o Complexo Andaraguá está localizado a uma
distância aproximada de 3,24 km do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM
EUROPA, estando inserido dentro das Áreas de Influência Direta e Indireta (AID e AII)
definidas para os Meios Físico e Biótico. Dessa forma, quando em operação,
considerando a estimativa da geração de 17 mil empregos diretos, o Complexo poderá
atender aos futuros moradores do empreendimento objeto deste estudo.
Figura 6-04: Distância entre o empreendimento e o Complexo Andaraguá.
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6.9.

Loteamento de Uso Misto na Estância Balneária de Praia Grande/SP
(EIA/RIMA)

Este Loteamento, quando finalizados os processos de licenciamento ambiental pela
CETESB, estará localizado no Bairro Sítio do Campo no município Estância Balneária
de Praia Grande/SP, distando aproximadamente 5,53 km do LOTEAMENTO
RESIDENCIAL JARDIM EUROPA, conforme observado na Figura 6-05.
Segundo seu EIA/RIMA, o empreendimento é caracterizado como parcelamento de
solo

urbano

para

uso

predominantemente

residencial,

multifamiliar

e,

secundariamente, para uso misto (comércio e serviços) cuja área total é equivalente
a 2.811.098,43 m² (281,1098 ha) sendo concebidos 65 lotes distribuídos em 19
quadras, onde a população esperada em sua ocupação plena corresponderá a 46.785
pessoas.
Apesar de estar inserido dentro da Sub-Bacia do Rio Piaçabuçu, não são previstas
sobreposição de impactos com o LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA,
considerando que o loteamento citado estará localizado em Praia Grande/SP, ou seja,
fora das Áreas de Influência Indireta e Direta para o meio Socioeconômico
classificadas neste Estudo.
Figura 6-04: Distância entre o empreendimento e o Loteamento de Uso Misto em Praia Grande/SP.
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4.

ESTUDO DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E URBANÍSTICAS

Neste capítulo serão apresentadas as alternativas locacionais para implantação do
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA a ser implantado pela SKAF
URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA. Sendo exposto, de forma clara e objetiva,
os critérios de escolha utilizados na tomada de decisão.
A escolha da área tomou como base, primordialmente, terrenos em que o zoneamento
e uso e ocupação do solo municipal de São Vicente, estabelecido pela Lei
Complementar n.º 987/2020, permitissem a implantação da tipologia construtiva prédefinida pelo empreendedor, assim como de suas demais características urbanísticas
desejáveis, principalmente nos aspectos da disponibilidade de área viável para
comportar o número de lotes desejável e demais quesitos técnicos. Além disso, foram
priorizadas áreas inseridas dentro da Macroárea Continental do município, onde o
déficit habitacional é maior e a demanda por oferta de habitações é necessária.
Ressaltamos que o presente estudo trará, em conformidade com a Resolução
CONAMA nº 01/1986, o cenário de não execução do projeto e, todo o conteúdo
apresentado está delineado conforme as diretrizes estabelecidas no Manual para
Elaboração de Estudos para o Licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental –
CETESB (Artigo 1º da Decisão de Diretoria da CETESB nº 217/2014/I, de 06/08/2014).

4.1.

Alternativas Locacionais

Analisando o Anexo III da Lei Complementar nº 987/2020, existem no total 08
zoneamentos diferentes em toda Macroárea Continental do município de São Vicente.
Descartando o zoneamento voltado a áreas de proteção e preservação ao meio
ambiental natural, assim como áreas de interesse industrial e, considerando que o
empreendimento não se enquadra, a princípio, em Habitações de Interesse Social,
apenas 03 zonas permitiram a instalação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM
EUROPA, sendo elas:
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•

ZU – Zona de Qualificação Urbana:

zona que, por suas características

específicas, necessitam de disciplina especial de parcelamento, uso e ocupação
do solo. Porções do território, públicas ou privadas, sem destinação específica,
com incentivos fiscais e normas próprias de parcelamento, uso e ocupação do
solo capazes de criar condições para o desenvolvimento social, econômico e
ambiental de forma estratégica, onde se pretende a requalificação do espaço
urbano incorporando o desenho urbano ao processo de planejamento vinculados
à apresentação de licenciamento ambiental e de laudo de impacto de vizinhança,
para mitigação de danos urbanísticos;
•

ZM – Zona Mista: zona destinada a promover usos mistos, com predominância
do uso residencial, com densidades construtiva e demográfica baixas e médias;

•

ZUIF – Zona de Urbanização Incentivada Futura: zona de grande diversidade de
padrões de uso e ocupação do solo, desigualdade socioespacial, padrões
diferenciados de urbanização e é a área do Município mais propícia para abrigar
os futuros usos e atividades urbanos e com a perspectiva de ampliação da
infraestrutura de transporte público coletivo.

Contudo, apesar das zonas classificadas como Zona Mista (ZM) permitirem e, na
realidade, serem alternativas para instalação do empreendimento nesse aspecto, não
foram encontradas áreas com dimensões significativas e disponíveis para ocupação,
sendo, portanto, descartadas nesse processo de escolha.
Dessa forma, foram estudados 04 locais para implantação do loteamento, sendo três
localizados em Zona de Qualificação Urbana (ZU) e uma em Zona de Urbanização
Incentivada Futura (ZUIF), conforme pode ser visto no MAPA 4-01.
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4.1.1

Alternativa Locacional 01 – Zona de Qualificação Urbana (ZU)

Terreno localizado entre os bairros Jardim Rio Branco e Parque das Bandeiras. Esta
área, apesar de ser ocupada predominantemente por vegetação, teve suas
características naturais modificadas ao longo do tempo, seja por atividades de
extração de areia nas décadas de 1960/70, assim como pela ocupação antrópica dos
terrenos vizinhos e. ainda, pela implantação de obras lineares, como a Via Férrea da
FEPASA (atualmente desativada e sob concessão da ALL) e, a atual Rodovia Padre
Manoel da Nóbrega (SP-55).
Esta área foi a escolhida mediante êxito nas negociações comerciais para sua
aquisição, tendo sido atendidos previamente aos critérios técnicos e legais de escolha,
como enquadramento no zoneamento municipal, assim como pelas dimensões do
terreno.
A Figura 4-01 ilustra o local, assim como o zoneamento em que se insere.
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Figura 4-01: Alternativa Locacional 01.
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4.1.2

Alternativa Locacional 02 – Zona de Urbanização Incentivada Futura
(ZUIF)

Os terrenos localizados nesta zona se apresentam bastante antropizados, seja por
construções e por linha de transmissão de energia elétrica que intercepta a região ou,
então, por servir provavelmente de empréstimos de areia, conforme verificado em
visitas de campo e através de imagens aéreas do Google Earth. Além disso, parte do
limite nordeste do zoneamento se aproxima à Zona Especial de Proteção Ambiental
(ZEPAM), onde se localizam Áreas de Preservação Permanente (APP), como
manguezais, devido aos meandros do Rio Mariana.
Apesar do zoneamento permitir a instalação do empreendimento, algumas das
construções, como a Linha de transmissão, por exemplo, e a proximidade com APPs,
restringiram a avaliação da maior parte dessa parcela. Contudo, ainda sim foram feitos
contatos com o intuito de verificar as condições comerciais de alguns dos terrenos
localizados nesse zoneamento, porém, as tentativas não prosperaram, fazendo com
que essas áreas não fossem escolhidas.
A Figura 4-02 ilustra o local, assim como o zoneamento em que se insere.

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA – SÃO VICENTE/SP
EIA – ESTUDO DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E URBANÍSTICAS

CAP. 04 - 9 / 24

Página: 159

Figura 4-02: Alternativa Locacional 02.
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4.1.3

Alternativa Locacional 03 – Zona de Qualificação Urbana (ZU)

Área pertencente ao zoneamento ZU, com seu limite sul fazendo divisa com o bairro
residencial Humaitá e próximo aos bairros Parque Continental e Vila Nova Mariana e
limite norte à Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentáveis (ZPDS).
Através de imagens aéreas do Google Earth é possível notar que a área foi pouco
degradada devido a ocupações antrópicas, exceto em algumas regiões ao leste do
zoneamento, próximo à Lagoa Mariana, onde percebe-se áreas de vegetação
suprimidas e depósitos de areia. A Figura 4-03 ilustra o local e seu zoneamento.
É uma área estreita, o qual não suportaria a instalação do empreendimento em suas
dimensões requeridas sem que avançasse em áreas localizadas em zoneamento
ZPDS. Além disso, a presença da Lagoa Mariana limitaria, ainda mais, a construção
de Lotes e Infraestruturas, devido a Área de Preservação Permanente (APP) da
Lagoa. Tendo desta forma sido descartada pelo empreendedor como alternativa para
implantação de seu loteamento.
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Figura 4-03: Alternativa Locacional 03.
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4.1.4

Alternativa Locacional 04 – Zona de Qualificação Urbana (ZU)

O local está localizado entre o bairro Jardim Irmã Dolores, à Sudoeste, e, ao Norte, à
Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM), onde se encontra o Rio Mariana e
áreas de Mangue. Parte do zoneamento é cortado pela Via Angelina Preti da Silva e
pela linha férrea da FEPASA.
Por meio de imagens aéreas foi possível identificar que parcelas da vegetação
existente foram suprimidas dando lugar a acessos ao interior da zona para,
provavelmente, permitir extração de areia, tendo em vista ser possível visualizar
alguns depósitos deste material, como poderá ser observado na Figura 4-04, com
sobreposição do respetivo zoneamento.
Dessa forma, tanto o zoneamento e usos atuais, como a área útil disponível,
permitiriam a implementação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA,
contudo, as negociações comerciais com proprietários de terrenos localizados nesta
região não prosperaram, tendo esta região sido descartada como alternativa.
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Figura 4-04: Alternativa Locacional 04.
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4.2.

Alternativas Urbanísticas

Como alternativa estudada inicialmente, considerava-se a instalação de lotes
comerciais na porção noroeste da gleba, lindeira a Rodovia Manoel da Nóbrega,
conforme ilustrado pela Figura 4-05. Esta, inclusive, foi a alternativa incluída no
processo de Consulta Prévia junto a CETESB (Processo nº IMPACTO 019/20 (eambiente 000060/2020-64)), que resultou no Termo de Referência (Parecer Técnico
nº 110/20/IE), emitido em 05/05/2020.
Figura 4-05: Alternativa urbanística descartada.

Contudo, esta alternativa foi descartada devido a uma decisão estratégica do
empreendedor, baseada na avaliação dos cenários do mercado imobiliário atual e,
ainda,

considerando

sua

expertise

em

implantação

de

empreendimentos

exclusivamente habitacionais.
Observou-se que as dimensões e localização desses lotes lindeiros a rodovia não se
enquadrariam à implantação de comércios locais e de pequeno porte para
atendimento as demandas da população que ocupará os lotes do futuro Loteamento,
mas sim para o recebimento de empreendimentos de médio e grande porte,
destinados a grandes redes de atacado e varejo de comércio de alimentos, assim
como lojas e depósitos de materiais de construção, revenda de veículos, postos de
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serviço, etc. Assim, a porção noroeste será desmembrada do terreno original para
implantação de futuros empreendimentos associados à sua vocação imobiliária.
O restante do terreno será destinado a implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL
JARDIM EUROPA, a ser predominantemente ocupado por lotes residenciais, sendo
mantido apenas um lote a ser ocupado por unidades comerciais localizado na porção
sudeste da gleba.
A conformação urbanística escolhida pode ser visualizada na Figura 4-06 e, para
informações mais detalhadas poderá ser consultado o Capítulo 07 – Caracterização
do Empreendimento.
Figura 4-06: Alternativa urbanística escolhida.

Importante ressaltar que para as duas alternativas urbanísticas, tanto a descartada
quanto a escolhida, seriam respeitados os limites obrigatórios de supressão,
considerando as características da vegetação presente no terreno, conforme
legislação pertinente. Além disso, a porção noroeste descartada para implantação do
presente empreendimento será desmembrada da matrícula original, ficando a critério
do empreendedor seu uso comercial no futuro, desde que respeitadas as legislações
ambientais e de uso e ocupação do solo municipais aplicáveis.
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4.3.

Alternativa Zero

Com o intuito de trazer um prognóstico sobre a situação futura da região,
especificamente no que tange a questão de habitação, sendo este item uma das
principais problemáticas previstas no caso da não implantação do LOTEAMENTO
RESIDENCIAL JARDIM EUROPA.
A não implantação deste empreendimento impossibilitará a redução em até 46% do
déficit habitacional em que o município de São Vicente se encontra, com base nos
dados do Plano de Habitação de Interesse Social (PLHIS), organizado pelo município,
em que foi levantado em 2009 que esse déficit chega a 9.767 domicílios. Além disso,
o Resumo Executivo Litoral Sustentável – São Vicente, realizado em 2013, indica a
existência de 39 Assentamentos Precários no município, sendo 15 localizados na
Macroárea Continental do município (Área de Influência Direta – AID deste EIA), o que
representa em média 11.084 famílias.
A não implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA ainda
impossibilitaria outros benefícios socioeconômicos, os quais elencaremos na
sequência, mas que podem ser analisados detalhadamente no Capítulo 03 –
Justificativas do Empreendimento assim como em outros capítulos deste EIA:


Adequação do sistema de macrodrenagem pluvial atualmente existente na
região;



Modernização urbanística e valorização imobiliária, considerando que todo o
entorno apresenta condições de infraestrutura relativamente precárias,
principalmente nos aspectos de drenagem pluvial, saneamento e mobilidade da
população residente nos bairros vizinhos;



Geração de empregos na implantação e operação, representando um impacto
socioeconômico positivo e muito relevante para a região em que o
empreendimento está inserido;



Aumento nas receitas fiscais, pois durante as fases de implantação e operação,
incidirão sobre as despesas e receitas operacionais do empreendimento
encargos, contribuições, taxas e impostos.
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7.

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Neste capítulo, serão apresentadas as principais informações a respeito do
empreendimento e infraestruturas existentes, reunindo, também, informações acerca
da localização espacial e territorial de onde será implantado, assim como
caracterizadas as etapas de implantação e estimativas relacionadas à operação (ou
ocupação) do loteamento quando este estiver devidamente licenciado e implantado.
Os Projetos e Memoriais Descritivos aqui mencionados foram elaborados por técnicos
capacitados e certificados junto ao seus conselhos profissionais, sendo o Projeto
Urbanístico desenvolvido pela Arquiteta Luciane Mota Virgílio (CAU: A26002-9); o
Projeto de Terraplanagem pelo Arquiteto Agnaldo Sérgio Bertolo (CAU: A70465-2) e
o Projeto de Drenagem, assim como memorial referente a estimativas de consumo de
água e geração de efluentes sanitários pela Engenheira Civil Viviane Rodrigues Moya
(CREA/SP: 5.061.738.100).

7.1

Localização e Infraestruturas Associadas

O LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA estará localizado na Macrozona
Continental do município de São Vicente / SP, especificamente entre os bairros Jardim
Rio Branco e Parque das Bandeiras, fazendo divisa à noroeste com a Rodovia Padre
Manoel da Nóbrega (SP-55) e ao sul com a linha férrea da antiga Ferrovia Paulista
S/A (FEPASA), onde estão previstas obras da Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos de São Paulo (EMTU) para implantação do trecho Barreiros – Samaritá do
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).
Conforme mencionado ao longo do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a gleba onde
se pretende instalar o loteamento está inserida em Zona de Qualificação Urbana (ZU),
segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei complementar nº 987/2020), assim
como informado pela prefeitura municipal por meio da Certidão de Uso e Ocupação
do Solo nº 051/2021 (ANEXO 2-10).
Ao se tratar de Recursos Hídricos, a área de implantação do empreendimento está
inserida na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI nº 7) – Baixada
Santista, especificamente na divisão entre as sub-bacias dos rios Boturoca e
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Piaçabuçu, as quais foram consideradas como Área de Influência Direta (AID) para
elaboração do Capítulo 9 – Diagnóstico Ambiental do Meio Físico.
O MAPA 7-01, concebido em escala 1:60.000, traz a delimitação do empreendimento
ilustrando, também, informações sobre a rede hídrica da região, zonas de
amortecimento de unidades de conservação, zoneamento municipal e ecológicoeconômico, malha rodoviária e ferroviária, equipamentos de infraestrutura urbana e
projetos colocalizados.
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Conforme indicado pelo Memorial Descritivo e Projeto Urbanístico do empreendimento
(ANEXO 7-01), a área total da gleba a ser loteada equivale a 857.723,08 m² (85,7723
ha) destinada para implantação de 1902 lotes, entre outras áreas como Áreas
Institucionais, Sistema Viário, Áreas Verdes e Sistemas de Lazer.
Os lotes ocuparão área equivalente a 279.058,99 m² (27,90 ha), ou seja, 32,53% em
relação ao total da gleba loteada, sendo, em sua maioria, destinada a lotes
residenciais. Também serão construídos 01 lote misto, o qual possibilitará a instalação
de unidades comerciais, e 06 lotes multifamiliares.
O Quadro 7-01, traz a natureza do loteamento que reúne dados sobre as áreas em
metro quadrado de cada tipo de lote e a porcentagem específica de cada um em
relação ao total de lotes.
Quadro 7-01 – Natureza do loteamento.

Lotes

nº

Área (m²)

%

1.895

244.393,96

87,58

Lotes mistos

1

5.169,88

1,85

Lotes multifamiliares

6

29.495,15

10,57

1.902

279.058,99

100

Lotes residenciais

Total

Fonte: Memorial Descritivo e Justificativo do Loteamento (Virgílio, 2020).

Já o Quadro 7-02 específica todas as áreas, também em metro quadrado e hectares,
que serão implantadas no empreendimento. O Quadro também informa a
porcentagem de cada área em relação ao total da Gleba seguindo, dessa forma, as
recomendações estipuladas pela Decisão de Diretoria CETESB nº 217/2014/l, de
06/08/2014.
Será possível consultar no ANEXO 7-02 o projeto urbanístico sobreposto a imagem
de satélite, registrada em 2020 e fornecida pelo software Google Earth. Este material
foi elaborado em escala 1:1000 e contém todas as delimitações e dimensões das
áreas informadas no referido Quadro.

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA – SÃO VICENTE/SP
EIA – CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

CAP. 07 - 5 / 26

Página: 171

Quadro 7-02 – Quadro de áreas do loteamento.

Item

Especificação

Área (m²)

Área (ha)

%

1

Área dos lotes (1902 lotes)

279.058,99

27,90

32,53%

2

Áreas Públicas

578.664,09

57,86

67,47%

Sistema Viário

130.059,28

13,00

15,16%

2.1.1

Avenidas e Ruas

118.988,73

11,89

13,87%

2.1.2

Vielas do Sistema Viário

11.070,55

11,10

1,29%

2.2

Área Institucional

6.222,75

0,62

0,72%

2.3

Áreas Livres de Uso Público

442.382,06

44,23

51,58%

2.3.1

Áreas Verdes

428.832,81

42,83

50,00%

2.3.2

Sistema de Lazer

13.549,25

1,35

1,58%

Área Total da Gleba Loteada

857.723,08

85,77

100,00%

2.1

3

Fonte: Memorial Descritivo e Justificativo do Loteamento (Virgílio, 2020).

7.2

Caracterização da Implantação

Serão descritas a seguir características da implantação do projeto urbanístico e suas
respectivas infraestruturas de apoio, informando, também, dados sobre a supressão
da cobertura vegetal e estimativas relacionadas ao tráfego de veículos pesados,
demanda de mão de obra e cronograma previsto para duração das obras de
implantação.

7.2.1

Infraestrutura de Apoio

Está prevista a instalação temporária de Canteiro de Obras, onde serão desenvolvidas
as operações de apoio às obras de implantação do loteamento. Este local será
contemplado com instalações sanitárias, vestiário, refeitório, área de lazer, instalações
administrativas, almoxarifados e ferramentaria, área para estacionamento de veículos
e maquinários, além de guarita para segurança dos trabalhadores e equipamentos.
Todas as instalações atenderão às exigências estabelecidas pela Norma
Regulamentadora NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção, assim como da ABNT NBR 12284 – Áreas de vivência em canteiro de
obras.
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A localização e descrição de toda infraestrutura, assim como estimativas sobre
consumo de água e energia, geração de efluentes sanitários e resíduos sólidos serão
definidas posteriormente em projeto executivo a ser submetido para avaliação junto
ao Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais (GRAPROHAB).

7.2.2

Supressão de Cobertura Vegetal

Conforme está descrito no Capítulo 10 – Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico,
o terreno em que se pretende instalar o LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM
EUROPA possui em toda sua extensão fragmento de Floresta Alta de Restinga
secundária em estágio médio de regeneração. Portando, para implantação do
loteamento, será necessário solicitar a autorização para supressão de 378.275,82 m²
(37,8276 ha) de vegetação, o que corresponderá a 44,10% da área total da gleba a
ser loteada (857.723,08 m²). A Parcela da vegetação em estágio médio que não
sofrerá intervenção, 379.741,38 m² (37,9741 ha), que representa 51,80% do total da
vegetação classificada nesse estágio, será mantida para fins de preservação
ambiental, compondo as Áreas Verdes do empreendimento, como conforme
preconizam a Lei nº 11.428, de 22/12/2006 e a Resolução SIMA nº 80, de 16/10/2020.
Os procedimentos para supressão serão realizados conforme legislação específica e
acompanhados através de programas ambientais, como por exemplo o Programa de
Acompanhamento da Supressão de Vegetação e Programa de Afugentamento de
Fauna, estabelecidos no Capítulo 13 – Programas Ambientais.
A Figura 7-01 ilustra a área de vegetação que será submetida a autorização para
supressão em relação as áreas que permanecerão intactas, considerando os limites
de intervenção para implantação do Loteamento no terreno.
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Figura 7-01- Área de supressão da vegetação.

7.2.3

Terraplenagem

O ANEXO 7-03, reúne plantas, perfis e memoriais referentes ao projeto de
Terraplenagem elaborado para implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL
JARDIM EUROPA. Segundo o Memorial Descritivo, as obras de terraplanagem serão
destinadas para a abertura de vias e formatação de quadras e lotes, sendo realizados
cortes e aterros, cujo volume de terra movimentado está informado no Quadro 7-03.
Importante ressaltar que, devido as caraterísticas do terreno, se fará necessária a
importação de solo mediante controle tecnológico, cujo local de empréstimo será
definido posteriormente em projeto executivo.
Quadro 7-03 – Quadro de áreas do loteamento.

Terraplenagem*

Volume (m³)

Volume de corte

80.916,00

Volume de aterro

172.650,00

Volume de empréstimo

91.734,00

(*) Incluso 10% de compactação no aterro.
Fonte: Memorial descritivo de Terraplenagem (Bertolo, 2020).
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Destaca-se que as orientações detalhadas para execução da terraplenagem constam
nas plantas e no Memorial Descritivo de Terraplenagem. Além disso, os programas
ambientais estabelecidos no Capítulo 13 – Programas Ambientais, poderão auxiliar
nas melhores tomadas de decisões durante as obras para evitar ao máximo problemas
ambientais.
Basicamente, a execução da Terraplanagem será conduzida por empresa
especializada a qual deverá seguir os procedimentos descritos a seguir.
Remoção da Camada Vegetal:
A remoção da camada vegetal do solo será realizada somente onde serão
implantadas as via e respectivas saias de taludes. Não serão executados aterros
sobre camada vegetal em nenhuma circunstância.
Dessa forma, toda a região de implantação dos lotes e áreas institucionais serão
limpas da camada vegetal. Após a limpeza será feito novo levantamento
planialtimétrico (primitivo) para que possam ser calculados os volumes resultantes
com maior precisão.
Drenagem Provisória:
As cristas dos taludes dos cortes e aterros executados deverão ser protegidas com
canaletas e, para os locais onde a drenagem natural do terreno for prejudicial às obras
de terraplenagem, criar cordões para retenção e diminuição da velocidade de água,
conforme ilustrado pela Figura 7-02.
Figura 7-02 – Cordões para retenção e diminuição da velocidade de água.

Fonte: Memorial descritivo de Terraplenagem (Bertolo, 2020).

Toda drenagem provisória implementada ao longo das obras de implantação será
monitorada a partir da execução do Subprograma de Acompanhamento e Manutenção
do Sistema de Drenagem, estabelecido no Capítulo 13 – Programas Ambientais.
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Contenção de Assoreamento e Processos Erosivos:
Serão instaladas canaletas nos pés dos taludes para direcionamento das águas
pluviais ou resíduos, bem como serão instalados durante as obras redes plásticas
para que eventuais resíduos cheguem às drenagens superficiais do terreno. O
Capítulo 13 – Programas Ambientais também estabelece programa específico para
prevenir processos erosivos e assoreamento.
Manejo de Solos:
As escavações a céu aberto durante as obras de terraplenagem serão realizadas
mediante orientação da Norma ABNT NBR-9061/85 a qual diz respeito sobre a
segurança de escavação a céu aberto.
Dessa forma, serão realizadas medidas para evitar a exposição de solo escavado a
ação de intempéries e, também, impedir a emissão de material particulado
proveniente da movimentação de máquinas ou equipamentos durante as obras.
Ressalta-se que o solo proveniente da camada superficial rico em matéria orgânica,
será reutilizado para o recobrimento final de taludes e áreas não pavimentadas.

7.2.4

Sistema Viário

Em relação ao sistema viário, será implementado durante implantação do
empreendimento 118.988,73 m² de arruamentos de maneira a ocupar todas as áreas
loteadas. O Quadro 7-04, extraído do Memorial Descritivo e Justificativo, caracteriza
cada arruamento e o Projeto Urbanístico localiza-os em relação às áreas do
loteamento.
Quadro 7-04 – Características do Sistema Viário.
Identificação
Largura leito
Largura canal de
das Vias
carroçável (m)
drenagem (m)

Largura do
passeio (m)

Tipo de
revestimento

Área (m²)

2,00

Asfáltico

10.151,41

Rua 01

9,00

Rua 02 (A+B)

9,00

6,00

2,00

Asfáltico

8.166,25

Rua 03 (A+B)

9,00

6,00

2,00

Asfáltico

8.166,25

Rua 04 (A+B)

9,00

6,00

2,00

Asfáltico

8.315,62

Rua 05

9,00

2,00

Asfáltico

7.299,58

Rua 06

9,00

2,00

Asfáltico

6.997,35

Rua 07

9,00

2,00

Asfáltico

7.013,17

Rua 08

9,00

2,00

Asfáltico

7.028,98
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Identificação
das Vias

Largura leito
carroçável (m)

Largura canal de
drenagem (m)

Largura do
passeio (m)

Tipo de
revestimento

Área (m²)

Rua 09

9,00

2,00

Asfáltico

7.044,78

Rua 10

9,00

2,00

Asfáltico

7.060,61

Rua 11

9,00

2,00

Asfáltico

7.076,43

Rua 12 (A+B)

9,00

2,00

Asfáltico

10.872,64

Rua 13

9,00

2,00

Asfáltico

4.951,76

Rua 14

9,00

2,00

Asfáltico

755,53

Rua 15

9,00

2,00

Asfáltico

5.413,73

Rua 16

9,00

2,00

Asfáltico

10.182,59

Rua 17

9,00

2,00

Asfáltico

502,54

Rua 18

9,00

2,00

Asfáltico

888,46

Rua 19

9,00

2,00

Asfáltico

509,81

Rua 20

9,00

2,00

Asfáltico

591,24

6,00

Total Arruamentos

118.988,73

Fonte: Memorial Descritivo e Justificativo do Loteamento (Virgílio, 2020).

Não serão abertos novos acessos para chegar no empreendimento, sendo que serão
utilizados aqueles já existentes no entorno do terreno. Sendo assim, o LOTEAMENTO
RESIDENCIAL JARDIM EUROPA possuirá 12 acessos diferentes distribuídos ao
redor da gleba loteada, sendo 05 entre o empreendimento e o bairro Parque das
Bandeiras; 01 de fronte para a Avenida Quarentenário; e 6 conectando o Jardim Rio
Branco.

7.2.5

Tráfego de Veículos de Carga

Os veículos que serão necessários durante as obras de implantação do
empreendimento resumem-se basicamente à caminhões-betoneira, caminhões-pipa,
caminhão-comboio para transporte de insumos e caminhões basculantes utilizados
para transporte de materiais de empréstimo necessários às atividades de
terraplenagem. Se prevê também, porém, em pequeno número, o fluxo de veículos
leves de parte dos funcionários para deslocamentos diários ao local das obras.
Dessa forma, considerando que o transporte de materiais de empréstimo será a
atividade que aumentará de maneira mais contundente o fluxo de tráfego na região
durante a implantação do loteamento, estimou-se o número de viagens realizadas por
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caminhões basculantes para transportar 91.734,00 m³ de material necessário para
terraplenagem, conforme indicado anteriormente pelo item 7.2.3.
Assim, considerando um caminhão com capacidade de 12 m³, estima-se o número de
7.645 viagens com o caminhão completamente cheio e o mesmo número com o
caminhão vazio, ou seja, 15.290 viagens. Considerando que essas viagens estão
concentradas nos 12 primeiros meses de implantação das infraestruturas, têm-se a
estimativa de aproximadamente 43 viagens/dia.
O tráfego de veículos de carga durante a implantação do loteamento será orientado
pelo Programa de Controle do Tráfego Durante a Implantação do Empreendimento,
estabelecido no Capítulo 13 – Programas Ambientais. Neste programa, constam
procedimentos necessários para serem seguidos de modo a controlar o tráfego
desses tipos de veículos durante as obras, como sinalizações das vias internas no
local de implantação e plano de entrada e saída, por exemplo.
Além disso, anteriormente ao início das obras os departamentos responsáveis pelo
controle de tráfego no município serão acionados para que todos os atores envolvidos
estejam cientes das movimentações diárias dos veículos, de maneira a se evitar o
transporte em horários de pico e vias muito movimentadas, garantindo, assim, a
segurança de todos que utilizam as vias de acesso ao redor da área de implantação.

7.2.6

Demanda de Mão de Obra

Para a implementação do empreendimento, estima-se a contratação de um
contingente médio de 120 colaboradores para atuar como serventes, pedreiros,
operadores

de

máquinas

e

caminhões,

técnicos

e

engenheiros,

pessoal

administrativo, etc. A contratação, será orientada pelo Programa de Priorização na
Contratação de Mão de Obra Local, estabelecido no Capítulo 13 – Programas
Ambientais, com o intuito de fortalecer a região de interesse do empreendimento, ou
seja, o município de São Vicente e a Macroárea Continental.
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7.2.7

Investimento e Cronograma de Obras

O investimento total previsto para implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL
JARDIM EUROPA é de R$ 40.000.000 (quarenta milhões de reais).
Este valor será distribuído ao longo de 18 meses, conforme indicado pelo Quadro 705. Contudo, este tempo é uma estimativa e poderá ser alterado a depender dos
processos de aprovação junto a CETESB e GRAPROHAB, assim como da evolução
do mercado imobiliário, o que poderá reduzir o tempo total significativamente.
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Quadro 7-05 – Cronograma de Implantação do Empreendimento.
Atividades / Eventos
CETESB – Aprovação Licença
Prévia (LP)
Atendimento as Condicionantes
da LP
GRAPROHAB – Certificado de
Aprovação
Solicitação de Autorização para
Supressão de Vegetação
(CETESB)
Solicitação de Aprovação de
Projeto Final (Prefeitura)

Período de Implantação (Meses)

Eventos - Períodos não definidos
(1)
(2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(9)

(7)

(10)
(11)
(12)

(13)

Supressão de Vegetação
Terraplenagem
Drenagem
Rede de Abastecimento de Água
Rede de Coleta de Esgotos
Rede Elétrica
Arborização
Sistema Viário e Calçadas
Notas:

(1)

Protocolo de Solicitação de LP (EIA/RIMA) – junho / 2021

(8)

Solicitação de Autorização para Supressão de Vegetação (CETESB)

(2)

Período de Análise pela CETESB do Processo de LP

(9)

Período de Análise da Autorização para Supressão pela CETESB

(3)

Emissão da LP

(10)

Emissão de Autorização para Supressão de Vegetação (CETESB)

(4)

Período de Atendimento as Condicionantes da LP

(11)

Solicitação de Aprovação de Projeto Final (Prefeitura)

(5)

Solicitação de Certificado de Aprovação junto ao GRAPROHAB

(12)

Período de Análise pela Prefeitura

(6)

Período de Análise pela GRAPROHAB

(13)

Aprovação Prefeitura

(7)

Emissão Certificado de Aprovação GRAPROHAB
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7.2.8

Resumo das Características da Implantação

O Quadro 7-06, apresenta um resumo das características da implantação do
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA
Quadro 7-06 – Quadro síntese das características de implantação do empreendimento.

Indicador

Valor

Estimativa de corte

80.916,00 m³

Estimativa de aterro

172.650,00 m³

Estimativa de empréstimo

91.734,00 m³

Movimentação de solo

172.650,00 m³

Áreas contaminadas

Não foram identificadas

Supressão da vegetação nativa

378.275,82 m²

Supressão de árvores isoladas

Não haverá supressão de isoladas

Criação de novos acessos

Serão utilizados os acessos já existentes

Tráfego gerado pela obra

43 viagens/dia

Duração da obra

18 meses

Mobilização de mão de obra

120 colaboradores

Investimento total da obra

7.3
Neste

R$ 40.000.000

Caracterização da Operação
item,

será

apresentada

as

projeções

relativas

ao

LOTEAMENTO

RESIDENCIAL JARDIM EUROPA, sendo descritos os processos a serem
desenvolvidos na operação e manutenção do empreendimento, como por exemplo as
estimativas sobre o consumo de água e energia elétrica, assim como a geração de
efluente sanitários e resíduos sólidos pela população fixa e flutuante considerada para
o projeto. Além disso será descrito o sistema de drenagem de águas pluviais
dimensionado para atender o Loteamento.
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7.3.1

População Fixa e Flutuante

Para projeção da população residente no futuro LOTEAMENTO RESIDENCIAL
JARDIM EUROPA, foi utilizado o índice de 5 habitantes por cada unidade e
considerado o número de unidades possíveis para cada lote unifamiliar, ou seja, 1.895
unidades, conforme Memorial Justificativo e Descritivo do Loteamento, disponível no
ANEXO 7-01, totalizando assim 9.475 pessoas.
Este procedimento também foi utilizado para estimar a população que irá habitar os
06 lotes multifamiliares, sendo considerado um total de 2.584 unidades que poderão
ser construídas com a área disponível dos lotes e os respectivos coeficientes
urbanísticos de ocupação e aproveitamento previstos na legislação municipal,
representando 12.920 habitantes.
A população flutuante, ou seja, as pessoas empregadas, bem como os usuários dos
comércios e prestadores de serviços, considerando não ser possível antes da
implantação do loteamento definir o tipo de ocupação comercial que fará uso do lote
misto, estimou-se a relação de 2% da população fixa, ou seja, cerca de 448 pessoas.
O Quadro 7-07 a seguir resume as estimativas populacionais realizadas para cada
tipo de população relacionada ao loteamento, sejam elas, residente (fixa) ou flutuante.
Quadro 7-07 – Estimativas populacional.

População
Residente

Lotes
Residenciais

Lote Misto

Área
Institucional

Total

22.395

-

-

22.395

448

-

448

448

-

22.843

Flutuante
Total

7.3.2

22.395

Consumo de Água

Os serviços relacionados ao abastecimento de água na Macroárea Continental do
município de São Vicente são operados pela Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (SABESP). Foi encaminhada à companhia memorial descritivo
(disponível no ANEXO 7-04) com as estimativas para implementação da estrutura de
ligação com o abastecimento de água fornecido pela companhia, estando disponível
para consulta
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Considerando o total de 22.395 de população residente (P), um índice de consumo
diário por habitante de 200 litros/dia (q) e, ainda, valores dos coeficientes do dia e da
hora de maior consumo, respectivamente 1,20 (k1) e 1,59 (k2), foi possível estimar a
vazão (Q) em litro/segundo de demanda de água potável para os lotes residenciais,
através da fórmula:
Q = (P x q x k1 x k2) / 86.400
Q = (22.395 hab x 200 l/dia x 1,20 x 1,50) / 86.400
Q = 93,31 l/s
Já para o uso comercial, a Norma Técnica da SABESP nº 181/2012 considera a taxa
de consumo de água predial médio para mercados entre 3 a 5 litros/dia a cada m² de
área. Assim, considerando uma taxa de 4 litros/dia por m² de área e, ainda, que a área
construída estimada para o lote comercial seja equivalente a 25.849 m², têm-se uma
vazão em litro/segundo de:
Q = (Área construída x taxa de consumo) / 86.400
Q = (25.849 m² x 4 l/dia m²) / 86.400
Q = 1,20 l/s.
Somando-se as duas vazões encontradas, estima-se que a demanda total de água
para abastecimento público seja na ordem de 94,51 l/s ou então 8.165,66 m³/dia.
Toda a estrutura será implementada posteriormente pelo empreendedor, conforme
projetos aprovados pelo GRAPROHAB e pela SABESP, antes da ocupação total do
empreendimento.

7.3.3

Efluentes Sanitários

Considerando um índice de retorno de 80% da demanda de água, na ordem de 94,51
l/s, na forma de esgoto sanitário, estimou-se a quantidade de 75,61 l/s ou então
6.532,70 m³/dia de efluente a ser gerado pela população residente e flutuante do
loteamento.
Assim como para o abastecimento de água, os serviços relacionados a coleta e
tratamento de efluentes para a Macroárea Continental de São Vicente, são de
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responsabilidade da SABESP. Foi encaminhado à companhia memorial (ANEXO 704) e projeto urbanístico com vazão projetada e assim que viabilizado o empreendedor
implantará as redes com material adequado e seguindo métodos de implantação
recomendado pela SABESP de maneira a atender todos os lotes previstos e demais
áreas, antes de sua ocupação total.
No ANEXO 7-05 são apresentadas a Carta de Diretrizes nº 019/2021 e Ofício RSO022/2021 da SABESP, emitidas em 26 e 28/04/2021, respectivamente, estabelecendo
as premissas necessárias à implantação de redes de abastecimento de água e coleta
de esgotos sanitários para embasar o projeto executivo do loteamento, que será
elaborado e submetido à aprovação do GRAPROHAB.

7.3.4

Consumo de Energia Elétrica

O consumo de energia elétrica pela população brasileira varia muito, seja devido as
diferentes estações do ano, ou então, pela quantidade de equipamentos que
consomem energia elétrica disponíveis nas residências. Contudo, observa-se em
alguns estudos que as estimativas realizadas para diferentes regiões do país e épocas
do ano que o consumo médio de energia elétrica nas residências brasileiras foi de
152,2 kWh/mês (Link da referência: https://labeee.ufsc.br/node/480).
Usando-se deste dado referente ao consumo de energia elétrica por mês e aplicando
ao número total de 4.479 unidades habitacionais, considerando o total de lotes
residenciais unifamiliar e multifamiliares, é possível estimar um consumo médio de
energia elétrica na ordem de 681.703,8 kWh/mês.
A rede de energia elétrica do empreendimento será pública e fornecida às unidades
residenciais em rede aérea de alta-tensão até os transformadores colocados em
postes de concreto pré-moldado, de acordo com as normas da concessionária local,
Companhia Piratininga de Força e Luz – CPFL Piratininga.

7.3.5

Resíduos Sólidos

A estimativa da geração de resíduos sólidos domiciliares (lixo comum) para este
estudo considerou o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU
(CETESB, 2019) que, para o município de São Vicente, estipulou a geração de 328,60
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toneladas por dia de RSU. Considerando que a população urbana de São Vicente,
registrada pelo IBGE em 2020, está estimada em 368.355 habitantes, é possível fazer
uma relação de 0,89 kg/dia de RSU gerado por cada habitante do município.
Assim, aplicando para a realidade do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM
EUROPA onde foi calculado uma população residente de 22.395 habitantes, têm-se
a estimativa total da geração de 19.931,55 kg/dia de RSU, ou então aproximadamente
597,95 toneladas/mês.
Além da geração de RSU, os habitantes e usuários do empreendimento também irão
gerar resíduos recicláveis, ambos classificados pela NBR 10.004/2004 como Classe
II A e, eventualmente resíduos perigosos, como lâmpadas e baterias, por exemplo,
classificados pela mesma norma como Classe I.
Será incentivada junto a municipalidade a implantação de ecopontos para coleta
seletiva de resíduos recicláveis e outros resíduos não perigosos, assim como de
lâmpadas, baterias e lixo tecnológico.
O lixo doméstico, assim como os recicláveis, serão retirados em dias e horários
determinados pela Prefeitura de São Vicente, através de empresa especializada e
contratada pelo município, conforme atestado através das manifestações emitidas
Secretaria de Projetos Especiais, Certidão de Diretrizes Técnicas nº 004/212, de
14/01/2021, e pela Secretaria de Obras Particulares, Certidão de Caráter Geral nº
046/21, de 16/03/2021, constantes nos ANEXOS 2-11.1 e 2-11.2 deste estudo.

7.3.6

Tráfegos de Veículos Durante a Operação

Para a estimativa da demanda sobre o tráfego de automóveis gerada pelo
empreendimento, considerando o cenário de ocupação plena do loteamento, foi
tomado como base dados obtidos pelo estudo “Pesquisas sobre Origem e Destino”
realizada em 2007 para toda a Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) e,
também, índices disponíveis pelo IBGE, conforme poderá ser consultado no Relatório
de Impacto de Trânsito – RIT disponível no ANEXO 7-06.
Assim, o Quadro 7-08 apresenta a demanda total de viagens esperada pela ocupação
dos lotes residenciais do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA,
considerando a estimativa de 22.395 pessoas referente a população fixa.
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Quadro 7-08 – Estimativas da demanda de tráfego gerada pela ocupação do empreendimento.

Modo de viagem

Viagens/dia

A pé

10.092,66

Bicicleta

3.424,59

Ônibus

8.570,95

Autos/Motos

3.842,15

Ouros

3.624,64

Total

29.554,99

Fonte: Relatório de Impacto de Tráfego – RIT (2021).

Entende-se que os principais impactos no tráfego da região estejam relacionados ao
maior fluxo de veículos sobre as intersecções rodoviárias e em algumas vias locais.
Contudo, medidas relacionadas à expansão das ciclovias estabelecidas pelo Plano
Cicloviário Metropolitano (PCM) de São Vicente e a expansão das linhas do Veículo
Leve Sobre Trilhos (VLT) para a Macroárea Continental de São Vicente, poderão
atenuar os impactos gerados.
As demais medidas mitigadoras estabelecidas pelo RIT, serão estudadas em conjunto
com o poder público municipal que se manifestou por meio da Certidão de Diretrizes
Técnicas nº 004/2021 e Certidão de Caráter Geral nº 046/21, conforme mencionado
anteriormente, disponíveis nos ANEXOS 2-11.1 e 2-11.2.

7.3.7

Drenagem de Águas Pluviais

O Memorial Descritivo e Projetos de dimensionamento do sistema de drenagem estão
disponíveis para consulta no ANEXO 7-07 deste Estudo. O objetivo principal foi
retratar a forma adotada para o escoamento das águas pluviais até o corpo receptor
mais próximo.
Foram projetadas 5 bacias de contribuição, onde as águas pluviais escoarão através
das sarjetas que conduzem o caudal até as bocas de lobo. A parir daí, as águas
seguirão até as galerias/valas através dos tubos de ligação com os poços de visitas
ou muros de ala.
O Projeto determinou 99 pontos de lançamento das águas pluviais, sendo 90 através
de valas construídas e 09 nas áreas verdes, conforme pode ser visualizado nas folhas
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04 a 07 do Projeto de Drenagem elaborado em escala 1:1.000, disponíveis também
no referido Anexo.

7.3.7.1

Dimensionamento

O Projeto foi dimensionado através do Método Racional, o qual indiretamente
estabelece a relação entre a chuva, ou intensidade pluviométrica, e a dinâmica do
escoamento superficial do terreno em estudo, considerando alguns critérios préestabelecidos como por exemplo o coeficiente de rugosidade, coeficiente de
contribuição, coeficiente de impermeabilização e velocidades máximas e mínimas de
escoamento nas galerias.
A seguir serão apresentados alguns critérios básicos adotados e dimensionados,
sendo que maiores detalhes podem ser consultados no Memorial Descritivo e nas
Planilhas de Cálculos, disponíveis no ANEXO 7-07. Para melhor direcionamento da
consulta, a Planilha 1 estabelece os critérios de projeto adotado; a Planilha 2
apresenta o cálculo das vazões de cada bacia de contribuição, verificação do
escoamento superficial e capacidade hidráulica da via; já a Planilha 3 mostra o
dimensionamento hidráulico realizado para as galerias; por fim, a Planilha 4 indica o
cálculo do volume da caixa de retardo, localizada na Área Institucional do futuro
Loteamento.
Chuva de projeto:
Utilizou-se dados do posto pluviométrico E3-045 – Vicente de Carvalho, localizado no
município de Guarujá, para calcular a intensidade pluviométrica da região. Além disso,
utilizou-se de período de retorno equivalente a T=50 anos, conforme recomendado
pelo Manual de Projetos de Drenagem Urbana, editado pelo Departamento de Águas
e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE-SP), para empreendimentos
habitacionais urbanos onde estão previstas obras de canalização a céu aberto, com
seção geométrica trapezoidal.
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Tempo de Concentração:
Como o “Método Racional” é empregado com intensidade média de precipitações
relativas, foi tomado o tempo de duração igual ao tempo de concentração da bacia
(tc), como segue:
tc = ta + ts
onde:
ta = tempo de escoamento de um ponto extremo até o talvegue de maior extensão;
para projetos urbanos normalmente ta = 10 min;
ts = tempo de escoamento superficial no talvegue de maior extensão;
Para o cálculo de (ts) para cada sub-bacia foi utilizada a fórmula de “George Ribeiro”:
ts= 16L / (1,05-0,2p)(100s)^-0,04
onde:
L = distância entre o ponto mais distante da área contribuinte e o ponto considerado
(km);
p = relação entre a área coberta de vegetação e a área total da sub-bacia;
s = declividade média do talvegue (m/m).
Vazão de Contribuição:
A vazão de contribuição proveniente de cada sub-bacia foi calculada pelo “Método
Racional”:
Q=CiA
onde:
C = coeficiente de escoamento superficial;
i = intensidade de precipitação (l /s x ha);
A = área de contribuição (ha).
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Dimensionamento das Galerias:
A galeria e tubos de ligação das bocas de lobos aos PVs foram dimensionados para
condução da vazão total das sub-bacias, adotando-se seção circular mínima de 0,50
m para os tubos de ligação (ramais) e 0,60 m para as galerias (trechos).
Para o cálculo da velocidade foi adotada a fórmula de “Chezy” com o coeficiente de
rugosidade de “Manning” e a equação de continuidade:
V=1/n RH^ 2/3 I^1/2 (Fórmula “Chezy”)
Q = S.V (Equação de continuidade)
A galeria foi dimensionada pela vazão máxima obtida pela somatória das vazões das
sub-bacias contribuintes situadas a montante do ponto considerado de modo a
uniformizar o diâmetro da tubulação.

7.3.8

Resumo das Características da Operação

O Quadro 7-09, apresenta um resumo das características da ocupação plena do
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA.
Quadro 7-09 – Quadro síntese das características de ocupação do empreendimento.

Indicador
População fixa
População flutuante
Viagens estimadas de veículos Autos/Motos

Valor estimado
22.395 habitantes
448 habitantes
3.842,15 viagens/dia

Consumo de água

8.165,66 m³/dia

Geração de efluente

6.532,70 m³/dia

Geração de resíduos sólidos
Consumo de energia
Densidade populacional
Coeficiente de aproveitamento
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8.

ÁREAS DE INFLUÊNCIA

Conforme o § 1º do artigo 6º da Decisão de Diretoria da CETESB nº 153/2014/I, de
28/05/2014, e nos termos do Manual para Elaboração de Estudos para o
Licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental (CETESB, 2014) que institui e dá
diretrizes quanto ao Estudo de Impacto Ambiental - EIA, deve ser apresentada a
espacialização territorial dos impactos diretos e indiretos, de forma a nortear não
apenas a elaboração do diagnóstico ambiental, mas também a avaliação dos impactos
ambientais potencialmente decorrentes do planejamento, implantação e operação do
empreendimento.
E ainda, conforme estabelece a Resolução CONAMA nº 001/86, as áreas de influência
de um empreendimento abrangem a extensão geográfica a ser direta e indiretamente
afetada pelos impactos gerados pelas suas fases de planejamento, implantação e
operação. Portanto, as áreas de influência foram divididas em três níveis, sendo eles:


Área Diretamente Afetada (ADA) - área que sofre diretamente as intervenções
de implantação e operação da atividade, considerando alterações físicas,
biológicas, socioeconômicas e das particularidades da atividade;



Área de Influência Direta (AID) - área sujeita aos impactos diretos da
implantação e operação do empreendimento. A sua delimitação deverá ser em
função das características sociais, econômicas, físicas e biológicas dos sistemas
a serem estudados e das particularidades do empreendimento;



Área de Influência Indireta (AII) - área real ou potencialmente sujeita aos
impactos indiretos da implantação e operação da atividade, abrangendo os
sistemas ambientais e socioeconômicos que podem ser impactados por
alterações ocorridas na AID.

Ressalta-se que para um mesmo nível de abordagem foram estabelecidos diferentes
limites geográficos para os estudos dos meios físico, biótico e socioeconômico.
Considerando o exposto quanto as características da região do empreendimento, bem
como sua natureza e tipo de atividade delimitou-se as áreas de influência para o
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA, em acordo com o apresentado nos
itens a seguir.
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8.1

Área Diretamente Afetada - ADA

A Área Diretamente Afetada (ADA) abrangida pelo presente estudo compreenderá os
limites do terreno que possui 857.723,08 m² (85,7723 ha). A ADA irá abranger toda a
área que sofrerá alterações provenientes de suas etapas, da implantação a operação
(ocupação plena), compreendendo canteiros de obras, bota-fora, a área a ser
ocupada pelo Loteamento propriamente dito, englobando toda sua infraestrutura,
arruamento, passeios, canais e demais drenagens pluviais, quarteirões, rede de água
e esgoto, áreas institucionais, entre outras instalações, que ocuparão 428.890,27 m²
(42,8890 ha), sendo que o restante da área delimitada pela ADA não sofreará qualquer
intervenção, sendo mantida para fins de preservação ambiental, englobando o
remanescente de vegetação caracterizada como Floresta Secundária Alta de
Restinga em estágio médio de regeneração (Lei nº 11.428, de 22/12/2006) e
drenagem existente na porção central do terreno para instauração de Área Verde
prevista na Resolução SIMA 80, de 16/10/2020.
Os procedimentos e estudos empregados para estabelecimento da ADA do
empreendimento foram compostos por instrumentos de investigação (incursões de
campo), além do aproveitamento de dados utilizados para elaboração dos projetos
urbanístico, macrodrenagem, água e esgoto e outros associados, considerando
características do terreno e da região. A partir desta abordagem, tornou-se possível
elencar as medidas mitigadoras e compensatórias mais adequadas.
Embora a ADA definida corresponda somente à uma porção da Gleba (857.723,08
m²), área esta que de fato corresponde a implantação do empreendimento, devido aos
seus atributos físicos, usos pretéritos do terreno e entorno, destacando os atributos
bióticos, uma vez que a cobertura vegetal incidente não apresentar barreiras físicas
entre a área objeto de implantação e o restante da propriedade, foi considerada nos
estudos que compõe os Diagnósticos dos Meio Físico, Biótico e Socioeconômico toda
a área do terreno (939.239,70 m²), adotando-se assim uma postura conservadora e
mais abrangente.
O MAPA 8-01 ilustra a ADA definida para os estudos abordados pelo presente Estudo
de Impacto Ambiental - EIA, englobando os Meios Físico, Biótico e Socioeconômico
e, conforme já mencionado, corresponde especificamente aos limites da gleba onde
o empreendimento será implantado.
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ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA
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8.2

Área de Influência Direta - AID

Dentro da Avaliação Ambiental, entende-se que a Área de Influência Direta (AID)
compreende a região no entorno da Área Diretamente Afetada (ADA) e caracteriza-se
por ser a região que sofrerá os impactos diretos da implantação e operação do
empreendimento sejam eles, positivos ou negativos.
A AID foi estabelecida por meio da utilização de dados secundários e através da
determinação do alcance estimado de diferentes parâmetros ambientais relacionados
as atividades presentes no LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA, como
por exemplo potenciais impactos no tráfego devido ao aumento da população
residente na região; ruídos provenientes de maquinário na fase de implantação do
loteamento; acréscimo na geração de efluentes sanitários resultado da ocupação dos
lotes; redução da cobertura vegetal e consequente afugentamento da fauna presente
na área vegetada do terreno; entre outros.
Neste tópico, como mencionado no início deste capítulo, teremos abordagens
diferentes quanto a delimitação da AID, considerando-se as especificidades dos meios
contemplados, o que resultou em duas áreas distintas. A primeira, referente aos meios
físicos e biótico e outra em relação ao meio socioeconômico.
Tendo em vista que o empreendimento se encontra em um local onde originalmente
deveria existir um divisor de águas (conforme cartografia oficial), a AID dos Meios
Físico e Biótico considerada para este estudo abrange as Sub-bacias dos rios
Boturoca e Piaçabuçu (MAPA 8-02).
A respeito do Meio Socioeconômico, foi considerada como AID a zona urbana da
Macroárea Continental de São Vicente/SP, região na qual o empreendimento será
implantado (MAPA 8-03). Esta delimitação foi concebida mediante o entendimento de
que este empreendimento se trata de um loteamento residencial com 01 lote comercial
associado e os impactos serão diretos nos bairros residenciais próximos.
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8.3

Área de Influência Indireta - AII

Região mais ampla, de abrangência regional e que engloba a Área de Influência Direta
(AID), a Área de Influência Indireta (AII) compõe o nível de maior espaçamento
territorial no que tange os efeitos indiretos trazidos pela implantação e operação
(ocupação plena) do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA.
Essa região de influência apresenta impactos em níveis secundários e terciários que
apresentarão variações de acordo com as características do Loteamento, bem como
os diferentes aspectos ambientais presentes em escala regional. Muitas vezes a
percepção de seus efeitos na comunidade do entorno se torna difícil devido ao grau
de manifestação de tais impactos.
A exemplo da Área de Influência Direta (AID) a AII apresenta abordagens diferentes
quanto a delimitação de sua área que irá variar conforme os Meios Físicos, Bióticos e
Socioeconômico.
A respeito dos Meios Físico e Biótico, o limite geográfico definido foi toda a Bacia
Hidrográfica da Baixada Santista, a qual corresponde a Unidade de Gerenciamento
de Recursos Hídricos (UGRHI) nº 7 e onde o empreendimento está localizado (MAPA
8-04).
Em relação ao Meio Socioeconômico, a AII foi definida considerando os limites
geográficos do município de São Vicente em sua totalidade, ou seja, tanto a Macro
Área Continental, quanto a Insular (MAPA 8-05). Essa área foi definida tendo em vista
os impactos econômicos e sociais que o empreendimento trará a toda cidade, como
a geração de empregos, rendas, aspectos de mobilidade, entre outros.
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9.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO FÍSICO

O segmento abiótico do meio ambiente, onde será introduzido o empreendimento,
equivale ao meio físico, e compreende uma abordagem integrada entre hidrografia,
hidrogeologia, solo, clima, geologia e geomorfologia local. Essas informações servem
como base para determinar as possíveis intervenções das obras em cada um dos
fatores acima mencionados, bem como a sua intensidade e tempo de ação.
Neste capítulo será apresentado um diagnóstico que busca identificar, caracterizar e
avaliar impactos sobre os componentes do meio físico. Para tal, foram utilizados dados
secundários oriundos de trabalhos e estudos realizados na região do empreendimento
por entidades públicas e privadas.
Todos os fatores concernentes ao meio físico foram analisados de acordo com sua
abrangência, englobando seu impacto no contexto de suas áreas de influência:


Área de Influência Indireta (AII): Unidade de Gerenciamento de Recursos
Hídricos - UGRHI 07;



Área de Influência Direta (AID): Sub-bacia do Rio Boturoca e Piaçabuçu;



Área Diretamente Afetada (ADA): Área da gleba loteada.

De forma a complementar e trazer um maior embasamento para o diagnóstico, foram
realizados estudos específicos para obtenção de dados primários, como sondagens
geotécnicas, estudos geológicos, hidrológicos, Avaliação Ambiental Preliminar (Fase
I) para verificar a existência de áreas contaminadas, além da avaliação de ruído
ambiente. Estas análises compreenderam o terreno como um todo (939.239,70 m²) e
não apenas a ADA, ou seja, não apenas a parcela do terreno que sofrerá intervenção
direta das obras de implantação do loteamento (857.723,08 m²), tendo em vista que
as variáveis abióticas se aplicam para todo o terreno e não somente a parcela dele e,
também, considerando que a atualização no projeto urbanístico (ANEXO 7-01) foi
efetivada após início da coleta de dados.

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA - SÃO VICENTE/SP
EIA - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO FÍSICO

CAP. 9 - 1 / 152

Página: 199

9.1.

Caracterização Climática

Para se caracterizar o clima de uma determinada região, é preciso considerar
subconjuntos de possíveis estados atmosféricos, os quais, requerem análises de
séries históricas de, no mínimo, 3 anos segundo a Organização Mundial de
Meteorologia (WMO na sigla em inglês) além de dados de estações meteorológicas
próximas ou órgãos de pesquisa voltados para essa área do conhecimento. Neste
estudo, foram utilizadas duas abordagens distintas, mas complementares, para
caracterização do clima da região do empreendimento tanto no horizonte regional
quanto local.
Para a caracterização climática do empreendimento em âmbito regional (AII), foi
utilizado o Sistema de Classificação Climática (SCC) de Köppen-Geiger, sistema de
classificação global que se baseia na relação entre a sazonalidade e os valores
médios anuais e mensais da temperatura do ar e precipitação para enquadramento
das unidades climáticas.
A caracterização em âmbito local ocorreu por meio da consulta a estudos e
levantamentos de diferentes autorias, além de dados do Instituto Nacional de
Meteorologia – INMET e da estação meteorológica da CETESB mais próxima,
conforme Quadro 9-01:
Quadro 9-01: Identificação de estações meteorológicas referenciais.
Estação

Localização

Estação da
CETESB – Santos –
Ponta da Praia,
Santos, SP2

23 K,
7.347.229 m S,
367.696 m E

Altitude

Parâmetros

Período

Frequência

3m

Pressão,
Direção e
Velocidade
dos ventos

2017-2019

Mensal

A Figura 9-01 apesenta a distância do empreendimento até a estação meteorológica
mais próxima, localizada em Santos/SP, município vizinho a São Vicente, onde está
localizada a área de estudo.
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Figura 9-01: Distância entre o empreendimento e a Estação Santos-Ponta da Praia (18,25 km
aproximadamente).

Fonte: OIKOS, 2020.

A interpretação dos dados permitiu a caracterização meso-escalar das condições
climáticas dentro das áreas de influência do empreendimento, incluindo os fatores
climáticos: índice pluviométrico; temperatura (máxima, mínima e média), umidade
relativa do ar, pressão, direção e velocidade dos ventos em diferentes escalas
temporais.
Vale ressaltar que a estação Santos Ponta da Praia foi escolhida devido a sua
proximidade com o município de São Vicente, uma vez que o mesmo não possui
estações de monitoramento que contemplem todos os parâmetros necessários para
caracterização das condições climáticas locais. A estação escolhida encontra-se a
menos de 20 km do empreendimento, proporcionando um panorama confiável quanto
as características climáticas da região.
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9.1.1.

Contexto Regional (AII)

Segundo a classificação de Koppen-Geiger, os climas são divididos em 5 grandes
grupos ("A", "B", "C", "D", "E") e diversos tipos e subtipos. Cada clima é representado
por um conjunto variável de letras (com 2 ou 3 caracteres) com significados
específicos:


Primeira Letra: indicador do grupo climático, denotando a característica geral do
clima de uma região;



Segunda Letra: tipo de clima dentro do grupo, trazendo as particularidades do
regime pluviométrico;



Terceira Letra: denota a temperatura média mensal do ar nos meses mais
quentes ou a temperatura média anual do ar;

O Quadro 9-02 apresenta um resumo global das classificações trazidas por KoppenGeiger.
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Quadro 9-02: Resumo global sinóptico das classificações climáticas de Koppen-Geiger.
Classificação Climática de Koppen-Geiger
Unidades
Climáticas

Temperatura do Ar

Precipitação

T

F

M

S

W

f

m

w

s

A

Tropical

-

-

-

-

-

Equatorial
Af

Monções
Am

Savana, chuva de Verão
Aw

Savana, chuva de Inverno
As

B

Árido

-

-

-

Estepário
BS

Desértico
BW

-

-

-

-

-

Pampeano
Cwa, Cwb

Mediterrânico
Csa, Csb

C

Temperado

-

-

-

-

-

Subtropical
Cfa,
Oceânico
Cfb

D

Continental

-

-

-

-

-

-

-

Manchuriano
Dwa, Dwb

-

E

Glacial

Tundra
ET

Polar
EF

Alpino
EM

-

-

-

-

-

-

Fonte: Koppen-Geiger, 1928, adaptado.
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Tratando-se do clima da região do empreendimento no âmbito regional, conforme a
Figura 9-02 que nos apresenta a divisão climática do Estado de São Paulo segundo
Koppen-Geiger, estão presentes duas unidades climáticas dentro da AII do
empreendimento (compreende a Baixada Santista): Aw – Tropical e Af – Tropical
Equatorial ou Tropical Úmido.
Figura 9-02: Classificação Koppen-Geiger para o Estado de São Paulo, com destaque para a Baixada
Santista.

Fonte: Revista Franco-Brasileira de Geografia, 2019, adaptado.

O Quadro 9-03 sintetiza as principais características das referidas unidades
climáticas.
Quadro 9-03: Características das Unidades Climáticas.
Símbolo

Descrição do tipo de Clima
segundo Koppen

Total de chuva
do mês mais
seco (Pms)

Af

Clima Tropical Úmido sem
estação
seca
definida
e
precipitação anual elevada

Aw

Clima Tropical com inverno
ausente e verão chuvoso

Temperatura média normal (P)
Mês mais frio

Mês mais
quente

> 60 mm

>= 16ºC

>= 27ºC

> 60 mm

>= 17ºC

>= 27ºC

Fonte: Koppen-Geiger, 1928, adaptado.
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9.1.2.

Contexto Local (AID e ADA)

O município de São Vicente localiza-se na região da Baixada Santista, porção central
do litoral do Estado de São Paulo, representando a transição entre o litoral Norte e o
litoral Sul. Apresentar altitude de 6 m e por se encontrar próxima ao trópico de
Capricórnio, a região apresenta características de clima Tropical em detrimento à zona
de transição entre as zonas Temperada Sul e Tropical Sul.
Ao analisar a dinâmica climática local, percebe-se que não existem grandes variações
climáticas entre as estações do ano, trazendo como característica para região um
clima tropical perene durante todo o ano, sem variações extremas de temperatura, em
média apresentou como máxima 28,2ºC e 20,6ºC para mínima. Quando observadas
as estações de primavera e outono, nota-se que se caracterizam por serem de
transição, marcadas pelo intenso calor decorrente de massas de ar quente e por frio
não muito intenso em razão de massas de ar polares. Essas estações são marcadas
por constantes formações de neblina no início das inversões climáticas além do
barramento das nuvens pela Serra do Mar (PDTSV, 2017).
Se tratando de uma cidade litorânea localizada em uma ilha e envolta por escarpas e
serras cobertas por Mata Atlântica, o município de São Vicente possui altos índices
de evaporação, evapotranspiração e inversões térmicas ao longo de todo o ano
(PDTSV, 2017).
A seguir são descritos e apresentados os principais fatores climáticos para a área de
interesse.
Temperatura e Precipitação
Temperatura e precipitação configuram dois fatores essenciais para o entendimento
de qualquer dinâmica climática. 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.
Através de dados obtidos pelo acesso ao sistema de monitoramento de qualidade do
ar da CETESB, o QUALAR (2020), foi possível caracterizar a variação de temperatura
presente na região onde o empreendimento está inserido.
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O Gráfico 9-01 apresenta o gráfico de temperatura média anual (°C) registrada na
estação meteorológica Santos – Ponta da Praia, compreendendo o período de
01/01/2013 a 01/10/2020. Como é possível observar, as temperaturas do ar
registradas sempre se mantiveram entre 23°C e 25°C em média por ano.
Gráfico 9-01: Temperatura média anual registrada entre 2013 e 2020 na estação meteorológica Santos
– Ponta da Praia.

Fonte: QUALAR – CETESB, 2020.

Já o Gráfico 9-02, que traz as temperaturas médias máximas por ano, demonstra
como a região do empreendimento pode atingir temperaturas elevadas, com a média
máxima atingindo patamares próximos a 39°C em 2019, maior valor registrado no
período.
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Gráfico 9-02: Temperatura média máxima anual registrada entre 2013 e 2020 na estação
meteorológica Santos – Ponta da Praia.

Fonte: QUALAR – CETESB, 2020.

Trazendo a análise para o quesito de precipitação, é importante ressaltar que se trata
da chuva proveniente da condensação do vapor de água da atmosfera e que se
deposita na superfície terrestre, sendo um fator preponderante para fenômenos
hidrológicos e de escoamento superficial.
A caracterização deste parâmetro teve de ser realizada por meio de uma estação
diferente da Santos – Ponta da Praia, pois a mesma não monitora precipitação. Para
tal,

foram

utilizados

dados

obtidos

junto

ao

Sistema

de

Monitoramento

Agrometeorológico – AGRITEMPO, por meio da estação TRMM. 13805 – São Vicente,
cuja a identificação e localização (9,87 Km da área do estudo) se encontram no
Quadro 9-04 e na Figura 9-03.
Quadro 9-04: Identificação e localização da Estação Meteorológica TRMM. 13805 – São Vicente/SP.
Estação

Localização

Estação do
AGRITEMPO –
TRMM. 13805 –
São Vicente/SP

23 K,
7.349.567 m S,
358.652 m E

Altitude

Parâmetros

Período

Frequência

6m

Temperatura e
Precipitação

2018-2020

Mensal
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Figura 9-03: Localização da Estação Meteorológica TRMM. 13805 – São Vicente/SP.

Fonte: Google Earth, 2020.

O município de São Vicente apresenta um volume pluviométrico significativo ao longo
de todo ano, conforme observado na Gráfico 9-03 que apresenta os volumes diários
médios entre o período de 01/01/2019 e 04/12/2020, com o pico de 30,9 mm sendo
registrado no dia 19/08/2020.
Os valores médios anuais diários, segundo dados do AGRITEMPO, considerando o
período de 2018 a 2020 são, respectivamente: 0,99 mm/dia, 0,98 mm/dia e 4,24
mm/dia, caracterizando um brusco aumento nos níveis apresentados para o ano de
2020.
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Gráfico 9-03: Precipitação Média Diária (mm) com destaque para maior volume no período.

Fonte: AGRITEMPO, 2020.

Umidade Relativa do Ar
Com o intuito de obter um panorama dos níveis de umidade relativa do ar na região
do empreendimento e seguindo o padrão dos quesitos anteriores, foram utilizados
dados da Estação Meteorológica Santos – Ponta da Praia, no município vizinho,
Santos/SP.
O Gráfico 9-04 traz um gráfico com as umidades médias anuais de 2017 – 2020, com
a umidade relativa média anual oscilando entre 78 - 88% e um valor médio de 85%
entre os quatro anos avaliados. Devido à proximidade entre a região do
empreendimento e a estação referencial utilizada, é plausível o entendimento de que
a região onde o empreendimento está localizado apresenta, historicamente, níveis
elevados de umidade relativa do ar e que estão sempre próximos a 90%.
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Gráfico 9-04: Variação anual da umidade relativa do ar média na Estação Santos – Ponta da Praia.

Fonte: QUALAR – CETESB, 2020.

Corroborando com os dados apresentados anteriormente, tem-se que as
características da região onde está inserido o empreendimento, proximidade a Serra
do Mar e a costa, fazem com que a umidade relativa do ar no município de São Vicente
seja elevada ao longo de todo ano, conforme apurado junto ao portal da Prefeitura
Municipal de São Vicente, apresentando pequenas variações nos meses mais secos,
que ocorrem entre junho e agosto.
Pressão Atmosférica
Entende-se por pressão atmosférica a força ou peso que o ar (atmosfera) exerce sobre
a superfície terrestre, sua variação está diretamente relacionada com a altitude,
latitude e temperatura.
Através de dados obtidos junto a Estação da CETESB - Santos - Ponta da Praia, é
possível observar que a pressão atmosférica média anual entre os anos de 2017 e
2020 é de aproximadamente 1000 hPa, conforme Gráfico 9-05.
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Gráfico 9-05: Valores médios anuais de pressão atmosférica registrados na estação CETESB – Santos
– Ponta da Praia, entre 2017 e 2020.

Fonte: QUALAR – CETESB, 2020.

Direção e Intensidade dos Ventos
Direção e velocidade dos ventos estão associadas às condições dinâmicas da
atmosfera, provenientes da interação entre as diferentes escalas de circulação,
acarretando significativa variabilidade espacial e temporal.
Ventos em superfície são monitorados por sensores de direção e velocidade
geralmente a uma altura de 10 m para evitar interferências aerodinâmicas causadas
pela rugosidade local.
Os dados referentes a velocidade e direção dos ventos foram extraídos do banco de
dados da Estação Santos – Ponta da Praia da CETESB.
O Gráfico 9-06 mostra a velocidade média anual dos ventos registrados no período
que corresponde de 2017 a 2020 para a Estação Santos – Ponta da Praia da CETESB,
e é possível observar que os valores registrados não chegaram à marca de 1,5 m/s
em média por ano, com sua média máxima sendo registrada em 2017, quando a
velocidade no ano atingiu cerca de 1,16 m/s.
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Gráfico 9-06: Distribuição de frequência por classe de velocidade de vento para o período entre 2017
a 2020 para a Estação Santos – Ponta da Praia da CETESB.

Fonte: QUALAR – CETESB, 2020.

Já a Gráfico 9-07 traz a Rosa dos Ventos da cidade de Santos em uma análise que
abrange o monitoramento 24 horas por dia, entre os dias 01/01/2018 e 01/12/2020.
Como é possível observar, os ventos analisados dentro do período possuem uma
velocidade média que varia entre 0,5 e 1,5 m/s vindos de Oeste (O) para Leste (E),
existindo em alguns períodos do ano, ventos oriundos do Sudeste (SE), sendo estes,
os mais intensos, podendo alcançar 2,50 m/s de velocidade ou até maiores.
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Gráfico 9-07: Direção Média Anual dos Ventos entre 01/01/2018 e 01/12/2020.

Fonte: WRPLOT, 2021 – Base de dados, QUALAR - CETESB, 2020.

9.1.3.

Qualidade do Ar

O nível de poluição atmosférica é determinado pela quantificação das substâncias
poluentes presentes no ar. Conforme a Resolução CONAMA nº 491 de 19/11/2018
(BRASIL, 2018), considera-se poluente atmosférico “qualquer forma de matéria em
quantidade, concentração, tempo ou outras características, que tornem ou possam
tornar o ar impróprio ou nocivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso
aos materiais, à fauna e flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade
ou às atividades normais da comunidade”. (CETESB, 2020)
A origem dos poluentes pode ser classificada como primária (emitidos diretamente
pelas fontes de emissão) e secundárias (formados na atmosfera por meio de reações
químicas). Por questões de ordem prática, a determinação sistemática da qualidade
do ar deve ser restrita a um número de poluentes definidos em razão de sua
importância e dos recursos materiais e humanos disponíveis. O Quadro 9-05, mostra
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um quadro geral dos principais poluentes considerados indicadores da qualidade do
ar, bem como suas características, principais origens e seus efeitos ao meio ambiente.
Quadro 9-05: Fontes, características e efeitos dos principais poluentes da atmosfera.

Fonte: CETESB, 2020.

O Decreto Estadual nº 59.113, de 23/04/2013 (SÃO PAULO, 2013), estabelece
padrões de qualidade do ar para o Estado de São Paulo, com diretrizes estabelecidas
pela OMS. (CETESB, 2020)
Ficou determinado que no Estado de São Paulo a administração da qualidade do ar
será efetuada por meio de Padrões de Qualidade do Ar, seguindo critérios específicos:
•

Metas Intermediárias - (MI) estabelecidas como valores temporários a serem
cumpridos em etapas, buscando a redução das emissões de fontes fixas e
móveis e a melhoria gradativa da qualidade do ar no Estado de São Paulo. As
Metas Intermediárias devem ser atendidas em três etapas: Meta Intermediária
Etapa 1 (MI1), Meta Intermediária Etapa 2 (MI2) e Meta Intermediária Etapa 3
(MI3).
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•

Padrões Finais (PF) - Padrões determinados pelo melhor conhecimento
científico para que a saúde da população seja preservada ao máximo em relação
aos danos causados pela poluição atmosférica.

A documentação CETESB “Classificação de Municípios do Estado de São Paulo” de
2019, não classifica o município de São Vicente em relação a nenhuma Meta
Intermediária (valores estão dentro do permitido) quando avaliados os parâmetros de
Material Particulado (MP), Dióxido de Enxofre (SO2) e Dióxido de Nitrogênio (NO2).
Apenas no quesito Ozônio (O3) houve classificação como M2 para o município. Tal
classificação denota uma criticidade intermediária quanto a concentração deste
poluente, demandando atenção e medidas de controle para manutenção e posterior
diminuição deste parâmetro. Vale ressaltar que desde o levantamento de 2013 que
classificou o mesmo parâmetro como >M1 (maior que M1) houve uma redução para
categoria M2, de menor criticidade.
O Quadro 9-06 traz os padrões de qualidade do ar estabelecidos no Decreto Estadual
nº 59.113/2013. Os padrões vigentes estão destacados em vermelho.
Quadro 9-06: Padrões de Qualidade do Ar segundo Decreto Estadual nº 59.113/2013.

Fonte: CETESB, 2020.

1 - Média aritmética anual; 2 - Média geométrica anual; * Fumaça e Partículas Totais em Suspensão - parâmetros auxiliares a
serem utilizados apenas em situações específicas, a critério da CETESB; ** Chumbo - a ser monitorado apenas em áreas
específicas, a critério da CETESB.
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A Legislação Estadual também estabelece critérios para episódios críticos de poluição
do ar, que estão apresentados no Quadro 9-07:
Quadro 9-07: Critérios para episódios agudos de poluição do ar.

Fonte: CETESB, 2020.

Os dados referentes a qualidade do ar devem ser classificados em acordo com o
Índice de Qualidade do Ar (IQA) que pode ser observado no Quadro 9-08.
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Quadro 9-08: Índice Geral da Qualidade do Ar.

Fonte: CETESB, 2020.

A seguir serão apresentados e interpretados os resultados referentes aos
monitoramentos dos principais parâmetros que influenciam na qualidade do ar, de
acordo com os critérios e parâmetros de medição apresentados anteriormente. Para
efeitos de análise, serão considerados os principais poluentes apresentados no
Quadro 9-06 e os resultados serão avaliados em relação ao apresentado nas
medições da Estação Santos – Ponta da Praia.
Partículas Inaláveis – MP10
O primeiro critério analisado é relativo as concentrações médias anuais de partículas
inaláveis, MP10 (Quadro 9-09 e Gráfico 9-08). Como é possível observar a estação
Santos – Ponta da Praia vem apresentando uma diminuição gradativa de sua média
anual entre 2015 e 2019, tanto no total quanto no maior valor diário registrado. O Nível
de Atenção Estadual (250 µg/m³) não apresentou ocorrências e a classificação final
da estação está dentro da Meta Intermediária M3.
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA - SÃO VICENTE/SP
EIA - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO FÍSICO

CAP. 9 - 20 / 152

Página: 217

Quadro 9-09: MP10 – Dados trazidos pela Classificação dos Municípios do Estado de São Paulo
relativa à qualidade do ar observada com o enquadramento da estação Santos – Ponta da Praia.

MA = Média aritmética das médias anuais dos últimos 3 anos representativos; NR = Número de anos
representativos; M4VD = Média aritmética do 4° maior valor diário de cada um dos últimos 3 anos; Categorias:
>M1, M1, M2, M3 e MF; Cat. LP = categoria de longo prazo; Cat. CP = categoria de curto prazo; (M) = Estação
manual; Fonte: CETESB, 2020.

Gráfico 9-08: MP10 – Média Anual entre 2015 - 2019.

Fonte: CETESB, 2020.

Partículas Inaláveis Finas – MP2,5
Conforme o exposto no Quadro 9-10 e Gráfico 9-09, o índice médio anual para as
partículas inaláveis finais, veio apresentando uma curva decrescente no período,
mesmo que tenha havido uma leve subida em 2019, no ano de 2018 foi registrado o
menor valor, chegando a atingir 14 (µg/m³) no ano. Conforme dados do Relatório de
Qualidade do Ar da CETESB (2019), não houve ultrapassagem dos níveis diários nem
das concentrações anuais na estação Santos – Ponta da Praia.
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Quadro 9-10: MP2,5 – Dados trazidos pela Classificação dos Municípios do Estado de São Paulo
relativa à qualidade do ar observada com o enquadramento da estação Santos – Ponta da Praia.

MA = Média aritmética das médias anuais dos últimos 3 anos representativos; NR = Número de anos
representativos; M4VD = Média aritmética do 4° maior valor diário de cada um dos últimos 3 anos; Categorias:
>M1,M1, M2, M3 e MF; Cat. LP = categoria de longo prazo; Cat. CP = categoria de curto prazo (M) = Estação
manual; Fonte: CETESB, 2020.

Gráfico 9-09: MP2,5 – Média anual entre 2015 e 2019.

Fonte: CETESB, 2020, adaptado.

Partículas Totais em Suspensão – PTS
Para este parâmetro não houve registros presentes nos dados consultados através
da Estação Santos – Ponta da Praia. O destaque na região em torno do
empreendimento se dá apenas pelo resultado apresentado na Estação Cubatão-Vila
Parisi, a qual, registrou 7 ultrapassagens do padrão diário, alcançando o valor máximo
de 482 µg/m³, no dia 09/08/19. Em termos de representatividade para a região do
empreendimento, trata-se de um dado que não apresenta influência direta na
avaliação. (CETESB, 2020)
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Ozônio – O3
Este parâmetro foi analisado entre o período entre 2015-2019, e traz informações
quanto a distribuição percentual da qualidade do ar para o ozônio na Estação Santos
– Ponta da Praia, conforme Gráfico 9-10. Nota-se que a qualidade percentual do ar
apresentou melhoria entre 2015 e 2018, atingindo medições de 100% no último ano.
Já em 2019, houve uma redução percentual de 0,9% da qualidade do ar classificada
como BOA e um incremento na qualidade de MODERADA. De maneira geral, a
qualidade percentual do ar na referida estação apresenta um bom padrão de
qualidade. (CETESB, 2020)
Gráfico 9-10: O3 – Distribuição percentual da qualidade do ar para a estação Santos – Ponta da Praia.

Fonte: CETESB, 2020.

Dióxido de Nitrogênio – NO2
Ao se analisar o resultado histórico do parâmetro Dióxido de Nitrogênio (NO2), como
pode ser observado no Quadro 9-11, existe uma oscilação dos valores entre 2015 e
2018 para a média anual, atingindo seu maior patamar em 2015, com 30 µg/m³ e seu
menor valor no período em 2016, com 27 µg/m³ o que representa uma redução de 3%
em relação ao ano anterior. Já a Gráfico 9-11 traz um panorama quanto a média anual
para o intervalo entre 2017 e 2020. Os dois últimos anos do período apresentaram
uma constância em relação a 2018 e até uma redução, analisando exclusivamente o
trazido em 2020.
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Quadro 9-11: NO2 - Dados trazidos pela Classificação dos Municípios do Estado de São Paulo relativa
à qualidade do ar observada com o enquadramento da estação Santos – Ponta da Praia.

MA = Média aritmética das médias anuais dos últimos 3 anos representativos; NR = Número de anos
representativos; M4VD = Média aritmética do 4° maior valor diário de cada um dos últimos 3 anos; Categorias:
>M1, M1, M2, M3 e MF; Cat. LP = categoria de longo prazo; Cat. CP = categoria de curto prazo; (M) = Estação
manual; Fonte: CETESB, 2020.

Gráfico 9-11: NO2 – Média anual de concentração de NO2 para a estação Santos – Ponta da Praia.

Fonte: CETESB, 2020.

Principais poluentes provenientes de emissões veiculares – NOx e SO2
Óxido de Nitrogênio - NOx
De acordo com dados apresentados no Relatório de Emissões Veiculares de 2018 da
CETESB e com dados obtidos através do sistema QUALAR, foi possível traçar o perfil
de alguns dos principais poluentes provenientes de emissões veiculares.
A Gráfico 9-12 apresenta os resultados para óxido de nitrogênio (NOx) entre 2017 e
2020, com uma variação entre 33 e 37 (ppb) partes por bilhão, estando, em todos os
anos abaixo do limite apresentado no artigo 12 do Decreto Estadual nº 59.113, de
23/04/2013.
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Gráfico 9-12: NOx - Média Anual para óxido de nitrogênio entre 2017-2020.

Fonte: CETESB, 2020.

Dióxido de Enxofre – SO2
Outro importante componente das emissões veiculares, o dióxido de enxofre (SO2),
foi analisado durante o período de 2017 a 2020, conforme apresenta a Gráfico 9-13.
O ponto de destaque está na redução gradativa a partir de 2018 o que culminou em
uma brusca diminuição em 2020, chegando a 2,5 µg/m³, uma diminuição de
aproximadamente 23% quando comparado ao ano anterior.
Gráfico 9-13: SO2 - Média Anual para óxido de nitrogênio entre 2017-2020.

Fonte: CETESB, 2020.
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Tendo em vista os valores trazidos para dois dos principais poluentes associados a
emissões veiculares (NOx e SO2) e, também levando em consideração a natureza
residencial do empreendimento objeto deste estudo, entende-se que a atração de
novos moradores para a região tende a resultar em um aumento da frota de veículos
na região e consequentemente em acréscimos nas emissões veiculares conforme a
ocupação dos lotes for se desenvolvendo. Entretanto, não se trata de um
empreendimento que irá atrair uma parcela significativa de novos moradores no
município, devendo a dinâmica de ocupação consistir em um provável remanejamento
de moradores entre bairros. Desta forma, apesar de podermos afirmar que haverá um
aumento de população na AID, conclui-se que o aumento nas emissões de poluentes
não será significativo no contexto da bacia aérea que engloba a área de abrangência
do presente estudo.

9.2.

Ruído

Este item apresenta informações relativas às medições de ruído realizadas na AID
visando à avaliação das condições ambientais atuais no que se refere à emissão de
ruídos nos receptores discretos próximos ao empreendimento, com vistas à aquisição
de dados para posterior verificação de incrementos devido à implantação do
loteamento.
O nível de ruído em uma determinada área bem como os seus efeitos, está
relacionado principalmente com as atividades antrópicas. Quanto maior a intensidade
de ocupação, nível de industrialização ou o tráfego de veículos, maior é o nível de
ruído de fundo.

9.2.1.

Procedimento Metodológico

Para a análise do ruído ambiental foram adotados, com base na atualização da Norma
Técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 10.151 de 2019
“Acústica – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas –
Aplicação de uso geral”, os seguintes procedimentos e parâmetros de medição:
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Identificação das comunidades passíveis de sofrer influência durante as fases
de implantação e operação do empreendimento;



Campanha de medição dos níveis de ruído realizada no dia 10 de março de 2020
nos períodos diurno e noturno em pontos pré-estabelecidos, de modo a retratar
o cenário acústico existente na área de influência antes da implantação do
empreendimento;



Tomada de medidas ao longo do período de monitoramento de 10 minutos por
ponto utilizando-se o equipamento decibelímetro digital ajustado para medir
intensidade de som na curva de ponderação "A" utilizada para a avaliação das
reações humanas ao ruído (dB(A)), em modo rápido, o que garante uma medição
por segundo;



O equipamento utilizado para o processamento dos dados obtidos nas medições
foi o decibelímetro digital fabricado sob normas NBR ISO IEC17025 - Tipo 2,
calibrado por laboratório credenciado pela RBC e INMETRO, ajustado para
medir intensidade de som na curva de ponderação "A" utilizada para a avaliação
das reações humanas ao ruído (dB(A));



Para avaliação dos níveis de ruídos nos pontos definidos foi utilizado o Nível de
Ruído Equivalente Contínuo - RLAeq, calculado a partir do valor médio quadrático
da pressão sonora referente a todo o intervalo de medição, ou seja, nível de
ruído médio ponderado no tempo de medição, calculado pela seguinte equação:
𝑛𝑛

Onde:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 10 ∙ log 1/𝑛𝑛 ��∙ 10
𝑖𝑖=1

𝐿𝐿𝑖𝑖�
10 �

n - corresponde ao número de leituras do nível sonoro Li;
Li é o nível de pressão sonora, em dB(A), lido em resposta rápida (fast) a cada
5 segundos, durante pelo menos cinco minutos;


Base para a análise crítica dos impactos previstos para a implantação e
operação do empreendimento, com base nos limites estabelecidos na Norma
Técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 10.151 (ABNT,
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2019), a qual estabelece tanto os procedimentos para medição como para
avaliação do ruído.
O Quadro 9-12 apresenta os Níveis de Critério de Avaliação (NCA) em função do uso
e ocupação do solo segundo a NBR 10.151 (ABNT, 2019).
Quadro 9-12: Limites de níveis de pressão sonora em função dos tipos de áreas habitadas e do
período.

RLAeq
Limites de níveis de
pressão sonora (dB)

Tipos de Áreas Habitadas

Diurno

Noturno

Área de residências rurais

40

35

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou
de escolas

50

45

Área mista predominantemente residencial

55

50

60

55

65

55

70

60

Área mista com predominância de atividades comerciais
e/ou administrativa
Área mista com predominância de atividades culturais,
lazer e turismo
Área predominantemente industrial
Fonte: Norma Técnica NBR 10.151 (ABNT, 2019).

As medições foram realizadas no dia 10 de março de 2020, nos períodos diurno e
noturno, em 3 pontos próximos ao futuro empreendimento, conforme localização e
informações descritas no Quadro 9-13.
Quadro 9-13: Localização dos pontos de medição.

Ponto

Localização / Tipo de Ocupação

Coordenadas

P-01

Rua Rodolfo Mikulasch - Área mista
predominantemente residencial

7.346.659,40 N

347.357,37 E

P-02

Rua Rosinha Garcia de Siqueira
Viegas - Área mista
predominantemente residencial

7.346.473,59 N

350.157,67 E

P-03

Rua Antônio Ribeiro Franco - Área
mista predominantemente residencial

7.346.950,92 N

348.739,35 E

Fonte: OIKOS (2020).
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O equipamento utilizado na campanha foi o decibelímetro digital fabricado sob normas
NBR ISO IEC17025 - Tipo 2, calibrado por laboratório credenciado pela RBC e
INMETRO, ajustado para medir intensidade de som na curva de ponderação "A"
utilizada para a avaliação das reações humanas ao ruído (dB(A)), em modo rápido o
que garante uma medição por segundo. O Certificado de Calibração encontra-se no
ANEXO 9-01.
Todas as medições foram registradas in loco, em ficha específica para cada ponto,
conforme será visto no próximo item.

9.2.2.

Contexto Local (AID e ADA)

Este item apresenta o resultado das medições de ruído, com base nos limites
estabelecidos na atualização da Norma Brasileira NBR 10.151 (ABNT, 2019).
A implantação do empreendimento apresentará potencial para geração de poluição
sonora. Como principais fontes geradoras de ruídos do empreendimento destacamse a movimentação e operação de máquinas e veículos, de ocorrência provisória,
durante fase de implantação do empreendimento. Sendo que durante a fase de
operação, que representa o período em que o loteamento já esteja consolidado com
população residente, também representará novas fontes geradoras de ruído, porém
representadas pela movimentação de veículos e pessoas.
As comunidades passíveis de sofrer influência da poluição sonora, principalmente
durante a implantação do empreendimento, são os bairros Rio Branco e Parque das
Bandeiras. As medições concentraram-se nestas áreas, conforme poderá ser
observado no MAPA 9-01.
As condições do tempo durante as medições foram de céu aberto, com a ausência de
ventos fortes na maioria do tempo e sem a ocorrência de precipitações durante as
medições. Identificaram-se que as fontes de propagação de ruídos são provenientes
do tráfego de pessoas e veículos, atividades de uma área mista predominantemente
residencial. Todas as medições foram registradas in loco, em ficha específica para
cada ponto, apresentados nos Quadros 9-14 a 9-16.
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Quadro 9-14: Registro do Ponto P-01.
Ponto P-01
1. Informações Gerais
Endereço: Bairro Parque das Bandeiras
Coordenadas: 7.346.659,40 N / 347.357,37 E
Área Urbana

X

Distrito
Industrial

Área Rural

Outro

Finalidade da Medição: Regularização Ambiental
2. Condições Ambientais
Data: 10/03/2020 - Diurno

Data: 10/03/2020- Noturno

Hora Inicial da Medição: 11h10

Hora Inicial da Medição: 19h20

Hora Final da Medição: 11h20

Hora Final da Medição: 19h30

Clima: Sol

Clima: Noite

Ocorrências acústicas adversas: Não

Ocorrências acústicas adversas: Não

3. Características da Fonte / Ambiente
Descrição Diurno:
Presença de Máquinas e Equipamentos: Não
Tráfego interno: Sim
Concentração de público: Não
Tipo de ruídos observados: Tráfego de carros,
motos e pessoas
Descrição Noturno:
Presença de Máquinas e Equipamentos: Não
Tráfego interno: Sim
Concentração de público: Não
Tipo de ruídos observados: Tráfego de carros,
motos e pessoas

3. Configurações do Equipamento
Nome:Decibelímetro Digital CBDT-8852 - Tipo: 2
Configuração da medição:Fast - Nível:bB(A)
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Quadro 9-15: Registro do Ponto P-02.
Ponto P-02
1. Informações Gerais
Endereço: Bairro Rio Branco
Coordenadas: 7.346.473,59 N / 350.157,67 E
Área Urbana

X

Distrito
Industrial

Área Rural

Outro

Finalidade da Medição: Regularização Ambiental
2. Condições Ambientais
Data: 10/03/2020 - Diurno

Data: 10/03/2020- Noturno

Hora Inicial da Medição: 11h45

Hora Inicial da Medição: 19h50

Hora Final da Medição: 11h55

Hora Final da Medição: 20h00

Clima: Sol

Clima: Noite

Ocorrências acústicas adversas: Não

Ocorrências acústicas adversas: Não

3. Características da Fonte / Ambiente
Descrição Diurno:
Presença de Máquinas e Equipamentos: Não
Tráfego interno: Sim
Concentração de público: Não
Tipo de ruídos observados: Tráfego de carros,
motos e pessoas
Descrição Noturno:
Presença de Máquinas e Equipamentos: Não
Tráfego interno: Sim
Concentração de público: Não
Tipo de ruídos observados: Tráfego de carros,
motos e pessoas

3. Configurações do Equipamento
Nome:Decibelímetro Digital CBDT-8852 - Tipo: 2
Configuração da medição:Fast - Nível:bB(A)
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Quadro 9-16: Registro do Ponto P-03.
Ponto P-03
1. Informações Gerais
Endereço: Bairro Parque das Bandeiras (Posto de Gasolina)
Coordenadas: 7.346.950,92 N / 348.739,35 E
Área Urbana

X

Distrito
Industrial

Área Rural

Outro

Finalidade da Medição: Regularização Ambiental
2. Condições Ambientais
Data: 10/03/2020 - Diurno

Data: 10/03/2020- Noturno

Hora Inicial da Medição: 12h17

Hora Inicial da Medição: 20h15

Hora Final da Medição: 12h27

Hora Final da Medição: 20h25

Clima: Sol

Clima: Noite

Ocorrências acústicas adversas: Não

Ocorrências acústicas adversas: Não

3. Características da Fonte / Ambiente
Descrição Diurno:
Presença de Máquinas e Equipamentos: Não
Tráfego interno: Sim
Concentração de público: Sim (Posto de
Gasolina)
Tipo de ruídos observados: Tráfego de carros,
motos e pessoas
Descrição Noturno:
Presença de Máquinas e Equipamentos: Não
Tráfego interno: Sim
Concentração de público: Não
Tipo de ruídos observados: Tráfego de carros,
motos e pessoas

3. Configurações do Equipamento
Nome:Decibelímetro Digital CBDT-8852 - Tipo: 2
Configuração da medição:Fast - Nível:bB(A)
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9.2.3.

Resultados e Considerações

Apresentam-se nos Gráficos 9-14 a 9-16 os resultados obtidos nas medições de ruído
a cada 5 segundos ao longo de 10 minutos, nos 3 pontos monitorados nos períodos
diurno e noturno.
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Gráfico 9-14: Resultados obtidos no ponto P-01 (a) diurno e (b) noturno.
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Gráfico 9-15 Resultados obtidos no ponto P-02 (a) diurno e (b) noturno.
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Gráfico 9-16: Resultados obtidos no ponto P-03 (a) diurno e (b) noturno.
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No Quadro 9-17 apresentam-se os resultados calculados para cada ponto nos
períodos diurno e noturno e sua comparação com os valores orientadores da Norma
Técnica NBR 10.151 (ABNT, 2019).
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Quadro 9-17: Resultados e comparação com valores orientadores da NBR 10.151 (ABNT, 2019) para
os períodos diurno e noturno.

Ponto

Localização / Tipo de Ocupação

P-01

Rua Rodolfo Mikulasch - Área
mista predominantemente
residencial

P-02

Rua Rosinha Garcia de Siqueira
Viegas - Área mista
predominantemente residencial

P-03

Rua Antônio Ribeiro Franco - Área
mista predominantemente
residencial

Data e Hora
10/03/2020
11h10
10/03/2020
19h20
10/03/2020
11h45
10/03/2020
19h50
10/03/2020
12h17
10/03/2020
20h15

RLAeq

NCA

79

55

64

50

59

55

58

50

78

55

79

50

Legenda: RLAeq (Nível de Ruído Equivalente Contínuo); NCA (Nível de critério de avaliação).
Fonte: OIKOS (2020).

A análise ambiental apresentada acima foi realizada através de uma campanha de
medição dos níveis de ruído no dia 10 de março de 2020, nos períodos diurno e
noturno em pontos pré-estabelecidos de modo a retratar o cenário acústico existente
na área de influência antes da implantação do empreendimento.
Tomadas as medidas ao longo do período de monitoramento de 10 minutos por ponto,
foi feita uma correção do nível de ruído medido para identificar o Nível de Ruído
Equivalente Contínuo – RLaeq, o qual é utilizado como comparativo com o nível de
critério de avaliação - NCA.
Através dessa comparação, concluiu-se que as medições nos 3 pontos estudados
tanto no período diurno quanto noturno apresentaram valores acima do padrão de
ruído em cada um dos períodos amostrados, conforme estabelecido pela Norma
Brasileira NBR 10.151 (ABNT, 2019).
Considerou-se toda a área mista predominante ao redor do empreendimento durante
a análise e dentro deste cenário a principal fonte sonora se configurou através do ruído
ambiente, tanto de veículos como de pessoas e animais da comunidade.
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9.3.

Geologia, Geomorfologia e Pedologia

Devido ao inter-relacionamento existente, os três temas, Geologia, Geomorfologia e
Pedologia serão tratados neste mesmo capítulo, para que seja possível entender de
forma integrada todos os aspectos relacionados ao solo e suas dinâmicas,
identificando fragilidades e potencialidades.
Os procedimentos metodológicos para análise dos aspectos regionais consistiram na
consulta a mapas geológicos, geomorfológicos e pedológicos referentes a região do
empreendimento.
Para a Área de Influência Indireta (AII) utilizou-se como referência o trabalho
Integração Geológica da Folha de Santos (CPRM, 1999) o qual traz uma compilação
e integração de dados geológicos e de recursos minerais da folha de Santos (SF.23Y-D) na escala 1:250.000 no âmbito do programa Levantamentos Geológicos Básicos
do Brasil. Também foram utilizados dados provenientes do DATAGEO e do Mapa
Geomorfológico do Estado de São Paulo (IPT, 1997).
Já a caracterização dos solos da região de estudo foi baseada no Mapa Pedológico
do Estado de São Paulo (EMBRAPA, 1999). Para a Área de Influência Direta (AID) e
para Área Diretamente Afetada (ADA) foram utilizados dados secundários de
diferentes referências, bem como análise de imagens do Google Earth e
reconhecimento de campo, além de um Relatório Geológico e Geotécnico (ANEXO
9-02), que apresenta os dados referentes as sondagens geotécnicas realizadas no
período entre 08/06/2020 a 13/06/2020 pela empresa JOÃO PEDRO CONSULTORIA
EM ESTUDOS GEOTÉCNICOS LTDA. Estudos complementares e demais autores
serão citados no decorrer do texto de forma pertinente.
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9.3.1.

Geologia

O empreendimento localiza-se no município de São Vicente, na parte central do litoral
do estado de São Paulo, na Região Metropolitana da Baixada Santista.
Geologicamente, a região insere-se na Província Mantiqueira, que comporta os
orógenos Araçuaí, Ribeira, Brasília, Apiaí, Dom Feliciano e São Gabriel e tem sua
configuração atual associada à Orogenia Brasiliano Pan-Africana, durante a
amalgamação do Paleocontinente Gondwana Ocidental (Heilbron et al., 2004). A área
de estudo faz parte do Orógeno Ribeira, especificamente nos Terrenos Embu e
Terreno Oriental (Domínio Costeiro).
A análise do arcabouço pré-cambriano regional, representado pelo Domínio Costeiro
(Hasui et al, 1981 apud CPRM, 1999), denota terrenos metamórficos de médio a alto
grau com afloramento entre a zona de cisalhamento de Cubatão e o litoral paulista,
sendo constituídos por ortognaisses migmatíticos com intercalações subordinadas de
rochas parametamórficas e granulíticas.
Historicamente a formação geológica da região se dá no período do Neoproterozoico
ao Quaternário, e, Almeida (1964), afirma que o Quaternário (período relevante para
este estudo) se configura como o período da Era Cenozoica do Éon Fanerozoico que
congregava as Épocas Pleistocena e Holocena, sendo caracterizado por diversos
tipos de depósitos colúvio-aluvionares, lacustres e paludais, tanto continentais quanto
costeiro-marinhos, além de extensivas faixas aluvionares associadas às cabeceiras
das principais drenagens.
Dentre esses depósitos o único a receber uma identidade formal foi a Formação
Cananéia (Suguio & Petri, 1973), sendo constituída por uma unidade argilo-arenosa
em sua base (fase transgressiva) e outra mais arenosa no topo (fase regressiva), com
idade de formação pleistocênica.
Ainda se fazem presentes outros tipos de formações, como os granitos peraluminosos
conhecidos como Pai Matias, que constituem corpos alongados de rochas ígneas,
comumente bordejados por zonas de cisalhamento transcorrentes e foliação milonítica
nos seus contatos com os Complexos Costeiro e Embu (Silva et al. 1977, Algarte et
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al. 1974, Fernandes 1991). São cinza claros, levemente foliados e de granulação fina
a média, leucocráticos, ditos biotita-muscovita.
Outra característica é a presença de coberturas detríticas indiferenciadas, compostas
por sedimentos inconsolidados que podem ser depósitos de sedimentos com
diferentes granulometrias, apresentando hidróxidos e óxidos de ferro.
A seguir são apresentados os dados geológicos pertinentes, de acordo com as Áreas
de Influência definidas para o presente EIA.

9.3.1.1.

Contexto Regional (AII)

A Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento compreende a delimitação
territorial da Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – UGRHI 07 – Baixada
Santista, e, conforme analisado através do MAPA 9-02 - Mapa das Unidades
Litoestratigráficas – AII, em escala 1:500.000, abrange diferentes unidades
Litoestratigráficas.
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Cada unidade Litoestratigráficas apresenta uma conformação única, com elementos
de formação, composição e origem que atribuem características únicas. O
detalhamento geral das unidades identificadas será apresentado em sequência.


Єaγ4Sta – Granito Taiaçupeba; Єaγ4Smo – Granito Morrão; Єaγ4Spm – Pai
Matias: São granitos peraluminosos e tardiorogênicos que constituem o
Orógeno Araçuaí-Rio Doce no estado de São Paulo. São corpos alongados, com
foliação milonítica nos seus contatos com os Complexos Costeiro e Embu,
normalmente bordejado por zonas de cisalhamento. (Silva et al. 1977, Algarte et
al. 1974, Fernandes 1991). Observa-se contatos intrusivos com ganisses do
Complexo Costeiro além de contatos transicionais com granitos metaluminosos
snorogênicos (Chiodi Filho et al. 1983). Comumente são biotita-muscovita,
granodioritos leucocráticos, cinza claros, levemente foliados, de granulação fina
a média e localmente grossa. Ocorrem também fácies porfiríticas foliadas com
matriz inequigranular média e megacristais idiomórficos ou ovalados de
feldspato orientados, que predominam nas bordas das fácies equigranulares
(Fernandes 1991).



Єaγ4gs – Granitos Guarujá-Santos: Granito quimicamente indiferenciado,
tardiorogênico, do Orógeno do Araçuai (Sadowski 1974, Silva et al. 1977).
Ocorre como corpos pequenos que afloram na região de Bertioga, Santos e
Guarujá, em meio a depósitos litorâneos cenozóicos. Trata-se de biotita granito
foliado, porfirítico, com matriz de granulação média-grossa cinza e enclaves
quartzo dioríticos freqüentes (Silva et al. 1977).



Np - Formação Pindamonhangaba: Essa formação está inserida no contexto
geológico do Rift Continental do Sudeste do Brasil, segundo a concepção de
Riccomini (1989), e tem área de ocorrência limitada à porção central da Bacia de
Taubaté.

Segundo

Riccomini

(1989),

a

formação

Pindamonhangaba

corresponde a um sistema fluvial meandrante, com idade neogênica a
pleistocênica inferior, sendo que uma discordância basal bem marcada a separa
dos outros sistemas deposicionais da bacia. Já Mancini (1995) subdividiu a
formação em dois membros, o Membro Rio Pararangaba, correspondente a
depósitos de fácies de canais e barras de pontal, e o Membro Presidente Dutra,
correspondente a fácies de planície de inundação. Os depósitos dessa formação
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são afetados por falhas, fraturas e juntas, geradas ou reativadas a partir de três
regimes neotectônicos pós-deposicionais.


NP3aγ1Ica – Granito Caçandoca; NP3aγ1Ipp – Complexo Pico do Papagaio:
Trata-se de granitos calcialcalinos de tipo I, pré a sincolisionais do Orógeno
Araçuai-Rio Doce que afloram no litoral paulista e alojam-se no Complexo
Costeiro, através de zonas de cisalhamento, no geral dextrais, de orientação NESW, de forma concordante com a estruturação das encaixantes. Apresentam tipo
litológico hornblenda-biotita granitóide gnáissico, cinza-rosado, inequigranular
de granulação grossa ou mais comumente porfirítico a gromérulos de feldspato
potássico róseo ou megacristais ocelares (Silva et al. 1977).



NP3aγ1Sar – Granito Areado: Granitos foliados peraluminosos pré a
sincolisionais do Orógeno Araçuaí-Rio Doce que afloram no litoral centro-sul
paulista. Apresentam corpos alongados, intrusivos, na unidade granito-gnáissica
migmática do Complexo Costeiro, entre as Zonas de Cisalhamento Cubatão e
Itariri. Trata-se de um conjunto composto predominantemente de biotita
monzogranito foliado, de granulação fina-média, leucocrático a megacristais de
feldspato potássico, apresentando variação composicional, gradualmente
tornando-se mais tonalíticos, de granulação mais fina e com maior porcentagem
de máficos. Quimicamente são subalcalinos, peraluminosos passando das
séries potássicas às de alto potássio (Passarelli, 2001).



NP3ml - Rochas miloníticas: Estão associadas às principais zonas de
cisalhamento, destacando-se as de Cubatão, Itariri e Serrinha. No sistema de
cisalhamento Cubatão - Itariri predominam rochas granitóides, localmente
metassedimentares, miloníticas e protomiloníticas, por vezes ultramiloníticas. Os
protomilonitos de rochas granitóides apresentam porfiroclastos de feldspato em
matriz fina rica em biotita. A lineação mineral é caracterizada pelo estiramento
dos porfiroclastos e cristais de quartzo. Foram ainda descritos biotita gnaisses
miloníticos, localmente ultramiloníticos, de composição granodiorítica a
monzogranítica e biotita granitos porfiroclásticos (Passarelli, 2001). Análises UPb em zircões extraídos de gnaisses protomiloníticos do sistema de
cisalhamento Cubatão-Itariri forneceram idade máxima de movimentação de 596
Ma.
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NPccgm - Complexo Costeiro, unidade granito gnáissica migmatítica: A
unidade granito gnáissica migmatítica tem ocorrência expressiva no Complexo
Costeiro. Na Ilha de São Sebastião estas rochas foram descritas como
(hornblenda)-biotita granitóide gnáissico porfirítico cuja formação compreende
plagioclásio, quartzo, microclínio, biotita e hornblenda possuindo orientação
dada pelos cristais de feldspato e minerais micáceos (Dias Neto, 2001). O corpo
a sul do Complexo Pico do Papagaio (NP3aγ1Ipp), corresponde a um álcalifeldspato granito. São rochas compostas principalmente por quartzo, microclínio,
plagioclásio, biotita e hornblenda. Os minerais se apresentam orientados, com
fenocristais de K-feldspato e fitas de quartzo gerando lineação de estiramento
mineral. Na zona de cisalhamento Cubatão-Itariri têm-se o granito tipo Itariri, e
seu conteúdo mineralógico é composto por quartzo, microclínio, plagioclásio e
biotita.



NPccgp - Complexo Costeiro, unidade de gnaisses peraluminosos: Rochas
da unidade de gnaisses peraluminosos ocorrem nas proximidades de São
Sebastião e entre Natividade da Serra e Mogi das Cruzes. A rocha gnáissica é
constituída por plagioclásio, comumente sódico, quartzo, biotita, cordierita,
sillimanita e porfiroblastos de granada. Os núcleos anfibolíticos são compostos
basicamente por hornblenda e plagioclásio, com alguns percentuais de quartzo
e biotita (Dias Neto, 2001). A principal estrutura metamórfica é o bandamento
gnáissico, fortemente penetrativo, evidenciado pela alternância dos níveis
quartzo-feldspáticos e micáceos. Os núcleos mais antigos se apresentam
dobrados isoclinalmente, com ápices espessados e flancos estirados e
rompidos, evidenciando processo de transposição da foliação anterior com
anatexia associada (Dias Neto, 2001).



NPccog

-

Complexo

Costeiro,

unidade

ortognáissica:

A

unidade

ortognáissica do Complexo Costeiro ocorre na região da Serra do Mar no Estado
de São Paulo, desde a divisa com o Rio de Janeiro até as proximidades da
cidade de Santos. É composta essencialmente por ortognaisses migmatíticos de
natureza provavelmente calcialcalina e estruturas diversas, notadamente
nebulítica, schlieren e estromática (Silva, 1992).
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NPem - Complexo Embu, unidade milonítica: Ocorre como uma faixa contínua
na direção NE-SW, do Rio de Janeiro até a divisa entre São Paulo e Paraná. A
sul é limitado pela falha de Cubatão e, a norte, pelas falhas de Taxaquara,
Jaguari e Monteiro Lobato (Hasui et al. 1981). A ocorrência de unidades
miloníticas é restrita ao Complexo Embu limitando-se as proximidades de zonas
de falhas. As rochas que deram origem a esses milonitos são granada-biotitamuscovita xistos, com freqüente presença de porfiroblastos de muscovita (Silva,
1992).



NPeog - Complexo Embu, unidade ortognáissica: Rochas relacionadas à
unidade ortognáissica ocorrem em dois núcleos, um na região de Santa Branca,
entre o Granito Santa Branca (NP3eγ1Ssb) e a zona de cisalhamento de
Taxaquara e outro, a sudoeste, ocorre a norte da zona de cisalhamento de
Cubatão. A referida unidade é constituída majoritariamente por biotita gnaisses
homogêneos, de composição granodiorítica a tonalítica. Granodioríticos exibem
estrutura orientada e feições protomiloníticas a blastomiloníticas. Sua
composição se dáplagioclásio, microclínio e biotita orientada. Os termos
tonalíticos encontram-se, geralmente, recristalizados, sendo formados por
biotita, quartzo e plagioclásio (Bistrichi et al. 1990).



NPexm - Complexo Embu, unidade de xistos, localmente migmatíticos: A
unidade de xistos migmatíticos ocorrendo em toda a área de exposição do
Complexo Embu. Na região entre Cunha e Paraibuna rochas relacionadas a esta
unidade foram informalmente designadas de Unidade Rio Una por Fernandes
(1991). Sua composição se dá por mica xistos, descritos como muscovita-biotitaquartzo xistos com cianita, estaurolita, granada, sillimanita e turmalina, com
estrutura xistosa, finamente laminada e quartzo xistos alternados ritmicamente
compostos por quartzo, muscovita, biotita, granada e plagioclásio. Este conjunto
é cortado por pegmatitos constituídos por K-feldspato, muscovita, quartzo e
turmalina, subordinadamente, biotita e zircão (Vieira, 1989 e Fernandes, 1991).



Q1cn - Formação Cananéia: A Formação Cananéia compõe todo litoral sul
paulista, ocorrendo de forma descontínua, sobrejacente as rochas mais antigas
com depósitos associados a um evento transgressivo pleistocênico, denominado
Transgressão Cananéia (Suguio e Tessler, 1985). Sua porção basal é
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constituída por sedimentos arenosos finos, altos níveis de minerais pesados e
intercalações argilosas com estratificações onduladas e cruzadas de baixo
ângulo, intensa bioturbação e estruturas de sobrecarga. No topo ocorrem
sedimentos arenosos finos, com estratificações plano-paralelas e níveis de
gretas de contração sendo relacionados a uma deposição marinha em ambiente
de antepraia. Idades acima de 35000 anos foram encontradas em datações
realizadas anteriormente. (Suguio e Tessler, 1985).


Q2a - Depósitos aluvionares: São depósitos nas margens, fundos de canal e
planícies de inundação de rios, as areias, cascalheiras, siltes, argilas e,
localmente turfas, resultantes dos processos de erosão, transporte e deposição,
desenvolvendo-se sobre a Província Paraná e extendendo-se para as províncias
limítrofes. Estes depósitos podem apresentar grande importância para indústria
de construção civil e de cerâmica.



Qdi - Depósitos detríticos indiferenciados: Corresponde a unidade sob a
denominação de “Cobertura Arenosa Indiferenciada”, consituída por areias finas
e grossas, síltico-argilosas e até conglomeráticas relacionadas a superfícies de
aplainamento, constituindo terraços argilo-arenosos de cascalhos dispersos e
níveis de material transportado e ferruginoso (Lacerda Filho et al. 2000).



Qli – Depósitos litorâneos indiferenciados: São constituídos por depósitos
arenosos de cordões regressivos, sedimentos argilo-arenosos de origem flúviolagunar, aos quais podem estar associados sambaquis, e sedimentos de
mangues, em margens de lagunas e no curso inferior de rios (Suguio e Martin,
1978). Os sedimentos de contribuição marinha ocorrem como faixas litorâneas,
sendo

constituídos

de

areias

finas

com

contribuição

síltico-argilosa,

correspondendo a feixes de restingas recentes, ou como terraços de construção
marinha são formados por areias finas e brancas com lentes ferruginosas.
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9.3.1.2.

Contexto Local (AID e ADA)

O MAPA 9-03 – Mapa das Unidades Litoestratigráficas - AID e ADA, traz um
panorama local quanto a geologia das Áreas de Influência Direta e Diretamente
Afetada.
Ao se analisar a Área de Influência Direta (AID), que corresponde a área das Subbacias do Rio Boturoca e Rio Piaçabuçu, por meio de um estudo da região em escala
1:85.000, é possível identificar diferentes unidades litoestratigráficas ao longo da
região, sendo elas: Єaγ4Spm – Pai Matias; NPccgp - Complexo Costeiro; Qdi Depósitos detríticos indiferenciados; Qli – Depósitos litorâneos indiferenciados.
As características e informações pertinentes para cada uma das unidades
supracitadas podem ser encontradas no Item 9.3.1.1 - Contexto Regional.

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA - SÃO VICENTE/SP
EIA - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO FÍSICO

CAP. 9 - 48 / 152

Página: 242

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS - AID e ADA

Localização

7355800.00

Localização do
empreendimento no estado

São Paulo

Localização do
empreendimento no município

7350800.00

São Vicente

ADA
AID
NPccgb
Qli
Qdi

7345800.00

Legenda

Єaγ4Spm

Fonte

7340800.00

Imagem - Esri Resource Center
Unidades - Seviço Geológico do Brasil - CPRM (2006)

Escala Gráfica

Escala Nominal

Projeção
Universal Transversa de Mercator
Datum: Sirgas 2000; Fuso: 23 S

7335800.00

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA
Título:
Interessado:
Etapa Lic.:
Proc. Lic.:

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS - AID e ADA
SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA.
Obtenção da Licença Prévia (LP)
CETESB.063136/2021-44

Mapa:

9-03

Revisão
01
338000.00

343000.00

348000.00

353000.00

358000.00

Data
JUNHO/2021

Execução
Victor Rajab - Eng. Ambiental

Página: 243

A Área Diretamente Afetada (ADA) corresponde a delimitação territorial do próprio
empreendimento, localizado no município de São Vicente. A região alvo é
caracterizada pela unidade Qdi - Depósitos Detríticos Indiferenciados ou “Cobertura
Arenosa Indiferenciada”, compreendendo depósitos sedimentares detríticos de
diversas unidades geológicas não diferenciadas de idade quaternária, que ocorrem
dispersas por toda a área de estudo, como solos aluvionares e sedimentares. São
compostos essencialmente de sedimentos de composição arenácea a argilosa, de
origem coluvial e fluvial conforme detalhamento apresentado no Item 9.3.1.1 Contexto Regional (AII).
Com o intuito de se traçar um perfil geológico específico da área de estudo e
complementar o diagnóstico local foram realizadas sondagens geotécnicas pela
empresa JOÃO PEDRO CONSULTORIA EM ESTUDOS GEOTÉCNICOS LTDA,
dentro do período entre 08/06/2020 a 13/06/2020, e que cujo resultados
(apresentados no ANEXO 9-02) permitiram a interpretação de um real panorama
geológico presente na gleba do empreendimento.
Foram executadas 10 (dez) sondagens de simples reconhecimento SPT para
avaliação das características do subsolo do terreno, suas localizações podem ser
observadas por meio do Quadro 9-18 e sua disposição no terreno conforme Figura
9-04 a seguir.
Quadro 9-18: Coordenadas Geográficas das sondagens realizadas (UTM).

Informações sobre Sondagens (UTM)
Furo

N

E

Cota

SP01

7.347.289,053

349.196,530

3,088

SP02
SP03
SP04
SP05
SP06
SP07

7.347.035,891
7.346.892,141
7.347.099,231
7.347.016,301
7.346.769,551
7.346.713,164

349.001,200
348.921,036
349.351,858
349.553,744
349.328,835
349141,527

2,154
1,931
3,247
3,113
1,884
2,785

SP08
SP09
SP10

7.346.384,265
7.346.290,295
7.346.358,598

349.565,417
349.915,731
350.094,227

3,489
3,277
3,887

Fonte: Relatório Geotécnico-Geológico, João Pedro Consultoria em Estudos Geotécnicos Ltda. (2020).
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Figura 9-04: Localização das sondagens realizadas.

Fonte: Relatório Geotécnico-Geológico, João Pedro Consultoria em Estudos Geotécnicos Ltda (2020).

Com base nos resultados obtidos observam-se duas camadas principais, conforme
apresentado no ANEXO 9-02 deste documento:


Solo Transportado Aluvionar ou Sedimentar (Solo Proveniente de
Movimentações de Terra ou Terraplanagem): Trata-se da porção mais
superficial do solo, formada através da deposição de material oriundo do
intemperismo de rochas e transportado por meio do arraste seja por cursos
d’água e/ou água da chuva. Seu transporte se dá sempre de regiões mais altas
(Morros, Escarpas por exemplo) em direção a vales e depressões. A sucessiva
deposição de materiais nas regiões mais baixas é a principal origem desta
camada.



Solo Residual (Solo Residual Maduro – SRM e Solo Residual Jovem – SRJ):
Os solos residuais são aqueles em que os resíduos do intemperismo das rochas
permanecem no local e na posição da rocha que lhes deu origem. A medida que
os processos físicos e químicos vão atuando, a camada de detritos vai se
tornando mais espessa e se diferenciando em subcamadas morfologicamente
distintas (cor, textura, estrutura, etc), como no caso do SRM e do SRJ, onde o
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maduro sofreu maior processo de lixiviação e alteração dos minerais devido ao
intemperismo, o jovem se aproxima mais da composição original da rocha.
É importante ressaltar que a identificação precisa das características do tipo de solo
presente na ADA (solos residuais e aluvionares) só foi possível por meio da realização
das sondagens geotécnicas e, conforme indicado pelas mesmas, os solos
encontrados são predominantemente areno-argilosos na superfície do terreno e
nas camadas mais profundas, com coesão baixa entre suas moléculas. Um novo
levantamento de campo, realizado no dia 12/08/2020 proporciona um maior
detalhamento e a comprovação do tipo de solo encontrado, conforme observado
através das Fotos 9-01 a 9-07, a seguir.
Foto 9-01: Ponto próximo ao limite Noroeste da área, onde se observa uma porção mais arenosa,
seguida por uma com presença de matéria orgânica mais exacerbada.
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Foto 9-02: Ponto próximo ao limite noroeste da área destacando a porção areno-argilosa, onde a
porcentagem de argila é mais baixa em relação a areia.

Foto 9-03: Porção mais próxima ao centro da área, com camada argilosa mais consolidada e porção
de areia reduzida.

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA - SÃO VICENTE/SP
EIA - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO FÍSICO

CAP. 9 - 54 / 152

Página: 247

Foto 9-04: Camada de areia fina seca sobre camada mais úmida e com maior presença de matéria
orgânica.

Foto 9-05: Perfil de solo areno-argiloso com coloração acinzentada escura, próxima a região central
da área.
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Foto 9-06: Porção mais próxima ao limite Sudeste da área, com detalhe para o comportamento plástico
e a coloração escura da argila orgânica.

Foto 9-07: Destaque para a extensa faixa de talude marginal com porção arenosa e argilosa bem
definidas localizada na região central do terreno.
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Por meio da contextualização supracitada e dos dados obtidos no ANEXO 9-02, foi
traçado o perfil geológico da área de implantação. A Figura 9-05 indica as seções
escolhidas de maneira a ser representativa para todo o terreno, sendo que a seção
transversal A-A´ compreende os poços de sondagens SP02, SP06 e SP09, enquanto
a seção B-B´ corresponde ao traçado longitudinal entres os poços SP07, SP06 e
SP05. Já as Figuras 9-06 e 9-07 traz os Perfis Geológicos propriamente ditos, os
quais mostram a dimensão das camadas de solo existentes no terreno bem como
identifica o nível do lençol freático para cada ponto.
Figura 9-05: Seções dos perfis geológicos.

Fonte: OIKOS (2021).
Figura 9-06: Perfil geológico entre os furos de sondagens SP02-SP06-SP09 (Seção A-A´).

Fonte: OIKOS (2021).
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Figura 9-07: Perfil geológico entre os furos de sondagens SP07-SP06-SP05 (Seção B-B´).

Fonte: OIKOS (2021).

Conforme evidências trazidas ao longo deste capítulo, a área objeto do estudo não
apresenta vestígios superficiais quanto a susceptibilidade a problemas geológicogeotécnicos, ou mesmo, restrições de cunho geológico que impeçam a sua utilização
como área urbana, levando em consideração a implantação de um loteamento
residencial. Dessa forma, é possível afirmar que o nível de intervenção, neste quesito,
é de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos,
solapamentos, subsidência e erosão. Vale reforçar a necessidade de adoção de
procedimentos construtivos que garantam a estabilidade dos taludes de corte, de
aterramentos, e que estejam em consonância com os mecanismos para contenção
dos processos erosivos.

9.3.1.3.

Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

Para fins de validação do estudo na área, foram consultados possíveis processos
minerários cadastrados no DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e
que poderiam estar sobrepondo a região alvo desta análise. Os dados foram obtidos
por meio de acesso ao sítio eletrônico do SIGMINE – Sistema de Informações
Geográficas da Mineração em 28/11/2020.
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A Figura 9-08 demonstra que não existem restrições quanto a processos
minerários na região, destacando o terreno em análise e as delimitações das áreas
abrangidas por processos próximos.
Figura 9-08: Processos minerários próximo a região do empreendimento.

Fonte: SIGMINE, 2020.

9.3.2.

Geomorfologia

Devido aos diversos fatores atuantes na sua formação como o geológico, o climático,
o pedológico, geomorfológico e o oceanográfico a dinâmica da paisagem da Baixada
Santista se torna bastante complexa.
Neste capítulo, a geomorfologia da região de estudo será apresentada e detalhada
através de dois conceitos principais: unidades morforestruturais e morfoesculturais.
Unidades morfoestruturais podem ser definidas como faixas de menor extensão
associadas a características estruturais, litológicas e geotectônicas, podendo ser
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classificadas em categorias distintas, sendo elas: plataformas, cinturões orogênicos e
bacias sedimentares.
Já as unidades morfoesculturais, estão diretamente relacionadas a ação do clima no
local, sendo marcada por padrões de fisionomia do relevo que são esculpidos ao longo
do tempo devido a atuação das intempéries.
Para uma fidedigna caracterização geomorfológica da região sob influência do
empreendimento, foram elaborados dois mapas com base no Mapa Geomorfológico
do Estado de São Paulo (IPT,1997) sendo eles, MAPA 9-04 – Mapa Geomorfológico
– AII, para um diagnóstico da Área de Influência Indireta, e o MAPA 9-05 – Mapa
Geomorfológico – AID e ADA.
No dia 12/08/2020 foi realizada uma visita de campo ao local do empreendimento com
o intuito de trazer imagens que representassem o cenário local além de enriquecer a
análise geomorfológica da área de estudo.
De acordo com Ross (1997) em seu estudo desenvolvido em conjunto com o
Laboratório de Geomorfologia do Departamento de Geografia da FFLCH/USP e que
teve como abordagem principal a definição dos aspectos Morfoestruturais da região
da Baixada Santista, foram identificadas duas unidades morfoestruturais principais
que compõem o complexo cenário geomorfológico da região, sendo elas: Cinturão
Orogênico do Atlântico e Bacias Sedimentares Cenozóicas.

9.3.2.1.

Contexto Regional (AII)

De acordo com Ross & Moroz (1997), as Planícies Litorâneas ou Costeiras estão
inseridas na Unidade Morfoestrutural das Bacias Sedimentares Cenozóicas, enquanto
que a Serrania Costeira está na Unidade Morfoestrutural Cinturão Orogênico do
Atlântico, denominada de Escarpas/Serra do Mar e Morros litorâneos.
O MAPA 9-04 – Mapa Geomorfológico – AII, em escala 1:500.000, traz um
panorama regional quanto a dinâmica geomorfológica da região da UGRHI 7 e suas
unidades morfoesculturais serão descritas ao longo deste item.
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Ao se analisar a unidade morfoestrutural do Cinturão Orogênico do Atlântico, é
possível observar que a sua formação está atrelada a vários ciclos de dobramentos
em conjunto de metamorfismos regionais, falhas e grandes intrusões (Ab’ Saber,
1970). Quanto as suas unidades morfoesculturais, o Cinturão encontrado na região
da Baixada Santista apresenta cinco domínios diferentes:


Planalto Atlântico: onde se observa a presença do domínio da Serra do Mar e
Morros Litorâneos, com importantes linhas de Planaltos e Serras, e a zona de
Planície Costeira, com importantes depósitos inconsolidados. É o mais
abrangente dos domínios e caracteriza-se pelas formas com topos convexos,
elevada densidade de canais e vales profundos além de apresentar índices
altimétricos com mais de 700 m.



Escarpas

Festonadas:

caracterizadas

por

serem

escarpas

abruptas,

desenvolvem-se ao longo de anfiteatros sucessivos, separados por espigões
localizados nas bordas do Planalto Atlântico e as baixadas litorâneas.


Escarpas Retilíneas: caracteriza-se por espigões subparalelos, com topos
angulosos, vertentes retilíneas, drenagem com alta intensidade com padrão
subparalelo de vales fechados, estando presente nos municípios de Itanhaém,
Bertioga e São Vicente.



Morros Residuais: morros com baixos índices altimétricos (oriundos da
formação Serra do Mar), não passando do patamar de 300 metros, sustentados
por uma litologia composta basicamente por embasamentos cristalinos,
possuindo um alinhamento SW-NE, indicando um processo de afastamento da
linha costa, ocorrido pelo desgaste e erosão do embasamento cristalinos,
deixando alguns morros testemunhos.



Serra do Itatins e Planaltos Residuais: duas unidades morfoesculturais
localizadas

no

Extremo

Sul,

possuem,

respectivamente,

relevo

predominantemente serrano com altimetria até 800m e altimetria próxima dos
morros residuais com um padrão de drenagem dendrítico sem qualquer tipo de
orientação.
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A segunda unidade morfoestrutural é constituída pelas Bacias Sedimentares
Cenozóicas. Sua formação é composta por sedimentos continentais e costeiros,
sendo caracterizada, na Baixada Santista, por uma subunidade definida como
Planícies Litorâneas. Dentro desta tipologia existem três unidades Morfoesculturais:


Planície Litorânea de Bertioga: constituída por terrenos planos e de pouca
extensão, com padrão de drenagem meândrico e sedimento flúvio-marinhos.



Planície de Praia Grande e Planície Santista: presença de mangues e
estuários com baixa altitude, solos hidromórficos e pozol hidromórficos, baixa
declividade, e a litologia compreende sedimentos marinhos e fluviais
inconsolidados.



Planície Peruíbe Intanhaém: planície de maior extensão.

A última unidade Morfoestrutural é denominada Formações do Quaternário
Continental, e sua composição é dominada por pequenas planícies fluviais. Suas
unidades Morfoesculturais são as zonas de Planícies Fluviais, caracterizadas por
serem terrenos planos e com pouca extensão, apresentando declividade inferior a 2%
tendo um posicionamento em diferentes níveis altimétricos ao longo do Cinturão
Orogênico.

9.3.2.2.

Contexto Local (AID e ADA)

A análise do contexto geomorfológico local da região do empreendimento,
especificamente da Área de Influência Direta (AID), tem como referência o MAPA 905 – Mapa Geomorfológico – AID e ADA, e, conforme o mesmo, as regiões das Sub
Bacias dos Rios Boturoca e Piaçabuçu são caracterizadas pela presença das
seguintes classes: Mangues, Planícies Costeiras, Serras Alongadas e Morros
Isolados.
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No âmbito da Área de Influência Direta do empreendimento, uma das unidades que
se destacam são as serras alongadas, sendo caracterizadas pelas unidades de
Escarpas/Serra do Mar e Morros Litorâneos. Trata-se de uma formação constituída
por escarpas e cristas, com altimetria variando entre 20 - 1000 m de acordo com a
composição do relevo. Em sua maioria possuem alta densidade de drenagem e
declividade entre 20-30%, características que a tornam sujeita a processos erosivos
agressivos, como no caso de deslizamentos e outras movimentações de massa (Ross
& Moroz, 1997). Possui diversos tipos de rochas compondo sua formação como
gnaisses, granitos, migmatitos, micaxistos e, também, variados solos, como
cambissolos, maciços rochosos, afloramentos e solos litólicos.
A unidade Morro Isolados, também observada na análise da Área de Influência Direta
do empreendimento, caracteriza-se por ser uma representação de morrotes únicos,
separados de cadeiras montanhosas ou de serra, com caraterísticas litológicas
idênticas as da Serra do Mar. Suguio e Martin (1978) caracterizam estas unidades
como aglomerado de sedimentos continentais compostos por areias e argilas, sendo
relacionados ao Quaternário continental indiferenciado
Um dos importantes subsistemas observados na região da Área Diretamente Afetada
do empreendimento é o das planícies intertidais (mangues). Esta unidade caracterizase pela distribuição descontínua ao longo do litoral paulista e está associado a
desembocaduras de rios e canais estuarinos. Ela pode ser classificada como uma
zona que sofre alta influência das marés e que é formada por sedimentos alóctones,
ou seja, depósitos de sedimentos finos oriundos do transporte proveniente de outras
áreas, como por exemplo depósitos argilosos orgânicos, localizados em áreas
alagadas (Ross & Moroz, 1997). Esta unidade pode ser observada tanto na Área de
Influência Direta quanto na Área Diretamente Afetada.
A unidade mais abrangente em termos da análise da Área Diretamente Afetada é a
que representa a classe Planície Costeira, onde o subsistema predominante se
configura nas Pequenas Planícies Fluviais. Esse subsistema está presente na maior
parte do território do município de São Vicente, e, em termos de llitologia, a área é
formada predominantemente por sedimentos oriundos da Formação Cananéia, que
ocupa desde o litoral extremo sul até a região de Ubatuba, região norte do estado. A
Formação Cananéia, de acordo com Petri e Fulfaro, 1988, caracteriza-se por ser uma
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área de sedimentos não consolidados podendo ser arenosos ou argilosos que
apresentam extrema uniformidade granulométrica, com 80% dos grãos situados no
intervalo de areia fina (0,25 a 0,125 mm), frequentemente limonitizada, podendo incluir
leitos de argila. Também se caracterizam por serem áreas sujeitas a inundações
periódicas e possuem lençol freático com pouca profundidade, conforme pode ser
comprovado por meio do ANEXO 9-02. Outra característica é a baixa altimetria,
trazendo áreas que vão de 0 a 20 m e de declividade menor que 2% (<2%) (Ross &
Moroz, 1997).
Para se caracterizar in loco o cenário Geomorfológico da região da gleba do
empreendimento, foi realizado, no dia 12/08/2020, um levantamento de campo que
buscou mapear, por registro fotográfico, as principais características geomorfológicas
do terreno além de complementar o diagnóstico trazido pelas sondagens geotécnicas.
Além dos registros fotográficos, a Foto 9-08, demonstra a presença da unidade Serra
do Mar na região no entorno do empreendimento.
Foto 9-08: Representação da unidade Serra do Mar no entorno do empreendimento.
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Dentro do observado por meio do relatório fotográfico, destacou-se a presença de
terrenos predominantemente planos, com variação de altitude devido a intervenções
antrópicas e com superfície topográfica pouco movimentada. Nota-se a deposição de
sedimentos recentes de origem fluvial e marinha, fato esse que corrobora com as
características apresentas no item 9.3.1.2.
As Fotos 9-09 a 9-12 trazem os registros obtidos.
Foto 9-09: Relevo predominantemente plano recoberto por vegetação.
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Foto 9-10: Paisagem localizada na região Sudeste do terreno, com predominância de relevo plano e
baixo gradiente para escoamento de água.

Foto 9-11: Região próxima ao limite Noroeste da gleba, com detalhamento da característica superficial
do solo e menor presença de vegetação.
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Foto 9-12: Grande porção de solo arenoso, localizado na região Noroeste do terreno, com
característica plana, pouco vegetação e baixo gradiente para escoamento de água.

9.3.3.

Pedologia

Os aspectos pedológicos encontrados nas Áreas de Influência Indireta (AII), Influência
Direta (AID) e Diretamente Afetada (ADA) serão apresentados com enfoque na sua
distribuição, ocorrência e disposição de ordens e subordens pedológicas.
Por meio da utilização do Mapa Pedológico do Estado de São Paulo, produzido pelo
Instituto Agronômico de Campinas (IAC) em parceria com a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), em escala 1:500.000, foram gerados dois mapas
que visam caracterizar as Áreas de Influência abrangidas pelo estudo, sendo eles o
MAPA 9-06 - Mapa Pedológico - AII (em escala 1:500.000) e o MAPA 9-07 - Mapa
Pedológico - AID e ADA (em escala 1:85.000).
Visando a identificação in loco das principais características pedológicas da região de
interesse além da comprovação das informações contidas na bibliografia referência,
foi realizado trabalho de campo no dia 04/03/2020 e, também, resgatadas as
informações obtidas pela Avaliação Ambiental Preliminar realizada pela empresa
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SGW SERVICES – ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. em Abril de 2020, podendo
ser consultada no ANEXO 9-03.
As descrições quanto ao tipo de solo observado, bem como a identificação de sua
morfologia e principais características seguem o conteúdo apresentado pelo Sistema
Brasileiro de Classificação de Solos (SIBCS) da EMBRAPA (2017).

9.3.3.1.

Contexto Regional (AII)

De acordo com o MAPA 9-06 – Mapa Pedológico – AII apresentado a seguir,
observa-se que para a região da Baixada Santista, que acaba por abranger a área
territorial da UGRHI 7, estão presentes seis tipos distintos de solo, sendo eles:
Argissolos, Cambissolos, Espodossolos, Gleissolos, Latossolos e Neossolos. Os dois
que predominam, e que receberam uma análise mais detalhada, são os Cambissolos
e os Espodossolos.
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As unidades de solo presentes na região da Área de Influência Indireta (AII) serão
descritas com base nas classificações e informações fornecidas pela E Sistema
Brasileiro de Classificação de Solos (SIBCS) da EMBRAPA (2017).
Argissolos: Caracterizado pela presença de um alto teor de argila nos horizontes
subsuperficiais, apresenta um gradiente textural ao longo do perfil, com variações de
cores entre acizentada e avermelhada. Os principais minerais presentes neste tipo de
solo são as argilas de baixa atividade e/ou óxidos (caulinita por exemplo). De maneira
geral, são solos que apresentam horizonte B textural imediatamente abaixo do A ou
E com a predominância da argila de atividade baixa. As seguintes condições são
satisfeitas:


Horizonte plíntico, se presente, não satisfaz os critérios para Plintossolo;



Horizonte glei, se presente, não satisfaz os critérios para Gleissolo.

Cambissolos: Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SIBCS) da
EMBRAPA, os Cambissolos são solos constituídos por material mineral que apresente
horizonte A (ou hístico) com espessura insuficiente para definir a classe dos
Organossolos, seguido de horizonte B incipiente (Bi) satisfazendo aos seguintes
requisitos:


Bi não coincidente com horizonte glei dentro de 50 cm a partir da superfície;



Bi não coincidente com horizonte plíntico;



Bi não coincidente com horizonte vértico dentro de 100 cm a partir da superfície;



Ausência da conjugação de horizonte A chernozêmico e horizonte B incipiente
com alta saturação por bases e argila de atividade alta.

Por apresentar material de origem, formas de relevo e condições climáticas bastante
heterogêneas, as características destes solos variam muito conforme sua localização.
Podem se apresentar como solos rasos ou profundos, fortemente ou imperfeitamente
drenados, de alta a baixa saturação por bases, com atividade química da fração argila
ou não, com coloração bruna ou bruno-amarelada até vermelho-escura. (EMBRAPA,
2018).
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A textura do horizonte B incipiente (Bi) pode variar entre francoarenosa ou mais
argilosa, pode ser em blocos, granular ou prismática, havendo casos também de solos
com ausência de agregados, com estrutura em grãos simples ou maciça. A
descontinuidade litológica ou a estratificação do material de origem podem acarretar
em diferenças marcantes quanto a granulometria. Horizonte com presença de plintita
ou com gleização pode estar presente em solos desta classe (EMBRAPA, 2018).
Espodossolos: Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SIBCS) da
Embrapa, são solos formados por material mineral de horizonte B espódico subjacente
a horizonte eluvial E ou horizonte A (ou hístico) dentro de 200 cm a partir da superfície
ou de 400 cm, se a soma dos horizontes A e E ou dos horizontes hístico e E
ultrapassar 200 cm. Normalmente esse tipo de solo apresenta a sequência de
horizontes A, E, B espódico, C, com nítida diferenciação entre os mesmos
(EMBRAPA, 2018).
A coloração do horizonte A varia de cinza a preto, já a do horizonte E vai de cinzenta
clara até praticamente branca enquanto a do horizonte espódico vai da tonalidade
cinzenta escura até avermelhada ou amarelada. Apresenta textura do solum arenosa,
podendo ser média e raramente argilosa no horizonte B.
Em geral, são solos muito pobres em fertilidade devido à baixa reserva de nutrientes.
Caracterizam-se por serem ácidos, com saturação por bases baixa podendo
apresentar altos teores de alumínio extraível. Tem sua origem a partir de materiais
arenoquartzosos sob condições de elevada umidade, clima tropical e subtropical em
relevo plano, áreas de surgente ou depressão, porém, também podem ocorrer em
relevos mais movimentados com clima frio, úmido e de vegetação montanhosa. Nas
regiões costeiras vem associados a vegetação de Restinga (EMBRAPA, 2018).
Gleissolos: Solos que são predominantemente argilosos e que passaram por
processos de oxidação e saturação por meio de ambientes tomados por água.
Apresentam grau de desenvolvimento pedogenético sob condições hidromórficas e a
coloração principal é acizentada ou variegada, devido aos processos de oxidação do
ferro.
Latossolos: Os latossolos são solos minerais, homogêneos (com pouca
diferenciação entre horizontes e cor qual homogênea com a profundidade). São
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normalmente profundos e bem drenados. Outra característica comum é a acidez,
requerendo manejo adequado na sua correção e adubação fertilizante. Podem ser
Distroférricos (teores elevados de Fe2O3); Vermelhos Distróficos (teores médios a
altos de Fe2O3); Vermelho-Amarelos (teores medianos de Fe2O3) e Amarelos (teores
baixos de Fe2O3).
Neossolos: De forma geral, são solos de constituição predominantemente mineral,
podendo ter material orgânico pouco espesso (menos que 30 cm de espessura).
Caracteriza-se por não apresentar horizonte B diagnóstico, possuindo poucas
alterações expressivas com relação ao material de origem, justificado pela baixa
intensidade da ação dos processos pedogenéticos.

9.3.3.2.

Contexto Local (AID e ADA)

Ao se analisar a Área de Influência Direta (AID) e a Área Diretamente Afetada (ADA)
do empreendimento, é possível observar por meio do MAPA 9-07 – Mapa Pedológico
– AID e ADA, que existem três tipologias de solo predominantes: Cambissolos,
Espodossolos e Gleissolos.
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A tipologia que fora encontrada especificamente na Área Diretamente Afetada (ADA)
são os Espodossolos (as características deste tipo de solo podem ser
observadas no item 9.3.3.1).
Por meio das sondagens realizadas no período entre 08/06/2020 a 13/06/2020, pela
empresa JOÃO PEDRO CONSULTORIA EM ESTUDOS GEOTÉCNICOS LTDA., e
apresentadas em formato de relatório no ANEXO 9-02 – Relatório Geológico e
Geotécnico foi possível observar algumas características comuns aos Espodossolos,
como:


A cor do horizonte A varia de acinzentada clara, passando por acinzentada
escura e chegando até o marrom;



Composição mineral, formada principalmente por areia fina argilosa, acinzentada
e pouco compactada;



Baixa coesão nas camadas superficiais e mais profundas;

Já no dia 12/08/2020 foi realizado um segundo trabalho de campo para a coleta de
imagens para caracterização e ampliação do detalhamento do tipo de solo encontrado
na região do empreendimento. Os registros são apresentados através das Fotos 913 a 9-16.

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA - SÃO VICENTE/SP
EIA - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO FÍSICO

CAP. 9 - 81 / 152

Página: 269

Foto 9-13: Detalhe da textura arenosa do solo.

Foto 9-14: Detalhe para a granulometria média a grossa e coloração acinzentada.
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Foto 9-15: Solo completamente arenoso, apresentando granulometria fina e pequenos fragmentos de
conchas.

Foto 9-16: Detalhe para banco arenoso localizado na porção Noroeste da gleba.
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9.4.

Suscetibilidade a Processos de Dinâmica Superficial

Este capítulo tem como objetivo contextualizar os principais aspectos geotécnicos e
de Suscetibilidade a Processos de Dinâmica Superficial dentro das áreas de influência
do empreendimento. No âmbito da Área de Influência Indireta (AII) foi utilizada Carta
Geotécnica do Estado de São Paulo, em escala 1:500.000, publicado por IPT (1994).
A análise dos aspectos geotécnicos locais que abrangem as Áreas de Influência Direta
(AID) e Diretamente Afetada (ADA), foram pautadas na Carta de Suscetibilidade a
Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações do município de São Vicente, em
escala 1:25.000 (ANEXO 9-04), de autoria do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo e Serviço Geológico do Brasil (IPT, 2015), bem como do estudo
“Análise Geoambiental com Ênfase aos Setores de Encosta da Área Urbana do
Município de São Vicente-SP” realizado por Amorim em 2015.
As sondagens realizadas entre os dias 08/06/2020 e 13/06/2020 trouxeram um maior
detalhamento quanto as características geotécnicas pertinentes.

9.4.1.

Contexto Regional (AII)

O reconhecimento dos terrenos, de acordo com o grau de susceptibilidade dos
processos relacionados ao meio físico permite a avaliação e caracterização das
unidades geotécnicas presentes na AII do empreendimento, compreendendo toda a
porção da UGRHI 07 (Baixada Santista).
O MAPA 9-08 – Mapa de Suscetibilidade na Área de Influência Indireta – AII traz
uma perspectiva quanto as unidades geotécnicas identificadas nos domínios
presentes na AII, assim como na AID e ADA do empreendimento.
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De acordo com o exposto acima, foram identificadas e descritas as unidades a seguir.


Unidade 3 - Terrenos de alta susceptibilidade à erosão no horizonte C (solo
de alteração): Esta unidade abrange cerca de 25% do território paulista,
alcançando áreas de expansão da RMSP, cidades como Campinas e Sorocaba
além de estar presente em todo o Planalto Atlântico e nos morros e serras da
Província Costeira.
A erosão manifesta-se por meio de sulcos e ravinas que ocorrem no domínio de
rochas cristalinas do embasamento, a partir da retirada de sua camada de solo
superficial o que acaba expondo seu solo de alteração. Existem diferenças
associadas a erodibilidade entre os solos de alteração das várias rochas do
embasamento cristalino do Estado, ditadas pela própria litologia e suas
estruturas e pelas condicionantes climáticas, com destaque para a pluviosidade.
Essas diferenças podem resultar em uma subcompartimentação dessa unidade
conferindo recomendações especificas para cada subunidade.



Unidade 4 - Terrenos de muito alta susceptibilidade a movimentos de
massa (naturais e induzidos): Apresenta terrenos de estabilidade precária nos
quais movimentos de massa fazem parte da dinâmica natural da evolução do
relevo. Estas unidades são constituídas por relevos de serras e montanhas,
trazendo alta amplitude e declividade, como no caso das serras do Mar, da
Mantiqueira, da Bocaína e Quebra-Cangalha. Os terrenos dessa unidade
apresentam notáveis dificuldades para tipos de uso mais extensivos.
As movimentações de terra nessa unidade devem ser realizadas com critérios
extremamente rigorosos, uma vez que as mesmas constituem o mais importante
fator preparatório de instabilização destas encostas.



Unidade 5 - Terrenos de alta susceptibilidade a movimentos de massa
(naturais e induzidos): Terrenos nos quais estes processos naturais ocorrem
em suas porções restritas de relevo mais energético, com frequência muito
menor que na Unidade 4, no entanto, o uso mais intensivo do solo nestas áreas
e a ausência de critérios de ocupação, provocam um maior número de
movimentos induzidos.
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Esta unidade apresenta tipos diversificados de movimentos de massa,
subdivididos em dois grupos, e um deles ocorre na região da Baixada Santista:
Unidade 5a – Terrenos com relevo de morros com serras restritas, serras
alongadas e montanhas, constituídos por rochas do embasamento
cristalino predominantemente no Planalto Atlântico – As manifestações de
movimentação de massa nesse terreno constituem graves problemas em
regiões como as dos municípios de São Vicente, Guarujá e Santos.
Caracterizam-se por escorregamentos ocasionados por ocupação indevida,
execução de taludes de corte, aterros mal dimensionados e desprotegidos além
da infiltração descontrolada da água de chuva.


Unidade 8 – Terrenos de média susceptibilidade a afundamentos cársticos:
Caracterizam-se por serem terrenos constituídos por dolomitos e rochas
calciossilicáticas, com minerologias menos solúveis e pequenos corpos de
calcário e mármore. Os afundamentos ocorrem a partir de alterações drásticas
nas características e dinâmica das águas de subsuperfície, relacionadas as
áreas urbanas e industriais.
Essa unidade tem ocorrência na região do Vale do Ribeira e recomenda-se que
haja formas de controle e monitoramento de fatores antrópicos de ocupação,
uma vez que, os mesmos, são os principais indutores de afundamentos
cársticos.



Unidade 11 – Terrenos com muito alta suscetibilidade a recalques por
adensamento de solos moles: São os terrenos de mangue, constituídos por
sedimentos finos (silte, argila e matéria orgânica), de baixa consistência,
saturados e com características para sofrer adensamento quando submetidos à
carga. Esses terrenos apresentam baixa capacidade de suporte, o que pode
acarretar rupturas de obras e inundações diárias associadas ao ciclo das marés.
Os valores de SPT (Standard Penetration Test) deste terreno normalmente são
baixos com penetração do equipamento no solo com a força do próprio peso.
Esta unidade ocorre de forma mais expressiva na faixa litorânea, compreendida
entre a Baixada Santista e o limite Sul do Estado.
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Unidade 12 – Terrenos de alta suscetibilidade a recalques por adensamento
de solos moles e inundações pluviais: Ocorrem na planície costeira, e são
caracterizados por terrenos da baixada litorânea que apresentam sedimentos de
origem flúvio-lagunar (SFL) com relevos quase planos situados pouco acima do
nível máximo das marés. Como textura predominante está presente a siltosa,
com intercalações argilosas ou arenosas e espessura de até dezenas de metros.
A problemática do recalque está relacionada ao adensamento de solos moles na
região, enquanto as inundações estão atreladas as dificuldades de escoamento
das águas pluviais em áreas de topografia plana e ao avanço do nível de marés.
Essa unidade ocorre na planície costeira, abrangendo parte dos núcleos urbanos
dos municípios de Santos, São Vicente, Guarujá e Peruíbe.



Unidade 13 – Terrenos com baixa suscetibilidade a recalques e
inundações: Terrenos da baixada litorânea constituídos por sedimentos
marinhos, situados a cotas próximas ao avanço do nível de marés e de textura
predominantemente arenosa. Nas áreas de cordões litorâneos há problemas de
recalques sob pequenas cargas, isso se deve à presença de argilas orgânicas
moles nas depressões intercordões. Em terrenos arenosos é comum a aparição
de recalques excessivos em decorrência do adensamento de camadas de
sedimentos argilosos. No caso das Inundações, as mesmas podem ocorrer
devido a ineficiência dos sistemas de drenagem executados para gestão de uso
e ocupação do solo.
Essa unidade está presente na maioria das áreas urbanas dos municípios
litorâneos do litoral de São Paulo.



Unidade 14 – Terrenos com média suscetibilidade a recalques diferenciais
e a impactos por escorregamentos:
Caracterizam-se por serem áreas próximas as escarpas da Serra do Mar, na
transição dos trechos serranos para os de baixada, sendo constituídos por
depósitos coluvionares e de tálus.
Possibilidade de impactos pela deposição dos materiais instabilizados nas
escarpas, recalques diferenciais em fundações, dificuldades de escavação em
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virtude da presença de matacões além das infiltrações de águas incrementadas
pela ocupação que agem sobre os depósitos de tálus, desestabilizando-os.
Análises de risco e estudos geotécnicos se fazem necessários nessas áreas
para que possam garantir as melhores recomendações para uso e ocupação
desse solo.


Unidade 18 – Orla Costeira:
Faixa litorânea onde ocorre mobilização e transporte de sedimentos marinhos
peça ação das ondas e das correntes de deriva na zona de arrebentação.
O sistema de ondas de sul e sudeste ocasiona a chamada deriva litorânea, que
varia seu rumo e intensidade de acordo com a geometria da linha da costa, se
manifestando mais claramente na região de praias mais expostas se
diferenciando conforme alterações locais, como presença de ilhas e a circulação
das águas.
Existem cinco grandes trechos ao longo da orla marinha do Estado de São Paulo,
com características distintas de transporte de sedimento conforme região.
De Cananéia a Praia Grande, primeiro trecho considerado, ocorre uma resultante
geral de transporte rumo a nordeste, com alterações decorrentes das
desembocaduras dos rios Ribeira, Una, Peruíbe e Itanhaém. Pode-se estender
a análise para maior parte do Litoral Sul, onde processos de erosão acelerada
ou assoreamento podem ser esperados.
No trecho de Bertioga a Toque-Toque (São Sebastião) identifica-se na
movimentação de sedimentos uma transição gradual do tipo de dinâmica
costeira, situação diferente do analisado nos extremos da orla marítima do Litoral
Paulista.
De Santos à foz do rio Itapanhaú e do Costão do Navio à Tabatinga, trechos que
envolvem o estuário, a baía de Santos e o Canal de São Sebastião, os dados
são insuficientes e precisam ser mais detalhados.
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9.4.2.

Contexto Local (AID e ADA)

O MAPA 9-08 inserido anteriormente, também traz informações relevantes quanto as
unidades geotécnicas e regiões de susceptibilidade para o contexto local do
empreendimento. Sendo assim, com base neste mapa, assim como consultando a
Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações de São
Vicente/SP (ANEXO 9-04), foi possível trazer informações mais específicas para a
Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA), no que consiste a
suspetibilidade aos processos de dinâmica superficial e consequentemente
elaboração do MAPA 9-09 - Mapa de Suscetibilidades na Área de Influência Direta
e Diretamente Afetada – AID e ADA
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Conforme o observado no MAPA 9-09, ao se analisar a Área de Influência Direta (AID)
do empreendimento, podem ser identificadas as seguintes classes de fragilidade:
baixa, média e alta, tanto para movimentos de massa quanto para inundações.
A avaliação do quesito Movimentos Gravitacionais de Massa, apresentado pela
Quadro 9-19, traz a estrutura geral adotada para classificação de cada nível
observado, de acordo com a Nota Técnica Explicativa para Cartas de Suscetibilidade
a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações (IPT,2015).
Quadro 9-19: Quadro legenda para classificação quanto a Suscetibilidade a movimentos gravitacionais
de massa.

Fonte: IPT, 2015.

Dentro da região da AID do empreendimento, nota-se que as classes de
suscetibilidade mais altas estão diretamente relacionadas as áreas que apresentam
formações como a Serra do Mar e Morros Isolados, cujo as encostas são retilineas e
côncavas e que possui declividades superiores a 25º de maneira geral.
No que tange a suscetibilidade ambiental da região do empreendimento em relação a
Inundação, o Quadro 9-20 faz referências as classes de suscetibilidade e apresenta
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uma relação entre as características locais e as das bacias de drenagem associadas
a região.
Quadro 9-20: Quadro legenda para classificação quanto a Suscetibilidade a Inundações.

Fonte: IPT, 2015.

A região da AID apresenta suscetibilidade alta no que tange a inundações. Esse
cenário se deve, em parte, as características das áreas de planícies fluviais ou
litorâneas que compõem o raio de influência direta do empreendimento e sofrem
interferência significativa das bacias de drenagem, acarretando inundações de até 1,5
m e registrando chuvas que atingem entre 40 e 100mm/24 horas (IPT, 2015).
No contexto da Área Diretamente Afetada (ADA), três elementos principais
compuseram a análise da suscetibilidade relacionada a área do empreendimento: o
Relatório Geológico e Geotécnico (ANEXO 9-02), o ANEXO 9-04 - Carta de
Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações do
município de São Vicente (IPT, 2015) e do estudo “Análise Geoambiental com
Ênfase aos Setores de Encosta da Área Urbana do Município de São Vicente-SP”
(Amorim, 2015).
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Segundo a Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e
Inundações do município de São Vicente (IPT, 2015), constante no ANEXO 9-04 deste
documento, assim como analisando o Mapa 9-09, a região do empreendimento
apresenta suscetibilidade de movimentos gravitacionais de massa de Classe Baixa,
denotando as seguintes características:


Relevo: característico de Planície Litorânea, compreende a planícies e terraços
fluviais/marinhos e mangues;



Forma das Encostas: convexas suavizadas e topos amplos;



Amplitude: < 150 m;



Declividade: < 15º;



Litologia: areias e argilas de mangues de sedimentos marinhos;



Densidade de Lineamentos e Texturas: baixa;



Solos: aluviais/marinhos e;



Processos: deslizamento e rastejo.

Contudo, a área apresenta um potencial de fragilidade ambiental muito alto por
estarem suscetíveis a inundações periódicas, com o lençol freático pouco profundo
e sedimentos inconsolidados sujeitos a acomodações constantes. Maiores detalhes a
respeito da alta susceptibilidade a inundações na Área Diretamente Afetada (ADA) do
empreendimento e seu entorno poderão ser consultados no ítem 9.6 – Recursos
Hídrico Superficiais, especificamente no subitem 9.6.2 – Contexto Local, em que
são levantadas as áreas suscetíveis a inundações por meio de consultas ao Programa
Regional de Identificação e Monitoramento de Áreas Críticas de Inundações, Erosões
e Deslizamentos (PRIMAC, 2002).
A Figura 9-09 retirada de Amorim (2015) representa o Mapa de Geossistemas do
Município de São Vicente o qual nos permite observar que a região onde se localiza
o empreendimento está inserido no Geossistema Terraço Marinho, no qual,
predomina, a gênese de Espodossolos e Neossolos Quartzênicos.
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Figura 9-09: Mapa de Geossistemas do Município de São Vicente.

Fonte: AMORIM R. R. (2015).

Conforme o exposto no ANEXO 9-02 que traz os resultados das sondagens
geotécnicas aplicadas na gleba do empreendimento, além de confirmar a análise
trazida por meio da interpretação da Figura 9-09 e dos MAPAS 9-08 e 9-09, também
se constatou que não existem zonas cársticas associadas a região de impacto direto
do empreendimento (ADA), ou seja, não existem cavernas, grutas, lapas, abrigos,
dolinas, rios subterrâneos e/ou paredões rochosos que possam comprometer a
utilização do terreno para os fins deste estudo.
De forma conclusiva, com base na análise de todos os materiais reunidos para estudo
dos processos de dinâmica superficial entende-se que de acordo com as
condicionantes geológico-geotécnicas predisponentes da área (declividade, tipo de
terreno, grau de erodibilidade, etc.) não estão constituídos elementos impeditivos ao
seu uso como área residencial.
O nível de intervenção no meio físico, neste caso, é de baixa potencialidade para o
desenvolvimento de processos de escorregamentos, solapamentos, subsidência e de
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erosão, desde que sejam adotados procedimentos construtivos que garantam a
estabilidade dos taludes de cortes e de aterro, bem como, contenção dos processos
erosivos e o disciplinamento do lançamento das águas pluviais.

9.5.

Paleontologia

Neste quesito foram consultadas diferentes bases de dados quanto as possíveis
ocorrências paleontológicas localizadas nas Áreas de Influência da gleba alvo do
estudo.
A lei que instituiu o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza
(SNUC - Lei Federal nº 9.985/2000) prevê a proteção do patrimônio paleontológico
nacional devido a sua grande relevância científica, educacional e recreativa.
A elaboração do diagnóstico de paleontologia utilizou informações oriundas da base
de dados da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e da organização
PaleoDB, por meio do site Fossilworks.
Os resultados da pesquisa apontam para ocorrências paleontológicas dentro da Área
de Influência Direta (AID) do empreendimento em, ao menos, uma oportunidade.


S. J. Mezzalira. 1982. Nota prévia; ocorrências de ossadas semi-fossilizadas de
Baleias, no litoral paulista; município de Praia Grande, S.P. Estudo que
apresenta ocorrências paleontológicas localizadas no município de Praia
Grande/SP;

Conforme especificação apresentada no ANEXO 2-07 - Parecer Técnico n°
110/20/IE, de 05/05/2020, o tópico Paleontologia deve ser analisado com
profundidade de Nível 1, seguindo as orientações contidas no Manual para
Elaboração de Estudos para o Licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental –
CETESB. De acordo com o especificado no Manual, o conteúdo da área deve ser
analisado de acordo com mapeamentos existentes, como é o caso do já mencionado,
Mapa Geológico do Estado de São Paulo (IPT,1981) e, também, em relação ao
histórico de ocupação da mesma, atividades características, entre outros quesitos.
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Em consonância com os dados trazidos acima, que elenca apenas uma localidade
dentro da AID do empreendimento que possui registro fossilífero, extrapolou-se a
análise para a ADA e não foram encontrados quaisquer indícios de potencial
fossilífero, seja ao se analisar a composição rochosa da área ou a ocorrência de
registros mais próximos.
Dessa forma, a equipe técnica responsável pela elaboração deste estudo, entende
que a ADA não possui potencial fossilífero, considerando os argumentos supracitados
e ainda, devido as ações antrópicas historicamente praticadas na gleba, representada
principalmente pela extração de areia ocorrida nas décadas de 70 e 80, conforme
pode ser verificado pela análise de imagens aéreas datadas de 1972 e 1987 (Figuras
9-10 e 9-11).
Figura 9-10: Fotografia de 1972, com destaque para porção central com retirada de areia e ações
antrópicas ao longo do terreno, com indícios de movimentação de terra ao sul da área.

Fonte: Avaliação Ambiental Preliminar (SGW, novembro/2020).
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Figura 9-11: Fotografia de 1987, pode-se observar uma nova área com extração de areia dentro dos
limites do imóvel, mais a nordeste, além da área central já observada anteriormente.

Fonte: Avaliação Ambiental Preliminar (SGW, novembro/2020).

9.6.

Recursos Hídricos Superficiais

Para apresentação do Diagnóstico dos Recursos Hídricos Superficiais foram
considerados elementos dos principais instrumentos de gestão de recursos hídricos
nos âmbitos Municipal, Estadual e Federal.
A definição da atual situação hídrica no que tange as Área de Influência Indireta (AII),
Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento
se deu com base na análise de dados apresentados no Relatório de Situação dos
Recursos Hídricos da Baixada Santista 2019 - Comitê da Bacia Hidrográfica da
Baixada Santista (CBH-BS), bem como do Plano de Bacia Hidrográfica 2016-2027 do
Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista.
Com o intuito de confirmar as informações trazidas por meio da utilização das bases
de dados supracitadas e para obter um maior detalhamento quanto a área afetada
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pela implantação do empreendimento, foi realizado um Estudo Hidrológico que
levantou as principais informações locais quanto a situação dos recursos hídricos
superficiais.

9.6.1.

Contexto Regional (AII)

A Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento abrange toda a área da Unidade
de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 7 - Baixada Santista instituída por
meio da Lei Estadual nº 9.034/94 e que, coincidentemente, engloba todos os
munícipios da Região Metropolitana da Baixada Santista.
A Política Estadual de Recursos Hídricos e a criação de comitês de bacias foram
instituídas através da Lei nº 7.663/1991 (São Paulo, 1991) com o objetivo de gerenciar
a água de maneira responsável, trazendo autonomia para diferentes entidades além
de integrar a participação da sociedade.
Por meio da Lei n° 9.433/1997 (Brasil, 1997) que instaura a Divisão Hidrográfica
Nacional foram estabelecidas as bacias hidrográficas como unidades territoriais, com
o intuito de facilitar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a
atuação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH).
O Estado de São Paulo está dividido em 22 unidades de gerenciamento (Figura 9-12)
e a UGRHI-7 localiza-se na porção Sudeste, ao longo do litoral. É limitada a nordeste
pela UGRHI-3 (Litoral Norte), ao norte pela UGRHI-6 (Alto Tietê), a sudoeste pela
UGRHI-11 (Rio Ribeira de Iguape) e pelo Oceano Atlântico em suas porções entre
leste e sul.
O MAPA 9-10 – Corpos Hídricos na Área de Influência Indireta (AII) apresenta a
composição hidrográfica da UGRHI 7 considerando uma análise da Área de Influência
Indireta (AII) do empreendimento.
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Figura 9-12: Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo – UGRHI.

Fonte: IGC, 2020.
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UGRHI 7 – Baixada Santista
A área de drenagem da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista compreende um total
de 2.818,40 km², estende-se por aproximadamente 160 km com uma largura que varia
entre 20 e 40 km, conforme Figura 9-13.
Figura 9-13: Limite da UGRHI-7 com destaque para a rede hidrográfica, pontos de monitoramento e
municípios.

Fonte: DAEE, 2008.
A Bacia de drenagem da UGRHI 7 envolve também parte dos territórios dos
municípios de São Bernardo do Campo, Santo André, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes,
São Paulo e Itariri. O Quadro 9-21 retirada do Relatório de Situação de Recursos
Hídricos da Baixada Santista (2019) elenca todos os municípios presentes na área de
drenagem da UGRHI 7 e respectivas percentagens de seus territórios, enquanto o
Quadro 9-22 traz as Sub-UGRHIs e sub-bacias inseridas na UGRHI-7.
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Quadro 9-21: Lista dos municípios presentes na área de drenagem da UGRHI 7 e respectivas
percentagens de seus territórios.

Fonte: Relatório de Situação de Recursos Hídricos da Baixada Santista, 2019.
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Quadro 9-22: Sub-UGRHIs e sub-bacias inseridas na UGRHI-7.

Fonte: Relatório de Situação de Recursos Hídricos da Baixada Santista, 2019.

De acordo com a divisão hidrográfica do Brasil adotada pelo IBGE e ANA (Agência
Nacional das Águas), os principais cursos d’água da UGRHI-7 são: ao norte, rios
Itapanhaú, Itatinga e Guaratuba; ao centro, rios Cubatão, Mogi e Quilombo; ao sul,
rios Branco ou Boturoca e Itanhaém. As informações gerais mais relevantes no que
tange o entendimento da UGRHI-7 encontram-se elencadas no Quadro 9-23 a seguir.
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Quadro 9-23: Características Gerais da UGRHI-7.

Fonte: Relatório de Situação de Recursos Hídricos da Baixada Santista, 2019.

Conforme observado no Quadro 9-23, existem uma série de pontos relevantes para
análise da situação dos recursos hídricos superficiais na UGRHI 7 e um deles é a
Vazão Mínima (Q7,10). Esta é uma das variáveis fundamentais para o estudo das
condições mínimas de abastecimento para toda a região de influência indireta do
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empreendimento, e, neste caso, atinge patamares próximos a 38 m³/s. Quanto a
disponibilidade hídrica real na UGRHI-7, nota-se que, ao longo dos últimos anos,
houve uma leve diminuição quando analisada a disponibilidade de água per capita, ou
seja, a Vazão Média (Qmédio) em relação a população total. Entre 2014 e 2018 houve
redução de aproximadamente 3,7%, registrando 2.718,27 m³/hab no ano de 2018,
conforme apresentado na Figura 9-14 a seguir.
Figura 9-14: Disponibilidade per capita anual da UGRHI-7.

Fonte: DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica via CRHi – Coordenadoria de Recursos
Hídricos, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), 2019.

A explicação para esse fenômeno está na manutenção da disponibilidade hídrica
absoluta nos mananciais em conjunto do aumento da população na Região
Metropolitana da Baixada Santista. Apesar da redução nesse indicador, ainda é
considerada boa a disponibilidade hídrica da região.
Quando analisada a demanda de água superficial da região observa-se uma
estabilidade entre os anos de 2014 e 2017, apresentando crescimento significativo
apenas no último ano do período, cenário esse que fora alterado em 2018 quando
apresentou recuo de 11,8%, conforme apresentado no Gráfico 9-17.
Apesar deste item analisar o contexto regional, ou seja, a Área de Influência Indireta
(AII) do empreendimento a qual corresponde a UGRHI nº 07, em relação aos pontos
de captação de água superficial outorgados pelo DAEE se tornou mais interessante
sua representação no contexto da Área de Influência Direta – AID, compreendendo,
assim, as captações localizadas nas sub-bacias dos rios Boturoca e Piaçabuçu,
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conforme apresentado no MAPA 9-11 – Captação Superficial e Subterrânea na
Área de Influência Direta (AID).
Gráfico 9-17: Vazão outorgada de água.

Fonte: DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica via CRHi – Coordenadoria de Recursos
Hídricos, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), 2019.
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Balanço Hídrico
Um importante fator permeia toda a análise da situação dos recursos hídricos
superficiais na Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento é o Balanço
Hídrico. Trata-se da quantificação dos afluentes totais de uma bacia, ou seja, o total
demandado (saídas) mais a variação do volume de água armazenado. Nesse caso
específico, os dados foram retirados do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos
da Baixada Santista – 2019 (CBH-BS, 2019) e conforme a Figura 9-15 temos a
seguinte situação em relação ao índice de atendimento urbano de abastecimento de
água na UGRHI 7.
Figura 9-15: Índice de atendimento urbano de abastecimento de água na UGRHI 7.

Fonte: CBH-BS, 2018.
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Conforme observado, houve pouca oscilação do balanço hídrico analisando o período
entre 2014 e 2018. Dentre os quatro parâmetros avaliados, a vazão outorgada
subterrânea em relação às reservas explotáveis é aquela que apresenta o melhor
resultado, uma vez que o uso de captação subterrânea na região é muito baixo em
relação as características e a alta disponibilidade do recurso subterrâneo. Porém,
nota-se que, de 2016 para 2017, houve um aumento maior que 500% em relação ao
uso da vazão outorgada do recurso o que pode ter relação com as recentes crises
hídricas enfrentadas pelo estado de São Paulo.
Quando analisada a vazão outorgada Q95%, vazão disponível em 95% do tempo na
unidade analisada, observa-se a manutenção do nível de atenção em relação ao
balanço dentro do período entre 2014 e 2018, oscilando entre 32 e 36%
aproximadamente. O ponto de maior atenção está relacionado a demanda superficial
em relação Vazão Mínima Superficial Outorgada (Q7,10) que apresenta níveis críticos
dentro do período analisado. Esse cenário de criticidade se deve muito pela região
central da UGRHI 7, principalmente com relação as cidades de Santos e Cubatão,
onde concentram-se, respectivamente, a maior mancha urbana e o maior polo
industrial, alavancando a demanda destes usos na região e na unidade de
gerenciamento como um todo.
De modo geral, com relação ao balanço hídrico, percebe-se que a UGRHI 7 está em
estado de atenção, principalmente nas sub-bacias rio Preto sul (Peruíbe), rio Branco
(Itanhaém), rio Boturoca (Praia Grande), rio Cubatão e rio Mogi (Cubatão), rio
Jurubatuba e rio Quilombo (Santos), rio Itapanhaú, rio Itatinga e rio Guaratuba
(Bertioga).

9.6.2.

Contexto Local (AID e ADA)

Para um diagnóstico local foi realizado um estudo hidrológico de maneira a
compreender a situação atual dos recursos hídricos nas Áreas de Influência Direta e
Diretamente Afetadas (AID e ADA) do empreendimento. Para tanto, foram
consultadas Cartas oficiais do IBGE, IGC, AGEM; Interpretações de Aerofotos
históricas, de 1972, 1994, 2000 e 2002 em sobreposições ao levantamento
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topográfico realizado no terreno; Vistorias em campo, sendo uma realizado no dia
12/08/2020 e as outras entre os dias 20 e 25/10 e 21/11/2020.
Conforme já esclarecido, a AID delimitada para diagnosticar as variáveis abióticas ao
redor do empreendimento compreende duas sub bacias inseridas dentro da UGRHI
nº 07, a sub bacia do rio Boturoca e a do rio Piaçabuçu. A Figura 9-16, localiza o
terreno em que o Loteamento Jardim Europa será implantado, assim como a malha
hidrográfica das respectivas sub bacias.
Figura 9-16: Localização do empreendimento e malha hidrográfica local.

Fonte: DATAGEO, 2020.

Ao aproximarmos a escala, observa-se que a área de estudo onde o LOTEAMENTO
RESIDENCIAL JARDIM EUROPA será implantado está localizado na cota 14, a maior
elevação em relação a todo o entorno, comprovando que neste local transpassa o
divisor de águas entre os rios Boturoca, Piaçabuçu e Mariana.
A Figura 09-17 mostra no detalhe o terreno em sobreposição a Carta Oficial IBGE
(Escala: 1:50.000 – Santos – SF-23-Y-D-IV-3), também inserida no ANEXO 2-02,
indicando os três rios mencionados, assim como as cotas dentro e no entorno da área
de implantação.
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Figura 9-17: Sobreposição do local de implantação sobre Carta IBGE (Escala 1:50.000).
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Detalhando ainda mais a situação, o ANEXO 09-05 traz a Carta Topográfica do
Instituto Geológico e Cartográfico do Estado de São Paulo (IGC-SP) elaborada em
escala 1:10.000 a partir de aerolevantamento, a qual já apresenta o confinamento da
área em estudo bem como os movimentos de terra promovidos pela implantação dos
loteamentos lindeiros, não sendo observadas, ainda, a implantação do sistema de
micro drenagem e impermeabilização do solo as quais hoje estão presentes.
Agora, sobrepondo a Carta Topográfica do IGC sobre Aerofoto registrada no ano de
1972 e aproximada para a localização de interesse, observa-se na Figura 9-18 a
localização dos afluentes de cada rio, assim como o limite do divisor de águas das
sub-bacias.
Figura 9-18: Localização dos afluentes e divisor de águas em Aerofoto registrada em 1972.

Fonte: OIKOS, 2020.

A Figura 9-18, também permite identificar as duas obras lineares importantes que
confinam o terreno de implantação do empreendimento. Ao Sul a Estrada de Ferro
Sorocabana executada na década de 1930 e ao norte a Rodovia Padre Manoel da
Nóbrega (SP-55), implantada em 1951 e duplicada entre os anos de 1991 e 1993.
Além disso, observa-se a ocupação dos terrenos que posteriormente deram origem
aos bairros Parque das Bandeiras, implantado em meados do século passado à
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sudoeste do local de interesse, e o Jardim Rio Branco, a nordeste, implantado em
1958, os quais utilizaram material de empréstimo da área em estudo, conforme já
relatado anteriormente.
Em 2002 foi publicado pela AGEM o estudo Programa Regional de Identificação e
Monitoramento de Áreas Críticas de Inundações, Erosões e Deslizamentos
(PRIMAC/2002), o qual apresenta no entorno do empreendimento os seguintes pontos
críticos, apresentadas na Figura 9-19, sendo que parte destes pontos críticos já foram
solucionados, com interferência na drenagem da área.


SVI01 Parque das Bandeiras: Área sujeita a inundação que abrange a R. Prof.
Archimedes Brava causada por microdrenagem inexistente e galeria assoreada
e insuficiente com travessia assoreada;



SVI02 Parque das Bandeiras: Área sujeita a inundação que abrange a Av.
Antônio Bueno Capolupo causada por microdrenagem inexistente e canal
assoreado e obstruído com travessia insuficiente e obstruída;



SVI03 Vila Nova São Vicente: Área sujeita a inundação que abrange a R. Irineu
Elias da Silva causada por microdrenagem inexistente e curso d’água assoreado
com seção insuficiente



SVI04 Parque das Bandeiras: Área sujeita a inundação que abrange a Av.
Sargento Artur dos Santos causada por microdrenagem recém implantada,
porém assoreada e obstruída Limpeza e desobstrução de 10 bocas de lobo e
150,00m de Galeria de Águas Pluviais;



SVI05 Parque das Bandeiras: Área sujeita a inundação que abrange a R. Adão
de Jesus Cardoso;



SVI06 Vila Nova São Vicente: Área sujeita a inundação que abrange a Rua “1”



SVI07 Jd. Rio Branco: Área sujeita a inundação que abrange o cruzamento da
Rod. Pe. Manuel da Nóbrega – SP 55 com a Av. Central do Jd. Rio Branco
causada por microdrenagem inexistente e travessia insuficiente e obstruída;
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SVI08 Jd. Rio Branco: Área sujeita a inundação que abrange o final da R. Antônio
Ribeiro Branco causada por microdrenagem inexistente e canal insuficiente e
obstruído.



SVI09 Samaritá: Área sujeita a inundação que abrange a R. Bahia causada por
microdrenagem inexistente.



SVI88 Vila Ponte Nova: Área de erosão localizada ao longo da Rua “G” que
apresenta risco para habitações na parte superior do talude.



SVI89 Jd. Rio Branco: Área sujeita a inundação que abrange diversas vias do
Jd. Rio Branca causada por microdrenagem insuficiente e macrodrenagem
insuficiente e parcialmente assoreada;



SVI90 de Samaritá até Vila Ponte Nova: Área sujeita a inundação que abrange
diversas vias da Vila Ponte Nova causada por microdrenagem inexistente.

Figura 9-19: Áreas críticas de inundação:

Fonte: PRIMAC, 2002.

Analisando agora a Figura 9-20, elaborada através do mosaico de desenhos
realizados pela Prefeitura de São Vicente: Folhas: “350-347”; “347-344”; “340-344” e
“347-347” (BASE-AS – Mapeamento Aero Fotométrico 2002), ficam caracterizadas as
obras de drenagem executadas na urbanização dos loteamentos Parque das
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Bandeiras e Jardim Rio Branco e os canais de drenagem construídos à margem do
Jardim Rio Branco e ao longo da Rodovia Padre Manuel da Nóbrega.
Figura 9-20: Micro drenagem e delimitação das bacias na área de estudo.

Fonte: Prefeitura de São Vicente, 2002.

Ainda que não houvesse acesso aos projetos de drenagem pluvial dos bairros
vizinhos, ficando prejudicada a exatidão na determinação dos divisores de água nos
respectivos sistemas viários, tendo sido pavimentadas as ruas de ambos loteamentos,
foi definida duas bacias de drenagem, uma maior (A) com aproximadamente
1.450.000 m² drenada pelo canal lateral ao longo do loteamento Rio Branco, com
exutório pelas galerias subterrânea sob o bairro Samaritá, drenando suas águas ao
rio Piaçubuçu e outra na porção noroeste (B), com exutório para o lado oposto da
rodovia, com aproximadamente 90.000 m², conforme ilustrado na Figura 9-20.
Sendo assim, através de visitas técnicas ao local e toda análise feita por meio de
cartas e estudos oficiais, identificou-se a presença de cinco corpos d’água dentro da
área de estudo, conforme ilustrado pela Figura 09-21, elaborada através da
sobreposição de imagem aérea sobre Levantamento Topográfico.
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Figura 9-21: Corpos d’água sobre imagem aérea.

Fonte: OIKOS, 2020.

1 - Canal de Drenagem do Jardim Rio Branco
Este canal foi a solução de engenharia encontrada para o escoamento das águas
pluviais da vertente sudoeste do Jardim Rio Branco. A Figura 9-22 apresenta imagem
aérea de 1994, demonstrando sua construção apenas na porção superior da área e a
Foto 9-17 mostra tubulação alimentando o Canal de Drenagem.
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Figura 9-22: Imagem aérea (dezembro 1994).

Foto 9-17 – Lançamento de água pluvial no Canal de Drenagem.
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Posteriormente, conforme relatos de técnicos da Prefeitura, tendo em vista a
necessidade de solução de áreas críticas de drenagem junto a linha férrea, o mesmo
foi prolongado e drenado por galeria subterrânea em direção ao rio Piaçubuçu, no
bairro de Samaritá. Este canal é bastante profundo considerando a cota do terreno
circunvizinho, e apresenta fluxo contínuo de água no sentido Rodovia – Linha Férrea
a partir do segundo terço de sua extensão, apresentando-se seco no seu tramo ao
longo da Rodovia e terço superior, em cotas mais elevadas.
Não sendo indicado nos levantamentos cartográficos IBGE e IGC, bem como na
Aerofoto de 1972 a presença de curso d’água perene na área drenada por este canal
artificial, dado a profundidade escavada e as características do solo, intercalando
camadas impermeabilizantes e depósitos arenosos, a presença de água corrente,
justifica-se pelo rompimento de aquífero lenticular bem como a percolação de esgotos,
uma vez que a rede da SABESP é relativamente recente observando-se ocorrência
de lançamentos clandestinos de domicílios não interligados à rede.
A manutenção do livre escoamento das águas neste canal, diante da possibilidade de
chuvas intensas da ordem de 200 mm/h, sugere a necessidade de seu revestimento,
conforme preveem os técnicos da Prefeitura. Constatações da manutenção e limpeza
do Canal realizadas pela prefeitura podem ser observadas pela Foto 9-18. Segundo
relatos de moradores, esta operação ocorre uma vez a cada 4 meses.
Foto 9-18 – Limpeza do Canal de Drenagem realizada pelo município.
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2 - Área alagada próximo a ferrovia.
A construção do pátio ferroviário e o alteamento do tramo envolvido pela rua Nilo de
Souza Coelho, bem como o posterior aterro das quadras entre as ruas Simão Janah
e Sem. T. Vilela, no Parque das Bandeiras impediu o escoamento das águas no
sentido natural, ou seja, em direção sul, resultando água empoçada e sem fluxo nos
períodos de estiagem no sentido Parque das Bandeiras ao canal de drenagem do
Jardim Rio Branco. Dada sua condição não natural, sem intervenção ao longo dos
anos, esta área alagada sofre lento processo de assoreamento. A Foto 9-19 mostra
o aspecto dessa área.
Foto 9-19 – Área alagada em processo de assoreamento.

3 - Drenagem intermediária na porção central:
Conforme já explanado a área em estudo envolve o divisor de águas entre duas sub
bacias, Boturoca e Piabuçu, sendo o rio Mariana pertencente à bacia do rio Boturoca.
Esta área sofreu grande interferência por seu confinamento entre as obras lineares e
consolidação de aterros nos loteamentos vizinhos, com extração de material de
empréstimo de seu interior. Na planta do IGC 102/108 (ANEXO 9-05) tal situação é
notória, apresentado na porção central da área, as nascentes de dois córregos, fluindo
em sentido opostos.
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Na situação atual a cota urbanizada do Parque das Bandeiras foi alteada e a
microdrenagem de parte deste loteamento é lançada na calha formada pela antiga
nascente mais próxima, isto provocou alagamento e a inversão do fluxo natural,
fluindo, agora, em direção ao Jardim Rio Branco. Continuando, a implantação do canal
de drenagem ao longo do Jardim Rio Branco, desvia para o rio Piaçabuçu a drenagem
desta área que naturalmente fluiria para o rio Mariana.

4 - Área alagada junto ao Parque das Bandeiras;
Esta área resulta do represamento da drenagem natural do terreno pelo aterro
executado na implantação do loteamento do Parque das Bandeiras. A Figura 9-23
apresenta a situação atual, obtida através aplicativo Google Earth, próximo à Av.
Sargento Artur dos Santos, no Parque das Bandeiras. Comparando esta imagem
recente com a Aerofoto de 1972 (Figura 9-18 citada anteriormente) observa-se a
evolução do processo de assoreamento.
Figura 9-23: Situação atual da área alagada em imagem aérea.

Fonte: OIKOS, 2020.
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5 - Canal de Drenagem do Parque das Bandeiras.
Este canal de construção mais recente drena as águas da porção nordeste do Parque
das Bandeiras e porção noroeste da área de estudo, cruzando a Rodovia Padre
Manuel da Nóbrega, em direção ao rio Boturoca, em dias sem chuva esta drenagem
se apresenta seca, vide Foto 9-20.
Foto 9-20: Drenagem Parque das Bandeiras

Assim, através de vistorias e levantamento topográfico realizadas nos meses de
agosto, outubro e novembro de 2020, em períodos particularmente chuvosos com
precipitações praticamente diárias e, baseado em consultas e interpretações
cartográficas e aerofotos, conclui-se pela existência de duas áreas úmidas de caráter
possivelmente perenes na área em estudo, localizados na porção a jusante do canal
de drenagem do Jardim Rio Branco (Referência 1) e drenagem intermediária na
porção central, drenando o Parque das Bandeiras (Referência 3).
O canal lateral de drenagem do Jardim Rio Branco (Referência 1) é resultante de obra
pública e não retifica ou desvia qualquer curso d’água previamente existente, sendo o
fluxo observado resultante da escavação do canal com rompimento de aquífero em
lente confinada somada a contribuição de águas e esgotos decorrente da drenagem
da ocupação urbana neste bairro, não se enquadrando, portanto, em curso d’água
natural.
A drenagem intermediária na porção central (Referência 3), conforme observado na
Carta IGC 102/108 (1:10.000), é formada pela reversão do sentido de fluxo de córrego
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natural em direção ao Parque das Bandeiras, fluindo com baixa declividade através
da calha de um córrego, no passado afluente do rio Mariana, mas que atualmente não
cumpre o papel de recarga da bacia hidrográfica. Contudo, o projeto urbanístico
respeitará, de forma conservadora, a drenagem e seu entorno, sendo englobados em
Área Verde do Loteamento sem qualquer intervenção.
Foi identificado, com caráter efêmero, um canal de drenagem de águas pluviais do
Parque das Bandeiras (Referência 5).
Ocorrem também duas áreas de alagamento resultantes de interferências na
drenagem natural por obras de aterro ou insuficiência de drenagem (Referências 2 e
4), não sendo naturais e, devido a inexistência de fluxo sofrerão processo de
assoreamento ao longo do tempo.
Por fim concluímos que originalmente a área em estudo representava a porção mais
elevada do seu entorno, estando no divisor de águas de três bacias de drenagem
natural e, por conta da intensa urbanização e obras viárias, sofreu profunda
modificação no escoamento natural de sua drenagem, não cumprindo desta forma o
papel de recarga das sub-bacias hidrográficas em que se enquadram.

9.6.3.

Qualidade dos Recursos Hídricos Superficiais

Por meio de dados fornecidos pelo Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da
Baixada Santista (CBH-BS, 2019) ao ano de 2018 apontam 19 pontos de
monitoramento na UGRHI-7 e sua respectiva classificação em relação ao Índice de
Qualidade da Água (IQA) ótima em 5% do total, boa em 58%, regular em 21% e ruins
em apenas 13%. A Gráfico 9-18 traz o panorama da classificação IQA nos pontos
supracitados e a Figura 9-24 apresenta a distribuição espacial dos pontos
monitorados.
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Gráfico 9-18: Distribuição do IQA pelos pontos de coleta ao longo do período entre 2014 e 2018.

Fonte: CETESB, 2019.
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Figura 9-24: Distribuição espacial dos pontos de monitoramento.

Fonte: CETESB, 2019.

No que tange ao abastecimento público da UGRHI-7, o Rio Cubatão foi avaliado como
de boa qualidade no ano de 2017, influenciado, também, pela água proveniente do
Reservatório Billings que é introduzida por meio do Canal de Fuga, o qual, apresenta
uma qualidade anual regular. A captação no Reservatório Capivari-Monos e no Rio
Branco, apresentaram, respectivamente, qualidade regular e boa. No ponto de
monitoramento do Rio Itapanhaú foram detectados valores elevados para o Potencial
de Formação de Trihalometanos (PFTHM) além dos níveis de alumínio dissolvido, que
ultrapassaram os limites trazidos pela Resolução CONAMA nº 357/05 (BRASIL, 2005).
As Figuras 9-25 e 9-26 e o Gráfico 9-19 apresentam o panorama supracitado de
forma detalhada.
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Figura 9-25: Histórico dos dados referentes ao IAP – Índice de Qualidade das Águas Brutas para fins
de Abastecimento Público.

Fonte: CETESB, 2019.
Gráfico 9-19: Distribuição dos pontos de monitoramento do IAP – Índice de Qualidade das Águas
Brutas para fins de Abastecimento Público.

Fonte: CETESB, 2019.
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Figura 9-26: IAP – Índice de Qualidade das Águas Brutas para fins de Abastecimento Público.

Fonte: CETESB, 2019.

Um outro aspecto importante é a delimitação da demanda por tipo de usa na região
da bacia em que se localiza a região de estudo. De acordo com o Gráfico 9-20, o uso
urbano dos recursos hídricos superficiais é o mais relevante, representando 59,6% da
utilização, com o restante distribuído entre uso industrial (principalmente no Polo
Industrial de Cubatão) e rural.
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Gráfico 9-20: Vazão outorgada por tipo de uso.

Fonte: DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica via CRHi – Coordenadoria de Recursos
Hídricos, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), 2019.

Analisando a figura apresentada acima é possível observar uma constância na
proporção entre os diferentes usos, com a manutenção da maior parcela destinada ao
uso urbano, variando entre 11,09 m³/s e 11,24 m³/s, seguido pelo uso industrial que
apresenta vazão outorgada entre 6,35 m³/s e 8,82 m³/s. No período de 2014 a 2018,
a vazão outorgada para Soluções Alternativas e outros Usos apresentou um grande
crescimento, saltando de 0,02 m³/s em 2014 para 1,15 m³/s em 2018.
Trazendo a análise para um viés local, considerando as Áreas de Influência Direta
(AID) e Diretamente Afetada (ADA), os usos predominantes tanto na região da Subbacia do Rio Boturoca quanto do Rio Piaçabuçu são concentrados no atendimento à
população (uso urbano), seguido pelo uso industrial, mantendo o padrão observado
dentro da UGRHI 7.
Os usos principais dentro de cada sub-bacia são relacionados a outro aspecto
importante para análise do atual cenário hídrico da região de estudo, que se configura
na classificação de seus respectivos corpos hídricos.
De acordo com a Resolução nº 357, de 17/03/2005, Seção I, o enquadramento dos
corpos hídricos de interesse para a região do estudo é o de Classe 2, que trata de
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águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional, à
irrigação de hortaliças ou plantas frutíferas e à recreação de contato primário (natação,
esqui-aquático e mergulho): todos os corpos d'água, exceto os alhures classificados.

9.7.

Recursos Hídricos Subterrâneos

Para se traçar o perfil e as características hidrogeológicas de uma região é necessário
se determinar a natureza do substrato geológico e das variáveis relacionadas aos
recursos hídricos devido a interação destes componentes representar a conformação
hidrogeológica local. A análise principal deve ser voltada para aquíferos que
influenciam diretamente na disponibilidade hídrica e em várias facetas estruturais
relacionadas sua formação litológica.
Aquíferos são reservatórios de água, caracterizados pela permeabilidade de suas
rochas, o que os confere a capacidade de armazenamento e transporte de água.
Podem ser classificados quanto a porosidade de sua rocha (Aquíferos Granular,
Fissural ou Cárstico), quanto as características hidráulicas (Aquíferos Livres ou
Confinados) ou quanto a sua formação (Cristalina ou Sedimentar).
Com o intuito de caracterizar a Hidrogeologia da Área de Influência Indireta (AII),
utilizou-se do Mapa de Domínios e Subdomínios Hidrogeológicos do Brasil (CPRM
2002), em escala 1:2.500.000. De forma complementar, fora consultado o Relatório
de Diagnóstico Final referente ao Plano de Bacia Hidrográfica 2016-2027 do Comitê
da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (CBHS, 2016).
Especificamente para a Áreas Influência Direta (AID) e Diretamente Afetada (ADA),
tomou-se como base o Mapa de Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo, em
escala 1:1.000.000, publicado por DAEE, IG: IPT e CPRM (2005) além dos dados
pertinentes que foram obtidos por meio do Relatório Geológico-Geotécnico (ANEXO
9-02).
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9.7.1.

Contexto Regional (AII)

De acordo com o Relatório Zero (1999), a UGRHI 7 apresenta dois tipos diferentes de
aquíferos, classificados quanto ao tipo de formação hidrogeológica: aquíferos
cristalinos e sedimentares. A Figura 9-27 apresenta o sistema de aquíferos presentes
na região da Baixada Santista.
Figura 9-27: Sistemas de Aquíferos na Baixada Santista.

Fonte: CBHS, 2016.

Os Aquíferos Cristalinos são heterogêneos, formados por rochas cristalinas, eventuais
e descontínuos, de extensão regional, porém, são limitados e apresentam condições
de ocorrência em regime de porosidade de fissura. Se fazem presentes ao longo de
lineamentos geológicos, como falhas, fraturas e zonas de cisalhamento. Formado há
mais de 550 milhões de anos, é composto pelas rochas mais antigas do Estado de
São Paulo e aflora, principalmente, na porção leste do território paulista, em área de
53.400 km². Estes aquíferos ainda podem ser subdivididos em Aquífero PréCambriano e Pré-Cambriano Cárstico.
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A composição destas unidades hidrogeológicas se caracteriza por rochas de origem
ígnea e metamórfica que se estendem para o oeste do Estado. Na região da Baixada
Santista, essas unidades hidrogeológicas são estabelecidas pelo manto de rocha
alterada, podendo atingir espessuras da ordem de algumas dezenas de metros. No
âmbito dos sedimentos consolidados, as rochas que apresentam permeabilidade de
regular a boa, configuram as mais importantes para os aquíferos. Tais rochas podem
ser arenitos, síltes ou outros conglomerados, sendo capazes de formar aquíferos
inteiros independentemente de sua origem
A ocorrência deste tipo de aquífero se dá em condições freáticas a semi-confinadas,
fazendo com que poços perfurados em seu domínio estejam próximos das inúmeras
estruturas e descontinuidades de sua formação, aumentando a probabilidade de
interceptar horizontes de rocha fissurada, fato esse que pode aumentar sua
produtividade. Poços nestas regiões atingem, em média, 100 a 150 metros de
profundidade.
Já os Aquíferos Sedimentares Litorâneos, são constituídos de sedimentos
cenozoicos, formados pela gênese de depósitos fluviais lagunares e marinhos e
apresentam grande variabilidade de perfil litológico. Possui em seu arcabouço
camadas de areia fina conglomeradas, associadas com diferentes materiais, variando
entre argilas e siltes com formação de sub-bacias distintas. A Figura 9-28 traz o
modelo hidrogeológico conceitual do Aquífero Litorâneo segundo o DAEE, 2014.
Figura 9-28: Modelo conceitual de Aquíferos Litorâneos.

Fonte: DAEE, 2014.
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Aquíferos sedimentares sofrem forte influência devido à proximidade com o mar e por
canais de maré que se formam em regiões estuarinas. Essa conformação faz com que
intrusões localizadas de água salobra e salina se tornem presentes na região. Em
detrimento das camadas de areia acumuladas ao longo de sua extensão, os aquíferos
acabam sendo limitados, heterogêneos e descontínuos, com sua espessura total
variando desde poucos metros próximo ao contato com o cristalino aflorante, até cerca
de 200 m junto à linha da costa (AGEM, 2012)
Mediante o exposto, a HIDROPLAN 1995, apresentou estudos quanto a
potencialidade das águas subterrâneas da Baixada Santista, conforme o Quadro 924.
Quadro 9-24: Características da Potencialidade de água subterrânea na região da Baixada Santista.

Fonte: HIDROPLAN, 1995

Reservas permanentes correspondem ao volume de água contido no interior do
aquífero, abaixo dos níveis potenciométricos mínimos. Já a reserva reguladora, é
relacionada ao volume de água que transita anualmente pelo aquífero e sustenta todo
escoamento básico da bacia superficial. As reservas explotáveis são dependentes das
características hidrogeológicas do aquífero, trazendo um valor subjetivo para a
estrutura, uma vez que o viés técnico e econômico deve ser considerado para sua
exploração adequada.
Os autores do estudo ressaltam que o aquífero cristalino não apresenta boas
características para retirada significativas de água, enquanto o aquífero sedimentar,
tem sua extração limitada a 10m³/h por conta de sua ocorrência ser longínqua em
relação a faixa marítima e aos centros urbanos além de sua vulnerabilidade.
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9.7.2.

Contexto Local (AID e ADA)

Em relação a análise realizada para identificação dos principais aquíferos e a
caracterização hidrogeológica da AID e ADA, tomou-se como base o MAPA 9-10,
apresentado no Item 9.6.1, o Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas no
Estado de São Paulo (CETESB, 2019) além das informações trazidas pelo Relatório
Geológico-Geotécnico (ANEXO 9-02).
Conforme apresentado na contextualização regional, a unidade aquífera que engloba
as áreas sob influência direta do empreendimento é o Aquífero Sedimentar Litorâneo.
Os Aquíferos Sedimentares Litorâneos apresentam as características supracitadas
para unidades hidrogeológicas dessa natureza (ver Item 9.4.1), se estendendo ao
longo do litoral paulista desde a região Sul, compreendendo de Cananéia até Ubatuba
na região Norte.
Sua área possui formato irregular, distribuída em 4.600 km², apresentando uma
largura variável de poucos quilômetros presentes em bolsões isolados no litoral norte
(até 70 km nas planícies do rio Ribeira Iguape). Por vezes sua estrutura é segmentada
por ocorrência de Aquífero Cristalino. Sua composição varia entre diversos tipos de
sedimentos: arenitos, siltitos, depósitos de conglomerados em áreas fluviais,
depósitos de areias com camadas de argila em ambiente marinho, areis litorâneas, de
argila e de mangue, pântanos flúvio lagunares ou de baías. A espessura deste
aquífero pode variar muito, de poucos metros até 167 m (DAEE/iG/iPT/CPRM, 2005).
A região entre os municípios de Peruíbe e São Vicente apresenta vazão sustentável
no que tange a extração, podendo chegar a 20 m³/h por poço (DAEE/iG/iPT/CPRM,
2005). Apesar da baixa produtividade, o Aquífero litorâneo contribui na
complementação do abastecimento de diversas cidades no litoral paulista.
Um ponto importante a ser abordado é a direção do fluxo de águas subterrâneas o
qual, em geral, é direcionado para os rios de grande porte da região, como o Ribeira
Iguape, Uma, Preto e Itapanhaú. É necessário sempre monitorar e controlar a
exploração deste sistema, uma vez que, seu bombeamento excessivo pode inverter o
fluxo, causando o avanço da água do mar para dentro do aquífero (intrusão salina). A
disponibilidade hídrica subterrânea, em termos de reserva explotável, atinge níveis
próximos a 20 m³/s, e, atualmente, de acordo com o Plano de Bacia 2016-2027 do
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Comitê de Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, a demanda da bacia atingia (2016)
valores próximos a 0,0667 m³/s.
Analisando especificamente a sub-bacia do Rio Boturoca tem-se que a demanda pelo
uso de recursos hídricos subterrâneos é de aproximadamente 0,10 l/s, enquanto que
sua reserva explotável, ou seja, a estimativa do volume de água que está disponível
para consumo sem comprometimento das reservas totais, é de 1.365,8 l/s. Já no caso
da sub-bacia do Rio Piaçabuçu, a demanda pelo uso do recurso hídrico subterrâneo
atinge 8,70 l/s enquanto sua disponibilidade atinge cerca de 510,0 l/s, quantidade bem
distinta em termos gerais quando se comparada a sub-bacia do Rio Boturoca.
Através do exposto no ANEXO 9-02, que trouxe os dados referentes as sondagens
realizadas na execução do Relatório Geológico-Geotécnico, o Quadro 9-25, traz uma
relação entre a sondagem e os níveis d’água encontrados, que atingiram uma
profundidade máxima de 5,40 m e mínima de 0,33 m.
Quadro 9-25: Níveis d’água encontrados durante o estudo Geológico-Geotécnico.

Identificação de sondagem

Nível Inicial (metros)

Nível Final (metros)

SP01 – 11/06/2020

0,65

0,38

SP02 – 09/06/2020

1,20

0,78

SP03 – 08/06/2020

1,10

0,53

SP04 – 13/06/2020

5,40

4,75

SP05 – 08/06/2020

0,80

0,33

SP06 – 09/06/2020

2,20

1,83

SP07 – 13/06/2020

1,50

1,00

SP08 – 09/06/2020

0,90

0,40

SP09 – 10/06/2020

1,90

1,56

SP10 – 10/06/2020

2,60

2,32

Aprofundando ainda mais a análise em termos da região diretamente afetada, o
Relatório de Outorgas (DAEE, 2020) traz um panorama onde existem 18 poços
artesianos na região do município de São Vicente, sendo 11 para fins de uso industrial,

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA - SÃO VICENTE/SP
EIA - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO FÍSICO

CAP. 9 - 142 / 152

Página: 322

5 utilizações em soluções alternativas, 2 para uso de abastecimento público e 2 para
uso comercial.
Muitos dos usos industriais estão diretamente relacionados ao alto indicie de
urbanização apresentado na região, uma vez que São Vicente faz divisa com o
município de Cubatão onde está localizado o maior polo industrial da Baixada
Santista. A maioria das referidas unidades no município está com situações
administrativas inválidas. Os dados quanto aos pontos de captação mapeados são
trazidos na Quadro 9-26 a seguir.
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Quadro 9-26: Uso dos recursos hídricos em aquíferos no Estado de São Paulo.

Fonte: DAEE, 2020, adaptado.
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9.7.3.

Qualidade dos Recursos Hídricos Subterrâneos

Conforme apresentado no Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas.
2016/2018, as águas subterrâneas do Estado de São Paulo registraram qualidade
regular dentro do período, segundo o Indicador de Potabilidade das Águas
Subterrâneas – IPAS, que variou entre 64,7 e 66,5%. Neste parâmetro são analisados
cerca de 300 pontos diferentes, entre nascentes e poços tubulares com sua utilização
destinada ao abastecimento público.
Quando comparado com o índice relacionado ao triênio anterior, 2013 a 2015, houve
um decréscimo de aproximadamente 10% do IPAS, o que denota um padrão de
desconformidade em relação, principalmente, a parâmetros microbiológicos (coliforme
fecais).
O parâmetro químico mantém sua desconformidade, de forma geral, ao longo do
estado, principalmente quando analisada a substância nitrato que está em níveis
desconformes em cerca de 2% do total avaliado.
Especificamente na região sob influência direta do empreendimento, em média, as
temperaturas das águas do Aqüífero Litorâneo variam de 23,5 a 27,0 ºC e pH de 6,90
a 8,14. Os teores salinos se apresentam na faixa de 150 a 200 mg/l e os tipos químicos
predominantes são bicarbonatadas sódicas e cloretadas cálcicas (DAEE 1979,
Campos 1993).
Quando analisada a caracterização da qualidade em detrimento da concentração de
elementos químicos, o ferro total ainda é aquele mais restritivo em termos de
qualidade ambiental, apresentando média de 1,39 mg/l. Boa parte dos poços
artesianos apresenta salinidade abaixo do padrão de 1.000 mg/l, sendo maior na
região de Santos-Cubatão, onde o cloreto ultrapassa o limite para a região, situação
que pode indicar, historicamente, contaminação pela cunha salina. (DAEE 1979,
Campos 1993).
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9.8.

Áreas Contaminadas

Segundo o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB e em
conformidade com a legislação em âmbitos federal e estadual, fora analisada a
situação do terreno objetivo deste estudo. Para tal, tomou-se como base a
investigação ambiental de solo e água superficial realizada no Site Sítio do Barranco
pela empresa GEOCLOCK, em Março de 2014, bem como a Avaliação Ambiental
Preliminar realizada pela empresa SGW SERVICES – ENGENHARIA AMBIENTAL
LTDA. em Abril e complementada em Novembro de 2020, que pode ser consultada
no ANEXO 9-03 deste documento.
No estudo realizado em 2020, foram utilizados os dados previamente levantados pela
GEOCLOCK em 2014 além de informações obtidas em trabalho de campo no dia
04/03/2020. Dessa forma, por meio da integração das informações obtidas em campo
com a base de dados existente sobre o local, foi traçado um diagnóstico sobre a atual
sitação da gleba alvo deste estudo e seus arredores.
O estudo realizado em 2014 contou com uma malha amostral distribuída pelas divisas
do terreno e no seu interior, sendo coletadas 250 amostras de solo e 15 amostras de
água superficial. Os resultados para solo foram comparados aos Valores de
Referência de Qualidade e de Intervenção para Solo Residual (CETESB, 2005) e para
as águas superficiais foi adotado como referência a Resolução CONAMA nº 357/2005.
Segundo o relatório, os valores encontrados pela análise de solo estão abaixo dos
valores de referência adotados no estudo, mesmo tendo, em alguns compostos, o seu
limite de quantificação (LQ) superior aos valores de referência. Ainda de acordo com
o relatório, o laboratório responsável pelas análises reportou que as concentrações
encontradas são inferiores aos limites de detecção e, portanto, atendem aos valores
de referência. Em relação a análise das amostras de água superficial, somente os
Metais como Alumínio e Ferro foram detectados em alguns pontos acima dos valores
de referência adotados no estudo.
A Avaliação Ambiental Preliminar disponível no ANEXO 9-03, realizada em 2020 pela
consultoria SGW SERVICES – ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA., indentificou por
meio de interpretação de fotos históricas e imagens aéreas recentes que a área foi
utilizada antigamente para extração de areia, principalmente em meados da decada
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de 1970, mas que estes pontos em sua maioria foram recobertos por vegetação ao
passar do tempo, conforme já comentado anteriormente neste capítulo.
A avaliação destas imagens históricas e comparação com imagens aéreas recentes,
permitiu identificar que as fontes pontuais de possíveis contaminações na área de
estudo estão relacionadas com o depósito irregular de resíduos sólidos e entulhos
pela comunidade vizinha, não existindo, portanto, histórico de contaminação devido
ao depósito de resíduos pela empresa Rhodia, mesmo sendo ela a antiga proprietária
do imóvel.
Este fato foi confirmado por meio de consulta realizada a última versão da Relação de
Áreas Contaminadas e Reabilitadas emitida pela CETESB – Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo, de dezembro de 2019, a qual possibilitou identificar a existência
de três áreas contaminadas cadastradas que encontram-se a um raio de 500 m a partir
do limite da área de interesse, conforme ilustrado pela Figura 9-29. Sendo elas:


COHAB Sítio Barranco “A” – Tecnosul Eng, e Constr. Ltda;



João Gonçalves Posto de Gasolina;



Rhodia Brasil Ltda (Site km 69).
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Figura 9-29: Áreas contaminadas cadastradas pela CETESB próximas a área de estudo.

Fonte: Investigação Ambiental Preliminar (SGW, 2020)

Entre essas áreas, apenas a área contaminada ocupada pelo Posto de Gasolina João
Gonçalves apresenta riscos de sua contaminação atingir o local do futro loteamento,
tendo em vista sua proximidade com o terreno (aproximiadamente 50 m de distância)
e devido ao fluxo das águas subterrâneas ser direcionado para área de estudo,
conforme indidicado pelo mapa potenciométrico apresentado no processo fornecido
pela CETESB.
Atualmente, o setor de Áreas Contaminadas da CETESB constatou a presença de
fase livre em dois poços de monitoramento instalado ao redor do posto de gasolina,
além da presença de poços obstruídos ou secos resultando na solicitação por parte
do órgão ambiental da realização de um relatório de investigação detalhada e plano
de intervenção, além da implementação imediata de sistema de remediação para
eliminação da pluma de produto em fase livre detectada no local.
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Dessa forma, a Investigação Ambiental Preliminar (ANEXO 9-03) indicou sobre a
necessidade da realização de Investigação Confirmatória através da instalação de
poços de monitoramento e coleta de amostras multiincremento, tendo em vista a
presença de potenciais passivos ambientais decorrentes principalmente pela
disposição de lixo e entulho na área pela comunidade vizinha, considerando ainda um
potencial de contaminação de migração de fontes externas provenientes do posto de
combustível, e que o único estudo ambiental disponível realizado na área é de 2014
e não inclui a amostragem da água subterrânea.
A mesma Investigação concluiu que o plano de trabalho proposto para a Investigação
Confirmatório não interfere na continuidade do licenciamento ambiental do
empreendimento. Portanto, a investigação poderá seguir futuramente de forma
concomitante para as demais etapas do processo de licenciamento.
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10.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO BIÓTICO

O Diagnóstico do Meio Biótico possui como objetivo descrever a cobertura vegetal e
a fauna silvestre presente nas áreas de influência do LOTEAMENTO RESIDENCIAL
JARDIM EUROPA visando à identificação dos possíveis impactos sobre a estrutura e
o funcionamento dos ecossistemas decorrentes das atividades de implantação e
operação do empreendimento, bem como a proposição de medidas mitigadoras e/ou
compensatórias.
Para este estudo, conforme mencionado no Capítulo 08 – Áreas de Influência, a
Área de Influência Indireta (AII) engloba toda a Unidade de Gerenciamento dos
Recursos Hídricos (UGRHI) nº 07; a Área de Influência Direta (AID) corresponde as
sub bacias do Rio Boturoca e Piaçabuçu; e a Área de Influência Direta (ADA) a área
específica onde o Loteamento será implantado.
Embora a área pretendida para a implantação do empreendimento corresponda
somente à uma porção do terreno, considerando que a cobertura vegetal incidente
entre a área objeto de implantação e o restante da propriedade é contínua, não
havendo barreiras físicas, a área total da gleba foi considerada no Diagnóstico do Meio
Biótico para os estudos da Flora e para o levantamento da Fauna Silvestre.

10.1

Diagnóstico da Fauna Terrestre

São apresentados neste item os resultados da 1ª e da 2ª Campanha do Levantamento
da Fauna Silvestre realizada no terreno do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM
EUROPA no mês de janeiro (estação chuvosa) e no mês de agosto de 2020 (estação
seca), respectivamente. O diagnóstico da fauna terrestre contemplou os grupos
avifauna (aves), herpetofauna (répteis e anfíbios) e mastofauna (pequenos, médios e
grandes mamíferos) e foi desenvolvido em consonância com a Decisão de Diretoria
n° 167, de 13 de julho de 2015, que estabelece o “Procedimento para a Elaboração
dos Laudos de Fauna Silvestre para Fins de Licenciamento Ambiental e/ou
Autorização para Supressão de Vegetação Nativa”, e dá outras providências.
A Mata Atlântica apresenta cerca de 1.481.946 km² de extensão (aproximadamente a
17,4% do território brasileiro) e abrange diversas fisionomias e composições florestais
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distribuídas em diferentes condições topográficas e climáticas (Metzger, 2000). Abriga
grande parte do total de espécies do planeta (1 a 8%) e apresenta altos níveis de
endemismo, com cerca de 849 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200
espécies de répteis e 270 de mamíferos (Brasil, 2010).
Atualmente é considerada um dos hotpots mais ricos em diversidade do mundo
(Ribeiro et al., 2011; Eisenlohr et al., 2013) por apresentar elevada diversidade
funcional associada a biologia reproduvida das espécies e a diversas interações inter
e intra-específicas (Ribeiro et al., 2009).

10.1.1

Mastofauna

A Mata Atlântica abriga cerca de 260 espécies de mamíferos, sendo que 73 são
exclusivas desse bioma. Destacam-se no grupo as ordens Rodentia, Didelphimorphia,
Carnivora, Artiodactyla, Xenarthra e Chiroptera.
A variação e a configuração de remanescentes florestais e de sua matriz influenciam
na composição, na abundância e na distribuição dos mamíferos ao longo da Mata
Atlântica (Pardini, 2004). Os mamíferos de médio e grande porte necessitam de
extensas áreas de vida, cuja redução faz com que os indivíduos remanescentes não
sejam capazes de encontrar recursos localmente, o que pode levar à migração ou à
extinção local (Chiarello, 2000).
Na região sudeste do Brasil, Chiarello (1999), Chiarello & Mello (2001) e Cullen et al.
(2001) realizaram censos populacionais de mamíferos em diversos fragmentos da
Mata Atlântica, relacionando os resultados de abundância e densidade das espécies
com o tamanho dos fragmentos florestais e a pressão da caça. Consequentemente
encontraram maior número de espécies em remanescentes florestais que apresentam
maior área.
Pode ser constatado em estudos de fragmentos florestais de tamanho reduzido e alto
grau de isolamento que certos fragmentos representam verdadeiros refúgios para
fauna de mamíferos de determinadas regiões. Nessas situações, a conservação de
fragmentos mesmo de tamanho reduzido e alto grau de isolamento é de extrema
importância para a conservação de espécies a médio e longo prazo (Chiarello, 2000).
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No Estado de São Paulo foram registradas aproximamente 54 espécies de mamíferos
de médio e grande porte (Vivo et al., 2011), o que corresponde a 25% da diversidade
brasileira (Paglia et al., 2012). Cerca de 49% das espécies de pequenos mamíferos
do Estado de São Paulo são encontradas exclusivamente em fisionomias vegetais do
Bioma Mata Atlântica (Paglia et al., 2012).
De acordo com o Decreto n. º 63.853, de 27 de novembro de 2018, há atualmente no
Estado de São Paulo 46 espécies de mamíferos terrestres categorizadas em algum
grau de ameaça. Dessas espécies, 07 estão criticamente ameaçadas de extinção, 20
estão vulneráveis, 14 estão em perigo e 05 estão regionalmente extintas.
Diante do exposto, nota-se a importância da preservação de fragmentos do bioma
Mata Atlântica para os grupos de fauna terrestre, cujo estudos tornam-se essenciais
para o conhecimento e a implementação de medidas que visem a integridade dos
processos ecossistêmicos de determinada área.

10.1.1.1

Mastofauna na AID e AII

Na região da Baixada Santista, na AID do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM
EUROPA, mais precisamente na sub-bacia do rio Boturoca, foi desenvolvido o Estudo
de Impacto Ambiental EIA/RIMA do Complexo Empresarial Andaraguá no município
de Praia Grande, cuja Licença Ambiental Prévia (LP) foi expedida em novembro de
2014 e a Licença de Instalação em março de 2020. Segundo esse estudo, as espécies
de mamíferos mais abundantes na área do empreendimento pertencem às ordens
Carnívora e Rodentia. Nenhuma espécie constante nas listas de fauna ameaçada no
âmbito federal ou estadual foram encontradas.
No Quadro 10-01 são compiladas as espécies de mamíferos não voadores
registradas na região pelo estudo de impacto mencionado.
Quadro 10-01: Espécies de mamíferos registradas na AID do Complexo Empresarial Andaraguá.
Espécie

Nome Popular

Status de
Conservação
Estadual

Nacional

BOVIDAE
Bos taurus Linnaeus, 1758

gado

--

--

Capra hircus Linnaeus, 1758

cabra

--

--
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Espécie

Nome Popular

Status de
Conservação
Estadual

Nacional

CERVIDAE
Mazama americana Erxleben, 1777

veado-mateiro

VU

DD

Mazama gouazoubira Fischer, 1814

veado-catingueiro

LC

LC

veado

-

-

porco-doméstico

--

--

cateto

NT

LC

cachorro-doméstico

--

--

cachorro-do-mato

--

--

gato-doméstico

--

--

Leopardus tigrinus Schreber, 1775

gato-do-mato

VU

EN

Leopardus pardalis Linnaeus, 1758

jaguatirica

VU

LC

Mazama sp.
SUIDAE
Sus scrofa
TAYASSUIDAE
Pecari tajacu Linnaeus, 1758
CARNIVORA
CANIDAE
Canis familiaris Linnaeus, 1758
Cerdocyon thous Linnaeus, 1766
FELIDAE
Felis catus domesticus Linnaeus, 1758

Leopardus sp.

gato-do-mato

--

--

Leopardus wiedii Schinz, 1821

gato-maracajá

EN

VU

Puma concolor Linnaeus, 1771

onça-parda

VU

VU

jaguaré

--

--

Eira barbara Linnaeus, 1758

irara

LC

LC

Lontra longicaudis Olfers, 1818

lontra

NT

NT

quati

LC

LC

mão-pelada

LC

LC

tatu-galinha

LC

LC

tatu

--

-

gambá-de-orelha-preta

LC

LC

Gracilinanus microtarsus Wagner, 1842

catita

LC

LC

Micoureus paraguayanus Tate, 1931

cuíca

LC

-

cuíca-quatro-olhos

NT

LC

cuíca-três- listras

NT

LC

tamanduá-mirim

LC

LC

MEPHITIDAE
Conepatus sp.
MUSTELIDAE

PROCYONIDAE
Nasua nasua Linnaeus, 1766
Procyon cancrivorus G. Cuvier, 1798
CINGULATA
DASYPODIDAE
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758
Dasypus sp.
DIDELPHIMORPHIA
DIDELPHIDAE
Didelphis aurita Wied-Neuwied, 1826

Metachirus nudicaudatus É. Geoffroy, 1803)
Monodelphis americana Müller, 1776
PILOSA
MYRMECOPHAGIDAE
Tamandua tetradactyla Linnaeus, 1758
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Espécie

Nome Popular

Status de
Conservação
Estadual

Nacional

bicho-preguiça

LC

LC

sagui-de-tufo-branco

--

--

macaco-prego

NT

NT

capivara

--

-

preá

LC

LC

rato-do-mato

VU

LC

Nectomys squamipes Brants, 1827

rato-d'água

LC

LC

Oligoryzomys nigripes Olfers, 1818

camundondo-do-mato

LC

LC

rato-pitoco

VU

LC

paca

NT

LC

ouriço-cacheiro

--

-

esquilo

LC

LC

ratão-do-banhado

--

LC

BRADYPODIDAE
Bradypus variegatus Schinz, 1825
PRIMATA
CALLITRICHIDAE
Callithrix jacchus Linnaeus, 1758
Sapajus nigritus nigritus Goldfuss, 1809
CEBIDAE
RODENTIA
CAVIIDAE
Cavia sp.
Hydrochoerus hydrochaeris Linnaeus, 1766
CRICETIDAE
Euryoryzomys russatus Wagner, 1848

Thaptomys nigrita Lichtenstein, 1829
CUNICULIDAE
Cuniculus paca Linnaeus, 1766
ERETHIZONTIDAE
Coendou sp.
SCIURIDAE
Guerlinguetus brasiliensis Thomas, 1901
MYOCASTORIDAE
Myocastor coypus Molina 1978

Legenda de acordo com o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinsão (São Paulo, 2009): LC –
de menor risco, não ameaçado; CR – criticamente em perigo; EN – em perigo; VU – vulnerável; NT –
quase ameaçado; DD- dados insuficientes; NE – não avaliado.

Muitas das espécies mencionadas no Quadro 10-01 ocorrem em baixas densidades
populacionais em ambientes florestais preservados e requerem grandes extensões
para forrageio e deslocamento, como é o caso de M. americana e M. gouazoubira, de
T. tetradactyla, M. paraguayanus, C. paca, E. barbara, P. tajacu e dos felinos F. catus,
L. tigrinus, L. pardalis, L. wiedii e P. concolor. As espécies mencionadas podem ser
encontradas mais facilmente nas florestas de restinga em transição com a encosta e
na Floresta Ombrófila Densa que recobre toda a porção da Serra do Mar.
Acredita-se que a dificuldade de registro desses animais nas proximidades de áreas
urbanas fragmentadas, como é o caso da área do empreendimento, possa se dar
devido ao risco de atropelamento e a densa ocupação residencial adjacente, aliados
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ao desconhecimento por parte da população que promove a caça de animais
silvestres. Destaca-se a pressão seletiva sobre os felinos devido à fragmentação e a
perda de habitats, bem como as atividades de caça envolvendo a espécie C. paca,
que constuma ser bem comum em áreas similares a estudada.
Outras são mais adaptáveis a florestas secundárias e estão amplamente distribuídas,
como é o caso de B. variegatus, C. jacchus, G. brasiliensis e E. russatus. O tatugalinha D. novemcinctus é comumente identificado através da presença de suas tocas
em áreas abertas sem fortes intervenções antrópicas e o gambá-de-orelha-preta D.
aurita pode ser considerada como uma espécie sinantrópica de grande plasticidade
ambiental. Devido às características comportamentais que apresentam, esses
mamíferos possuem grandes chances de habitarem a ADA do empreendimento objeto
deste estudo de impacto ambiental.

10.1.1.2

Métodos de Estudo de Mastofauna na ADA

O Levantamento da Mastofauna foi composto por duas campanhas de 70 horas
distribuídas em 10 dias de campo, sendo a 1ª campanha realizada no mês de janeiro
(estação chuvosa) e a 2ª campanha no mês de agosto de 2020 (estação seca).
Buscou-se no estudo de campo a visualização de animais e a identificação de
vestígios como presença de tocas e de pegadas identificadas através de bibliografia
especializada (Becker & Dalponte, 2013; Chiarello et al., 2008; Cullen Jr. et al., 2006).
Conforme mencionado anteriormente, foi considerado para fins de levantamento não
apenas a ADA, mas todo o terreno que engloba a área requerida para instalação do
Loteamento.
O terreno foi percorrido sem transectos pré-definidos durante o período matutino
(06:00 as 11:00 horas) e noturno (18:00 as 21:00 horas), sendo contemplados todos
os ambientes presentes no local, como Floresta Alta de Restinga, áreas abertas
(antropizadas), trilhas abertas pela população que reside nas proximidades da área
do empreendimento, áreas brejosas e corpos d’água (drenagens).
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Foto 10-01: Levantamento da fauna silvestre em
fragmento florestal no terreno.

Foto 10-02: Levantamento da fauna silvestre em
trilhas existentes no terreno.

Foto 10-03: Áreas abertas presentes no terreno
em meio a Floresta Alta de Restinga.

Foto 10-04: Campos antropizados no terreno.

Foto 10-05: Área úmida situada nas adjacências
das áreas alagadas.

Foto 10-06: Área úmida situada nas adjacências
das áreas alagadas.
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Foto 10-07: Área antropizada presente no
terreno (campos de futebol utilizados pela
população local).

Foto 10-08: Área antropizada presente no
terreno (campos de futebol utilizados pela
população local).

Em ambas as campanhas foram instaladas 02 armadilhas fotográficas (HC-800A
Digital Trail Camera) em trechos de vegetação nas proximidades de drenagens e das
áreas úmidas presentes no terreno (coordenadas geográficas 23 k 7347012 m S e
349268 m E e 7346782 m S e 349490 m E, UTM, Datum Sirgas 2000). As armadilhas
pemaneceram na área do empreendimento por 10 dias em cada campanha,
perfazendo um total de 480 horas de amostragem em campo. De modo a atrair os
animais, foram distribuídas em frente a essas armadilhas iscas de alimentos para a
atração de animais carnívoros, onívoros e frugívoros, como ovos e pedaços de carne
e frutas.

Foto 10-09: Busca noturna por mamíferos no
terreno e instalação de armadilhas fotográficas
na 1ª Campanha.

Foto 10-10: Busca noturna por mamíferos no
terreno e instalação de armadilhas fotográficas
na 2ª Campanha.
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Foto 10-11: Busca noturna por mamíferos no
terreno e instalação de armadilhas fotográficas
na 1ª Campanha.

Foto 10-12: Busca noturna por mamíferos no
terreno e instalação de armadilhas fotográficas
na 2ª Campanha.

Importante mencionar que não foi realizada a captura e o manejo dos animais, sendo
efetuada somente a identificação através de visualização, observação de vestígios e
registro fotográfico.

10.1.1.3 Mastofauna na ADA
Foram identificadas na no terreno 09 espécies de mamíferos distribuídas em 07
famílias, sendo elas Canidae, Felidae, Equidae, Dasypodidae, Didelphidae, Cricetidae
e Sciuridae (Quadro 10-02).
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Quadro 10-02: Espécies de mamíferos identificadas na área do empreendimento.
Status de
Espécie

Nome Popular

Conservação

Registro

Estadual

Nacional

CARNIVORA
CANIDAE
Canis familiaris Linnaeus, 1758
Cerdocyon thous Linnaeus, 1766

cachorro-doméstico

visualização; pegadas

--

--

cachorro-do-mato

Informação local

LC

LC

gato-doméstico

visualização; pegadas

--

--

cavalo

visualização

--

--

tatu

presença de tocas

LC

LC

FELIDAE
Felis catus domesticus Linnaeus, 1758
PERISSODACTYLA
EQUIDAE
Equus ferus caballus
CINGULATA
DASYPODIDAE
Dasypus sp.
DIDELPHIMORPHIA
DIDELPHIDAE
Didelphis aurita Wied-Neuwied, 1826

gambá-de-orelha-preta

visualização; pegadas

LC

LC

cuíca

visualização

--

--

rato-do-mato

visualização

VU

LC

Marmosa sp. (Micoureus)
RODENTIA
CRICETIDAE
Euryoryzomys russatus Wagner, 1848
SCIURIDAE

Guerlinguetus brasiliensis Thomas, 1901
esquilo, caxinguelê
visualização
LC
LC
Legenda de acordo com o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção (São Paulo, 2009) LC – de menor risco, não ameaçado; CR – criticamente em
perigo; EN – em perigo; VU – vulnerável; NT – quase ameaçado; DD- dados insuficientes; NE – não avaliado.
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Os mamíferos identificados no terreno são comumente encontrados em áreas
antropizadas. As espécies mais abundantes ao longo do estudo foram o marsupial D.
aurita (gambá-de-orelha-preta) e o caxinguelê G. brasiliensis, também conhecido
como esquilo brasileiro.
A espécie D. aurita foi registrada em ambas as campanhas do levantamento na área
do empreendimento através de pegadas e de registros fotográficos (armadilhasfotográficas). É frequentemente encontrada em áreas devastadas e pode ser
considerada como sinantrópica, tanto por seu hábito alimentar onívoro que faz com
que a espécie busque por restos de alimentos em áreas próximas de ocupações
humanas, como por habitar e sobreviver em locais antropizados.
A espécie G. brasiliensis ocorre na costa brasileira desde o Espírito Santo ao Rio
Grande do Sul e se alimenta de líquens, briófitas, folhas, frutas, insetos, ovos e cocos
(De Vivo & Carmignotto, 2015), sendo considerado como um importante dispersor de
sementes (Ribeiro et al., 2010). G. brasiliensis foi constantemente visualizado durante
a 1ª campanha do levantamento no período da manhã se alimentando dos frutos da
palmeira Astrocaryum aculeatissimum (brejaúva), principalmente na porção sul do
terreno. A espécie não foi registrada na 2ª campanha de agosto de 2020,
possivelmente pela presença de menor número de exemplares arbustivos e arbóreos
e de palmeiras com frutos, fato que pode ter dificultado a visualização de G.
brasiliensis em meio ao fragmento florestal. Essa espécie foi visualizada no mês de
janeiro se alimentando dos frutos da palmeira Astrocaryum aculeatissimum (brejaúva),
a qual comumente não apresenta floração e frutificação no inverno.
A cuíca do gênero Marmosa (antigo gênero Micoureus) foi registrada somente na 2ª
campanha através da armadilha-fotográfica. Esse gênero abrange marsupiais
didelfídeos neotropicais de pequeno tamanho, arborícolas e de hábito noturno com
ampla distribuição na América Latina (Gardner & Creighton, 2008). De acordo com o
Decreto n°. 63.853/2018, que “declara as espécies da fauna silvestre no Estado de
São Paulo regionalmente extintas, as ameaçadas de extinção, as quase ameaçadas
e as com dados insuficientes para avaliação”, a cuíca Marmosa paulensis, endêmica
do Brasil, está vulnerável a extinção no estado de São Paulo. Contudo, não é possível
afirmar se a cuíca do gênero Marmosa sp. identificada na área de estudo está
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categorizada em algum grau de ameaça, visto que o registro noturno desse indivíduo
dificultou a avaliação de sua pelagem dorsal e vental.
O tatu do gênero Dasypus sp. foi identificado através da presença de tocas
características em meio a vegetação. Esse animal possui ampla distribuição e habita
tanto remanescentes florestais como áreas antropizadas, ocorrendo com frequência
em áreas degradadas. Já o cachorro do mato C. thous foi identificado no terreno do
empreendimento através dos relatos de moradores da região que se referem ao
animal como raposa. Um dos vigilantes da área do empreendimento registrou um
casal de cachorro-do-mato há poucos meses, tratando-se, de fato, da espécie C.
thous. A espécie possui ampla distribuição geográfica e ocorre em todos os biomas
brasileiros. É tolerante a perturbações antrópicas, porém dificilmente é registrado em
áreas urbanizadas.
Nas proximidades das áreas alagadas e brejosas do empreendimento era esperada a
identificação no solo de pegadas da espécie Hydrochoerus hydrochaeris (capivara),
roedor extremamente adaptável e de ocorrência em ambientes degradados. Contudo,
a espécie não foi registrada em nenhuma das campanhas do levantamento da fauna
terrestre.
Um dos problemas que contribuem para a degradação da vegetação local e exercem
grande pressão seletiva sobre a fauna terrestre é a presença no terreno de cachorros
e gatos em decorrência da ocupação humana presente nas proximidades da área de
estudo. Mesmo no interior da Floresta Alta de Restinga foram visualizadas as pegadas
desses animais, fator prejudicial para a comunidade faunística e, consecutivamente,
para o fragmento florestal em questão.
Cachorros domésticos e gatos são potenciais predadores e competidores da fauna
silvestre quando presentes em área de vegetação nativa (Oliveira et al., 2008; SrbekAraujo & Chiarello, 2008;). O gato doméstico consta na lista das 100 espécies exóticas
mais prejudicais à fauna silvestre, podendo se alimentar de mamíferos (Campos et al.,
2007), de aves e de lagartos (Gillies & Clout, 2003). Os cães domésticos podem ainda
se alimentar do tatu-galinha Dasypus novemcintus e de gambás do gênero Didelphis
sp. (Galetti & Sazima, 2007).
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Alguns cavalos também foram observados pastando no terreno nas proximidades da
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega e em uma área de ocupação situada sob as
coordenadas geográficas 23 k 7346572 m S e 349329 m E (UTM, Sirgas 2000) onde
foi encontrada uma colcheira. Essse animal é um potencial hospedeiro de zoonoses
e apresenta riscos aos animais silvestres devido à possibilidade de transmissão de
doenças (Aguiar et al., 2007).
Destaca-se a presença de diversas armadilhas dispostas no interior da vegetação
para a captura de animais silvestres.

Foto 10-13: Pegadas da espécie Didelphis aurita
registradas na 1ª Campanha em área aberta
situada sob as coordenadas 23 k 7347067 mS e
349411 mE (UTM, Sirgas 2000).

Foto 10-14: Pegadas da espécie Didelphis aurita
registradas na 2ª Campanha em área aberta sob
as coordenadas 23 k 7347067 mS e 349411 mE
(UTM, Sirgas 2000).

Foto 10-15: Guerlinguetus brasiliensis registrado
na porção sul da área na 1ª Campanha (janeiro
de 2020).

Foto 10-16: Guerlinguetus brasiliensis registrado
na porção sul da área na 1ª Campanha (janeiro
de 2020).
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Foto
10-17:
Guerlinguetus
brasiliensis
forrageando em área de mata no mês de janeiro
de 2020 próximo a áreas antrópicas presentes no
terreno (campos de futebol).

Foto
10-18:
Guerlinguetus
brasiliensis
forrageando em área de mata no mês de janeiro
de 2020 próximo a áreas antrópicas presentes no
terreno (campos de futebol).

Foto 10-19: Marsupial Didelphis aurita registrado
na 1ª Campanha do Levantamento da Fauna
Silvestre.

Foto 10-20: Marsupial Didelphis aurita registrado
na 1ª Campanha do Levantamento da Fauna
Silvestre.

Foto 10-21: Marsupial Didelphis aurita registrado
na 1ª Campanha do Levantamento da Fauna
Silvestre.

Foto 10-22: Marsupial Didelphis aurita registrado
na 1ª Campanha do Levantamento da Fauna
Silvestre.
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Foto 10-23: Marsupial Didelphis aurita registrado
na 2ª Campanha do Levantamento da Fauna
Silvestre.

Foto 10-24: Marsupial Didelphis aurita registrado
na 2ª Campanha do Levantamento da Fauna
Silvestre.

Foto 10-25: Indivíduos de Didelphis aurita
registrados na 2ª Campanha do Levantamento
da Fauna Silvestre.

Foto 10-26: Marsupial Didelphis aurita registrado
na 2ª Campanha do Levantamento da Fauna
Silvestre.

Foto 10-27: Cuíca do gênero Marmosa sp.
registrada na 2ª Campanha do Levantamento da
Fauna Silvestre.

Foto 10-28: Cuíca do gênero Marmosa sp.
registrada na 2ª Campanha do Levantamento da
Fauna Silvestre.
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Foto 10-29: Presença de animais domésticos no
terreno.

Foto 10-30: Presença no terreno de animais
domésticos como o cachorro.

Foto 10-31: Presença no terreno de animais
domésticos como o gato.

Foto 10-32: Presença no terreno de animais
domésticos como o gato.

Foto 10-33: Armadilha para captura de
mamíferos encontrada na 1ª Campanha do
levantamento. A armadilha foi desarmada pelos
técnicos de campo.

Foto 10-34: Toca encontrada na porção norte do
terreno na 1ª Campanha do levantamento
(possivelmente de tatu do gênero Dasypus sp.
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No Gráfico 10-01 é apresentada a curva de acumulação de espécies (também
chamada de curva do coletor) determinada através do estimador de riqueza não
paramétrico Jackknife (Krebs, 2013) com base no registro de presença e ausência de
espécies de mamíferos durante os 20 dias de levantamento da fauna silvestre.
Pode ser observado utilizando a linguagem R através de 100 aleatorizações dos
dados obtidos que a curva de acumulação de espécies para os mamíferos
identificados na área do empreendimento indica a tendência de atingir a assíntota, ou
seja, de estabilização (probabilidade de 97,5%). Tal resultado sugere que o esforço
empregado através das armadilhas fotográficas foi efetivo e que a área de estudo
apresenta baixa riqueza de médios e grandes mamíferos.

Gráfico 10-01: Curva de acumulação de espécies para mamíferos (estimador Jackknife), indicando a
tendência de atingir a assíntota e comprovando que o esforço amostral na área do empreendimento foi
satisfatório.

Importante mencionar que a curva de acumulação de espécies foi determinada com
base somente nas visualizações dos animais e dos registros obtidos através das
armadilhas fotográficas.
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Isso se deve a impossibilidade do método de relacionar os vestígios encontrados a
datas, visto que todas as pegadas permaneceram preservadas no mesmo local
durante dias consecutivos por não terem sido apagadas por chuvas ou passagem de
veículos. Desta forma, embora as pegadas ou quaisquer vestígios de um determinado
mamífero indiquem que a espécie utilizou a área de estudo, mesmo que de forma
transitória, não há a possibilidade de aferir em qual dia durante o levantamento de
campo ocorreu o evento.

10.1.1.4

Considerações

As espécies de mamíferos identificadas no terreno do empreendimento são
registradas frequentemente tanto em fragmentos florestais preservados como em
áreas mais abertas e em vegetações degradadas sob pressão antrópica. A presença
de poucas espécies de mamíferos pode estar associada com a ocupação urbana no
entorno e, principalmente, com a fragmentação da Floresta Alta de Restinga nessa
localidade exercida pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, que não permite a
dispersão de animais entre esse remanescente e a vegetação que permaneceu em
conectividade com a Serra do Mar do outro lado da Rodovia.
A possibilidade de captura de animais silvestres pela população com o auxílio de
armadilhas instaladas na mata também pode prejudicar o registro de outras espécies
na área de estudo, assim como a abundância de animais domésticos no local. Mesmo
o terreno e a ADA nele inserida sendo compostas por extenso fragmento florestal, as
alterações ambientais evidenciadas, tais como invasões e descarte de resíduos
orgânicos, podem contribuir para a abundância de animais domésticos na área e,
também, de espécies sinantrópicas, como o gambá-de-orelha-preta D. aurita.
É fortemente sugerida a execução de um Programa de Acompanhamento de
Supressão da Vegetação na fase de implantação do empreendimento para que sejam
realizadas as devidas ações de afugentamento e, se necessário, realocação da fauna
da área de supressão da vegetação. A supressão de vegetação deverá ser
acompanhada por um Programa de Resgate e Salvamento da Fauna Terrestre de
modo a garantir a integridade dos mamíferos identificados ao longo das duas
campanhas de estudo.
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10.1.2

Avifauna

O bioma Mata Atlântica apresenta uma das maiores riquezas de aves do planeta, com
aproximadamente 1.020 espécies. Dessas espécies, cerca de 200 são endêmicas, 83
estão ameaçadas de extinção e mais de 50% vivem quase que exclusivamente em
habitats pouco alterados (Brasil, 2003).
Sua diversidade e endemismo por unidade de área, respectivamente 6,7 e 0,8
espécies de aves/1.000 Km², associadas à elevada pressão antrópica sobre as áreas
florestais remanescentes, corroboram com a importância global dessa região e a
tornam uma área prioritária para o desenvolvimento de ações que visem evitar a
extinção de espécies (Olmos, 2005).
As aves são elementos importantes no estudo da avaliação da qualidade ambiental
devido à diversidade de espécies que ocupam diferentes habitats e níveis tróficos.
Interagem com a vegetação, constituindo excelente indicador ecológico, tanto na
avaliação da qualidade dos ecossistemas como no registro e monitoramento de
alterações provocadas no ambiente.
Dentre as vantagens da utilização de aves como bioindicadores, destacam-se por se
tratar de um grupo taxonomicamente conhecido devido ao hábito predominantemente
diurno e por apresentarem sensibilidade às alterações físicas do seu meio, podendo
assim, responderem de forma rápida às mudanças ambientais no tempo e no espaço.
O maior perigo para a fauna está concentrado na faixa litorânea, onde são
encontrados dois terços das espécies de aves registradas no Brasil (Sick, 1997).
Dentre as diversas ameaças, destacam-se a destruição e fragmentação dos habitats,
caça seletiva, captura e aprisionamento de aves cantoras, comércio ilegal e ocupação
urbana desordenada.
Muitas espécies passam por sérias reduções populacionais, sendo que 451 espécies
de aves da Mata Atlântica são consideradas raras devido a restrições de habitats ou
pequena distribuição geográfica. Fatores naturais ligados à ecologia ou à história
evolutiva das aves podem explicar esse padrão de raridade. Entretanto, as alterações
causadas pelo homem, como desmatamento e a caça, devem ser consideradas como
fatores responsáveis pela raridade de muitas espécies (Develey, 2004).
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A fragmentação por estradas, empreendimentos e demais pressões antrópicas
exercidas sobre essa área permite ainda investigar os efeitos dessas influências sobre
guildas e comunidades de aves florestais, além de inferir sobre o estágio de
conservação do local e disponibilizar informações para o desenvolvimento de
programas de manejo e conservação da área.
De acordo com Silva e Aleixo (1996), as alterações ambientais interferem na obtenção
de dados atualizados sobre os padrões de distribuição da avifauna, o que coloca em
risco as espécies ameaçadas de extinção e o patrimônio biológico do planeta.

10.1.2.1

Aves na AID e AII

O

do

EIA

Complexo

Empresarial

e

Aeroportuário

Andaraguá,

situado

aproximadamente a 4,0 km de distância da ADA do empreendimento, apontou a
ocorrência de 55 espécies de aves distribuídas em 28 famílias em Floresta de
Restinga.

De acordo com o estudo de impacto, apenas duas espécies foram

consideradas como altamente sensíveis a perturbações ambientais e apenas duas
espécies foram enquadradas nas categorias de ameaça da Lista das Espécies
Ameaçadas de Extinção do Estado de São Paulo (Procnias nudicollis e Sporophila
caerulescens, espécies vulneráveis a extinção).
No Quadro 10-03 a seguir são apresentadas as espécies de aves identificadas pelos
estudos de impacto mencionados. Válido mencionar que as áreas de estudo
corresponderam, principalmente, a fragmentos em conectividade com a Serra do Mar
(Floresta de Restinga em transição com Floresta Ombrófila Densa).
Quadro 10-03: Espécies de aves identificadas na AII e na AID do empreendimento.
Espécie

Nome Popular

Status de
Conservação

Estadual

Nacional

ACCIPITRIFORMES
ACCIPITRIDAE
Leptodon cayanensis Latham, 1790

gavião-gato

LC

LC

Harpagus diodon Temminck, 1823

LC

LC

LC

LC

Ictinia plumbea Gmelin, 1788

gavião- bombachinha
gavião- bombachinhagrande
sovi

LC

LC

Buteo brachyurus Vieillot, 1816

gavião-de- cauda-curta

LC

LC

Accipiter bicolor Vieillot, 1817
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Espécie
Amadonastur lacernulatus Temminck, 1827
Accipiter poliogaster Temminck, 1824

Nome Popular

Status de
Conservação
Estadual

Nacional

gavião-pombo- pequeno

VU

VU

tauató-pintado

NT

LC

Urubitinga urubitinga Gmelin, 1788

gavião-preto

LC

LC

Rupornis magnirostris Gmelin, 1788

gavião-carijó

LC

LC

asa-branca

LC

LC

Cairina moschata Linnaeus, 1758

pato-do-mato

LC

LC

Amazonetta brasiliensis Gmelin, 1789

pé-vermelho

LC

LC

marreca-toicinho

LC

LC

taperuçu-de- coleira-branca

LC

LC

taperuçu-velho
andorinhão-de- sobrecinzento
andorinhão-do- temporal

LC

LC

LC

LC

LC

LC

beija-flor-de- garganta-verde

LC

LC

beija-flor-de-peito-azul

LC

LC

beija-flor-de- banda-branca

LC

LC

Anthracothorax nigricollis Vieillot, 1817

beija-flor-de- veste-preta

LC

LC

Aphantochroa cirrochloris Vieillot, 1818

beija-flor-cinza
besourinho-de- bicovermelho
beija-flor- tesoura

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Florisuga fusca Vieillot, 1817

beija-flor-preto

LC

LC

Glaucis hirsutus Gmelin, 1788

balança-rabo- de-bico-torto

LC

LC

Heliodoxa rubricauda Boddaert, 1783

beija-flor-rubi

LC

LC

Hylocharis cyanus Vieillot, 1818

beija-flor-roxo

LC

LC

Leucochloris albicollis Vieillot, 1818

beija-flor-de- papo-branco

LC

LC

Melanotrochilus fuscus Vieillot, 1817

beija-flor-preto-e-branco

LC

LC

rabo-branco- rubro

LC

LC

--

LC

LC

Ramphodon naevius Dumont, 1818

beija-flor-rajado

LC

LC

Thalurania glaucopis Gmelin, 1788

beija-flor-de- fronte-violeta

LC

LC

tuju

LC

LC

Nyctidromus albicollis Gmelin, 1789

bacurau

LC

LC

Hydropsalis torquata Gmelin, 1789

bacurau-tesoura

LC

LC

Antrostomus rufus Boddaert, 1783

joão-corta-pau

LC

LC

ANSERIFORMES
ANATIDADE
Dendrocygna autumnalis Linnaeus, 1758

Anas bahamensis Linnaeus, 1758
APODIFORMES
APODIDAE
Streptoprocne zonaris Shaw, 1796
Cypseloides cf. senex
Chaetura cinereiventris Sclater, 1862
Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907
TROCHILIDAE
Amazilia fimbriata Gmelin, 1788
Amazilia lactea Lesson, 1832
Amazilia versicolor Vieillot, 1818

Chlorostilbon lucidus Shaw, 1812
Eupetomena macroura Gmelin, 1788

Phaethornis ruber Linnaeus, 1758
Phaethornis sp.

CAPRIMULGIFORMES
CAPRIMULGIDAE
Lurocalis semitorquatus Gmelin, 1789
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Espécie

Nome Popular

Status de
Conservação
Estadual

Nacional

urubu-de- cabeça-vermelha

LC

LC

urubu

LC

LC

quero-quero

LC

LC

batuíra-de- bando

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Tringa flavipes Gmelin, 1789

maçarico-pintado
maçarico- grande-de-pernaamarela
maçarico-de-perna-amarela

LC

LC

Calidris fuscicollis Vieillot, 1819

maçarico-de- sobre-branco

LC

LC

jaçanã

LC

LC

gaivotão

LC

LC

trinta-réis-real

VU

EN

talha-mar

LC

LC

Columbina talpacoti Temminck, 1810

rolinha

LC

LC

Claravis pretiosa Ferrari-Perez, 1886

pararu-azul

LC

LC

Patagioenas picazuro Temminck, 1813

asa-branca

LC

LC

pomba-galega

LC

LC

Patagioenas plumbea Vieillot, 1818

pomba-amargosa

LC

LC

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855

juriti-pupu

LC

LC

juriti-de-testa-branca

LC

LC

pariri

LC

LC

Chloroceryle amazona Latham, 1790

martim-pescador-verde

LC

LC

Chloroceryle americana Gmelin,1788

martim-pescador-pequeno

LC

LC

Megaceryle torquata Linnaeus, 1766

martim-pescador-grande

LC

LC

juruva

LC

LC

CATHARTIFORMES
CATHARTIDAE
Cathartes aura Linnaeus, 1758
Coragyps atratus Bechstein, 1793
CHARADRIIFORMES
CHARADRIIDAE
Vanellus chilensis Molina, 1782
Charadrius semipalmatus Bonaparte, 1825
SCOLOPACIDAE
Actitis macularius Linnaeus, 1766
Tringa melanoleuca Gmelin, 1789

JACANIDAE
Jacana jacana Linnaeus, 1766
LARIDAE
Larus dominicanus Lichtenstein, 1823
STERNIDAE
Thalasseus maximus Boddaert, 1783
RYNCHOPIDAE
Rynchops niger Linnaeus, 1758
COLUMBIFORMES
COLUMBIDAE

Patagioenas cayennensis Bonnaterre, 1792

Leptotila rufaxilla Richard & Bernard, 1792
Geotrygon montana Linnaeus, 1758
CORACIIFORMES
ALCEDINIDAE

MOMOTIDAE
Baryphthengus ruficapillus Vieillot,1818
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Espécie

Nome Popular

Status de
Conservação
Estadual

Nacional

barbudo-rajado

LC

LC

carão

LC

LC

saracura-três-potes

LC

LC

saracura-do-mato

LC

LC

Amaurolimnas concolor Gosse, 1847

saracura-lisa

LC

LC

Gallinula galeata Lichtenstein, 1818

frango-d’água-comum

LC

LC

sanã-parda

LC

LC

Laterallus exilis Temminck, 1831

sanã-do-capim

DD

LC

Pardirallus nigricans Vieillot, 1819

saracura-sanã

LC

LC

Rallus longirostris Boddaert, 1783

saracura- matraca

LC

LC

carcará

LC

LC

acauã

LC

LC

Micrastur ruficollis Vieillot, 1817

falcão-caburé

LC

LC

Micrastur semitorquatus Vieillot, 1817

falcão-relógio

LC

LC

carrapateiro

LC

LC

jacuguaçu

NT

LC

-

LC

LC

uru

NT

LC

trovoada

LC

LC

pintadinho

LC

LC

choquinha-lisa

LC

LC

choquinha-de-peito-pintado

NT

LC

chorozinho-de-asa-vermelha

LC

LC

chocão-carijó

LC

LC

Myrmoderus squamosus Pelzeln, 1868

papa-formiga-de-grota

LC

LC

Myrmotherula unicolor Ménétriès, 1835

choquinha-cinzenta

VU

LC

papa-taoca-do-sul
choquinha-de-gargantapintada

LC

LC

LC

LC

GALBULIFORMES
BUCCONIDAE
Malacoptila striata Spix, 1824
GRUIFORMES
ARAMIDAE
Aramus guarauna Linnaeus, 1766
RALLIDAE
Aramides cajaneus Statius Muller, 1776
Aramides saracura Spix, 1825

Laterallus melanophaius Vieillot, 1819

FALCONIFORMES
FALCONIDAE
Caracara plancus Miller, 1777
Herpetotheres cachinnans Linnaeus, 1758

Milvago chimachima Vieillot, 1816
GALLIFORMES
CRACIDAE
Penelope obscura Temminck, 1815
Penelope sp.
ODONTOPHORIDAE
Odontophorus capueira Spix, 1825
PASSERIFORMES
THAMNOPHILIDAE
Drymophila ferruginea Temminck, 1822
Drymophila squamata Lichtenstein, 1823
Dysithamnus mentalis Temminck, 1823
Dysithamnus stictothorax Temminck, 1823
Herpsilochmus rufimarginatus Temminck,
1822
Hypoedaleus guttatus Vieillot, 1816

Pyriglena leucoptera Vieillot, 1818
Rhopias gularis Spix, 1825
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Espécie

Nome Popular

Status de
Conservação
Estadual

Nacional

zidedê

LC

LC

choca-da-mata

LC

LC

cuspidor-de-máscara-preta

LC

LC

tovacuçu

LC

LC

macuquinho

LC

LC

tovaca-campainha

LC

LC

galinha-do-mato

LC

LC

arapaçu-liso

LC

LC

Sittasomus griseicapillus Vieillot, 1818

arapaçu-verde

LC

LC

Xiphorhynchus fuscus Vieillot, 1818

arapaçu-rajado

LC

LC

Xenops minutus Sparrman, 1788

bico-virado-miúdo

LC

LC

Xenops rutilans Temminck, 1821

bico-virado-carijó

LC

LC

Automolus leucophthalmus Wied, 1821

barranqueiro-de-olho-branco

LC

LC

Certhiaxis cinnamomeus Gmelin, 1788

curutié

LC

LC

Lochmias nematura Lichtenstein, 1823

joão-porca

LC

LC

limpa-folha-coroado

LC

LC

Philydor rufum Vieillot, 1818

limpa-folha-de-testa-baia

LC

LC

Synallaxis spixi Sclater, 1856

joão-teneném

LC

LC

tangará

LC

LC

tangarazinho

LC

LC

rendeira

LC

LC

assanhadinho

LC

LC

caneleiro-de-chapéu-preto

LC

LC

caneleiro-preto

LC

LC

flautim
anambé-branco-de-rabopreto
anambé-branco- debochecha-parda

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Procnias nudicollis Vieillot, 1817

araponga

VU

LC

Pyroderus scutatus Shaw, 1792

pavó

VU

LC

Terenura maculata Wied, 1831
Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816
CONOPOPHAGIDAE
Conopophaga melanops Vieillot, 1818
GRALLARIIDAE
Grallaria varia Boddaert, 1783
RHINOCRYPTIDAE
Eleoscytalopus indigoticus Wied, 1831
FORMICARIIDAE
Chamaeza campanisona Lichtenstein, 1823
Formicarius colma Boddaert, 1783
DENDROCOLAPTIDAE
Dendrocincla turdina Lichtenstein, 1820

XENOPIDAE

FURNARIIDAE

Philydor atricapillus Wied, 1821

PIPRIDAE
Chiroxiphia caudata Shaw & Nodder, 1793
Ilicura militaris Shaw & Nodder, 1809
Manacus manacus Linnaeus, 1766
ONYCHORHYNCHIDAE
Myiobius barbatus Gmelin, 1789
TITYRIDAE
Pachyramphus validus Lichtenstein, 1823
Pachyramphus polychopterus Vieillot, 1818
Schiffornis virescens Lafresnaye, 1838
Tityra cayana Linnaeus, 1766
Tityra inquisitor Lichtenstein, 1823
COTINGIDAE
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Espécie

Nome Popular

Status de
Conservação
Estadual

Nacional

patinho

LC

LC

abre-asa-de- cabeça-cinza

LC

LC

tiririzinho-do-mato

LC

LC

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846

cabeçudo

LC

LC

Myiornis auricularis Vieillot, 1818

miudinho

LC

LC

tororó

LC

LC

Todirostrum cinereum Linnaeus, 1766

ferreirinho-relógio

LC

LC

Todirostrum poliocephalum Wied,1831

teque-teque

LC

LC

Tolmomyias sulphurescens Spix, 1825

bico-chato-de-orelha-preta

LC

LC

Camptostoma obsoletum Temminck, 1824

risadinha

LC

LC

Arundinicola leucocephala Linnaeus, 1764

freirinha

LC

LC

capitão-de-saíra

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Elaenia mesoleuca Deppe, 1830

guaracavuçu
guaracava-de- barrigaamarela
tuque

LC

LC

Fluvicola nengeta Linnaeus, 1766

lavadeira-mascarada

LC

LC

Lathrotriccus euleri Cabanis, 1868

enferrujado

LC

LC

Legatus leucophaius Vieillot, 1818

bem-te-vi-pirata

LC

LC

Machetornis rixosa Vieillot, 1819

suiriri-cavaleiro

LC

LC

neinei

LC

LC

maria-cavaleira

LC

LC

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859

irré

LC

LC

Myiodynastes maculatus Statius Muller, 1776

bem-te-vi-rajado

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Pitangus sulphuratus Linnaeus, 1766

filipe
bentevizinho-de-penachovermelho
bem-te-vi

LC

LC

Pyrocephalus rubinus Boddaert, 1783

príncipe

LC

LC

Rhytipterna simplex Lichtenstein, 1823

vissiá

LC

LC

Serpophaga subcristata Vieillot, 1817

alegrinho

LC

LC

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819

suiriri

LC

LC

tesourinha

LC

LC

Cyclarhis gujanensis Gmelin, 1789

pitiguari

LC

LC

Vireo chivi Vieillot, 1817

juruviara

LC

LC

gralha-azul

NT

LC

PLATYRINCHIDAE
Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818
RHYNCHOCYCLIDAE
Mionectes rufiventris Cabanis, 1846
Hemitriccus orbitatus Wied, 1831

Poecilotriccus plumbeiceps Lafresnaye, 1846

TYRANNIDAE

Attila rufus Vieillot, 1819
Cnemotriccus fuscatus Wied, 1831
Elaenia flavogaster Thunberg, 1822

Megarynchus pitangua Linnaeus,1766
Myiarchus ferox Gmelin, 1789

Myiophobus fasciatus Statius Muller, 1776
Myiozetetes similis Spix, 1825

Tyrannus savana Daudin, 1802
VIREONIDAE

CORVIDAE
Cyanocorax caeruleus Vieillot, 1818
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Espécie

Nome Popular

Status de
Conservação
Estadual

Nacional

LC

LC

LC

LC

andorinha-grande

LC

LC

andorinha-do-campo

LC

LC

andorinha-do-rio

LC

LC

andorinha-de- sobre-branco

LC

LC

Cantorchilus longirostris Vieillot, 1819

garrinchão-de- bico-grande

LC

LC

Troglodytes musculus Naumann, 1823

corruíra

LC

LC

chirito

LC

LC

sabiá-coleira

LC

LC

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850

sabiá-poca

LC

LC

Turdus flavipes Vieillot, 1818

sabiá-una

LC

LC

sabiá-branco

LC

LC

sabiá-laranjeira

LC

LC

tico-tico

LC

LC

Basileuterus culicivorus Deppe,1830

pula-pula

LC

LC

Geothlypis aequinoctialis Gmelin, 1789

pia-cobra

LC

LC

pula-pula-ribeirinho

LC

LC

mariquita

LC

LC

carretão

LC

LC

Cacicus haemorrhous Linnaeus, 1766

guaxe

LC

LC

Molothrus bonariensis Gmelin, 1789

chupim

LC

LC

Molothrus oryzivorus Gmelin, 1788

iraúna-grande

LC

LC

Coereba flaveola Linnaeus, 1758

cambacica

LC

LC

Conirostrum bicolor Vieillot, 1809

figuinha-do-mangue

LC

LC

figuinha-de-rabo-castanho

LC

LC

saíra-beija-flor

LC

LC

saí-azul

LC

LC

saíra-ferrugem

LC

LC

tiê-galo

LC

LC

sanhaço-pardo

LC

LC

Orthogonys chloricterus Vieillot, 1819

catirumbava

LC

LC

Pipraeidea melanonota Vieillot, 1819

saíra-viúva

LC

LC

HIRUNDINIDAE
Pygochelidon cyanoleuca Vieillot, 1817
Stelgidopteryx ruficollis Vieillot, 1817
Progne chalybea Gmelin, 1789
Progne tapera Vieillot, 1817
Tachycineta albiventer Boddaert, 1783
Tachycineta leucorrhoa Vieillot, 1817

andorinha- pequena-decasa
andorinha- serradora

TROGLODYTIDAE

POLIOPTILIDAE
Ramphocaenus melanurus Vieillot, 1819
TURDIDAE
Turdus albicollis Vieillot, 1818

Turdus leucomelas Vieillot, 1818
Turdus rufiventris Vieillot, 1818
PASSERELLIDAE
Zonotrichia capensis Statius Muller, 1776
PARULIDAE

Myiothlypis rivularis Wied, 1821
Setophaga pitiayumi Vieillot, 1817
ICTERIDAE
Agelasticus cyanopus Vieillot, 1819

THRAUPIDAE

Conirostrum speciosum Temminck, 1824
Cyanerpes cyaneus Linnaeus, 1766
Dacnis cayana Linnaeus, 1766
Hemithraupis ruficapilla Vieillot, 1818
Lanio cristatus Linnaeus, 1766
Orchesticus abeillei Lesson, 1839
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Espécie

Nome Popular

Status de
Conservação
Estadual

Nacional

tiê-sangue

LC

LC

Saltator fuliginosus Daudin, 1800

bico-de-pimenta

LC

LC

Sicalis flaveola Linnaeus, 1766

canário-da-terra

LC

LC

Sporophila angolensis Linnaeus, 1766

curió

EN

LC

Sporophila caerulescens Vieillot, 1823

coleirinho

LC

LC

chorão

LC

LC

bigodinho

LC

LC

tiê-preto

LC

LC

saíra-amarela

LC

LC

saíra-militar

LC

LC

sanhaço-de-encontro-azul

LC

LC

sanhaço-do-coqueiro

LC

LC

saíra-sapucaia

EN

VU

sanhaço- cinzento

LC

LC

saíra-sete-cores

LC

LC

saí-andorinha

LC

LC

saí-canário

LC

LC

tiê-de-topete

LC

LC

tiziu

LC

LC

tiê-de-bando

LC

LC

trinca-ferro

LC

LC

fim-fim

LC

LC

Euphonia violacea Linnaeus, 1758

gaturamo

LC

LC

Euphonia pectoralis Latham, 1801

ferro-velho

LC

LC

bico-de-lacre

LC

LC

pardal

LC

LC

urutau

LC

LC

araçari-banana

LC

LC

Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 1823

tucano-de-bico-preto

LC

LC

Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766

tucano-de-bico-verde

LC

LC

araçari-poca

NT

LC

picapauzinho-de-coleira

LC

LC

Ramphocelus bresilius Linnaeus, 1766

Sporophila leucoptera Vieillot, 1817
Sporophila lineola Linnaeus, 1758
Tachyphonus coronatus Vieillot, 1822
Tangara cayana Linnaeus, 1766
Tangara cyanocephala Statius Muller, 1776
Tangara cyanoptera Vieillot, 1817
Tangara palmarum Wied, 1821
Tangara peruviana Desmarest, 1806
Tangara sayaca Linnaeus, 1766
Tangara seledon Statius Muller, 1776
Tersina viridis Illiger,1811
Thlypopsis sordida d'Orbigny & Lafresnaye,
1837
Trichothraupis melanops Vieillot, 1818
Volatinia jacarina Linnaeus, 1766
CARDINALIDAE
Habia rubica Vieillot, 1817
Saltator similis d’Orbigny & Lafresnaye, 1837
FRINGILIDAE
Euphonia chlorotica Linnaeus, 1766

ESTRILDIDAE
Estrilda astrild Linnaeus, 1758
PASSERIDAE
Passer domesticus Linnaeus, 1758
NYCTIBIIFORMES
NYCTIBIIDAE
Nyctibius griseus Gmelin, 1789
PICIFORMES
RAMPHASTIDAE
Pteroglossus bailloni Vieillot, 1819

Selenidera maculirostris Lichtenstein, 1823
PICIDAE
Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845
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Espécie

Nome Popular

Status de
Conservação
Estadual

Nacional

pica-pau-rei
pica-pau-de-cabeçaamarela
pica-pau-verde-barrado

NT

LC

LC

LC

LC

LC

pica-pau-de-banda-branca

LC

LC

pica-pau-branco

LC

LC

benedito-de-testa-amarela

LC

LC

pica-pau-bufador

LC

LC

trânsito

LC

LC

picapauzinho-verde-carijó

LC

LC

mergulhão-grande

LC

LC

papagaio-de-cara-roxa

EN

LC

periquito-verde

LC

LC

tuim

LC

LC

Pionopsitta pileata Scopoli, 1769

cuiú-cuiú

LC

LC

Pionus maximiliani Kuhl, 1820

maitaca

LC

LC

Pyrrhura frontalis Vieillot, 181

tiriba

LC

LC

sabiá-cica

EN

LC

corujinha-sapo

LC

LC

caburé

LC

LC

tesourão

LC

LC

biguá

LC

LC

biguatinga

LC

LC

Ardea alba Linnaeus, 1758

garça-branca

LC

LC

Ardea cocoi Linnaeus, 1766

garça-moura

LC

LC

garça-vaqueira

LC

LC

Butorides striata Linnaeus, 1758

socozinho

LC

LC

Egretta caerulea Linnaeus, 1758

garça-azul

LC

LC

garça-branca- pequena

LC

LC

socoí-vermelho

LC

LC

Campephilus robustus Lichtenstein, 1818
Celeus flavescens Gmelin, 1788
Colaptes melanochloros Gmelin, 1788
Dryocopus lineatus Linnaeus, 1766
Melanerpes candidus Otto, 179
Melanerpes flavifrons Vieillot, 1818
Piculus flavigula Boddaert, 1783
Picumnus sp.
Veniliornis spilogaster Wagler, 1827
PODICIPEDIFORMES
PODICIPEDIDAE
Podicephorus major Boddaert, 1783
PSITTACIFORMES
PSITTACIDAE
Amazona brasiliensis Linnaeus, 1758
Brotogeris tirica Gmelin, 1788
Forpus xanthopterygius Spix, 1824

Triclaria malachitacea Spix, 1824
STRIGIFORMES
STRIGIDAE
Megascops atricapilla Temminck, 1822
Glaucidium brasilianum Gmelin, 1788
SULIFORMES
FREGATIDAE
Fregata magnificens Mathews, 1914
PHALACROCORACIDAE
Nannopterum brasilianus Gmelin, 1789
ANHINGIDAE
Anhinga anhinga Linnaeus, 1766
PELECANIFORMES
ARDEIDAE

Bubulcus ibis Linnaeus, 1758)

Egretta thula Molina, 1782
Ixobrychus exilis Gmelin, 1789
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Espécie

Nome Popular

Status de
Conservação
Estadual

Nacional

Nycticorax nycticorax Linnaeus, 175

socó- dorminhoco

LC

LC

Nyctanassa violacea Linnaeus, 1758

savacu-de- coroa

VU

LC

Syrigma sibilatrix Temminck, 1824

maria-faceira

LC

LC

Tigrisoma lineatum Boddaert, 1783

socó-boi

LC

LC

guará

EN

LC

Mesembrinibis cayennensis Gmelin, 1789

coró-coró

LC

LC

Platalea ajaja Linnaeus, 1758

colhereiro

LC

LC

macuco

VU

LC

inhambuguaçu

LC

LC

jaó-do-sul

EN

VU

THRESKIORNITHIDAE
Eudocimus ruber Linnaeus, 1758

TINAMIFORMES
TINAMIDADE
Tinamus solitarius Vieillot, 1819
Crypturellus obsoletus Temminck, 1815
Crypturellus noctivagus Wied, 1820
TROGONIFORMES
TROGONIDAE
Trogon viridis Linnaeus, 1766
surucuá-de-barriga-amarela
LC
LC
Legenda de acordo com o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção (São Paulo, 2009) LC – de
menor risco, não ameaçado; CR – criticamente em perigo; EN – em perigo; VU – vulnerável; NT –
quase ameaçado; DD- dados insuficientes; NE – não avaliado.

A área de inserção dos municípios de Itanhaém e Mongaguá foi considerada como
um local de extrema importância para a conservação das aves no Brasil (Bencke et
al., 2006). Lima (2010) registrou nessa área 262 espécies de aves entre os anos de
2006 e 2009, mencionando a presença de populações de aves localmente reduzidas.
No período de desenvolvimento desse estudo, 12 espécies foram apontadas pelo
autor como ameaçadas e 12 categorizadas como quase ameaçadas de extinção
conforme a BirdLife International. Atualmente, 03 espécies dessas aves estão em
perigo de extinção no Estado de São Paulo (Crypturellus noctivagus, Amazona
brasiliensis e Tangara peruviana), 03 estão criticamente ameaçadas (Aburria
jacutinga, Sporophila frontalis e Sporophila falcirostris); 09 estão vulneráveis a
extinção no Estado (Touit melanonotus, Leucopternis lacernulatus, Myrmotherula
minor, Platyrinchus leucoryphus, Procnias nudicollis, Tinamus solitarius, Triclaria
malachitacea, Myrmotherula unicolor e Phylloscartes paulista) e 01 está quase
ameaçada (Merulaxis ater).
O Atlas Ambiental do Município de Itanhaém (2012) destacou as diversas formações
de restinga da região como importantes zonas de pouso, alimentação, reprodução,
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dormitório e migração de aves florestais endêmicas e ameaçadas de extinção, além
de fornecerem habitats para aves como o guaxe (Cacicus haemorrhous), choquinhacinzenta (Myrmotherula unicolor), jaó-do-sul (Crypturellus noctivagus), saracura-trêspotes (Aramides cajanea).

10.1.2.2

Métodos de Estudo de Avifauna na ADA

O objetivo geral do Levantamento da Avifauna no terreno, no qual a ADA está inserida,
foi caracterizar a composição estrutural das aves, bem como verificar a importância
ecológica da área com base na presença de espécies endêmicas e/ou ameaçadas de
extinção e avaliar as condições de conservação desse ambiente fundamentando-se
no número total de espécies, presença de espécies endêmicas da Mata Atlântica,
principais ambientes de ocupação e grupos alimentares.
A identificação das aves foi realizada durante duas campanhas de 70 horas
distribuídas em 10 dias de campo, sendo a 1ª campanha realizada no mês de janeiro
(estação chuvosa) e a 2ª campanha no mês de agosto de 2020 (estação seca).
Contudo, os trabalhos em campo não foram realizados em dias de ventos ou chuvas
muito fortes devido aos efeitos prejudiciais desses fenômenos climáticos sobre a
detecção das aves. Ressalta-se ainda que este estudo priorizou por não realizar a
captura e o manejo das espécies.
O terreno foi percorrido sem transectos pré-definidos durante os horários mais
propícios para a detecção das aves (06:00 as 10:00 h e 18:00 as 21:00 h), sendo
comtemplados todos os tipos de ambientes presentes no local, como Floresta de
Restinga, áreas abertas (antropizadas), áreas brejosas e corpos d’água. Por corpos
d’água e suas adjacências entende-se cursos d’água que drenam a área (naturais ou
drenagens artificiais), lagos, poças e qualquer formação vegetacional (brejo, campo
úmido, etc.) ao redor dos mesmos, sendo que as áreas abertas constituem as áreas
antropizadas (campos de futebol abertos pela população presente nas adjacências)
ou cobertas por vegetação herbácea.
As espécies foram identificadas através da observação direta utilizando binóculos e
máquina fotográfica. Os indivíduos não visualizados em campo foram identificados
através de sua vocalização, sendo os cantos não identificados em campo gravados e
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reconhecidos posteriormente. Guias de campo e literaturas especializadas foram
consultadas, como Sick (1997), Develey & Endrigo (2004) e Sigrist et al. (2006).
Importante mencionar que também foram consideradas as informações concedidas
por moradores locais quanto às espécies de aves que haitam o terreno do
empreendimento.
Às espécies identificadas foram dadas classificações quanto à guilda e aos ambientes
de forrageio principais (Quadro 10-04) com o objetivo de sintetizar informações sobre
hábitos típicos, constantes em Develey & Endrigo (2004) e Sick (1997). Foram
consideradas onívoras as espécies que ingerem proporções semelhantes de itens
vegetais e animais e carnívoras as espécies que se alimentam de outros animais,
como pequenos mamíferos, anfíbios, peixes ou artrópodes.
Quadro 10-04: Categorias de hábitos alimentares e ambientes preferenciais para as espécies
registradas.
Hábitos Alimentares

Tipos de Ambientes

onívoro (On)

interior florestal (I)

detritívoro (De)

borda florestal (B)

carnívoro (Ca)

dossel florestal (D)

insetívoro (In)

áreas semiabertas (S)

frugívoro (Fr)

campos, áreas abertas antropizadas (C)

granívoro (Gr)

corpos d'água e adjacências (A)

néctar-insetívoro (Ne)

espaço aéreo (E)

Foram consultados o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção
(Brasil, 2018) e o Decreto n°. 63.853, de 27 de novembro de 2018 (SMA-SP, 2018)
para a avaliação do status de conservação das espécies de aves.

10.1.2.3

Aves na ADA

No Quadro 10-05 são apresentadas as espécies de aves identificadas durante a 1ª e
a 2ª Campanha da Avifauna realizada no terreno e consequentemente na área do
empreendimento, bem como os nomes populares e endemismo. A ordem sistemática
e os nomes científicos estão de acordo com o adotado pelo Comitê Brasileiro de
Registros Ornitológicos – CBRO (2015).
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Foram identificadas no total 148 espécies de aves pertencentes a 43 famílias, sendo
elas Accipitridae, Trochilidae, Caprimulgidae, Cathartidae, Charadriidae, Jacanidae,
Columbidae, Cuculidae, Bucconidae, Rallidae, Falconidae, Cracidae, Phasianidae,
Thamnophilidae, Conopophagidae, Rhinocryptidae, Dendrocolaptidae, Xenopidae,
Furnariidae, Pipridae, Platyrinchidae, Rhynchocyclidae, Tyrannidae, Tityridae,
Vireonidae, Hirundinidae, Troglodytidae, Turdidae, Passerelidae, Parulidae, Icteridae,
Thraupidae, Fringilidae, Esltrildidae, Passeridae, Ramphastidae, Picidae, Psittacidae,
Strigidae, Fregatidae, Ardeidae, Trogonidae e Phalacrocoracidae.
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Quadro 10-05: Total de espécies de aves identificadas no terreno e ADA do empreendimento.
Espécie

Nome Popular

Registro

Guilda

Ambiente

Status de
Conservação
Estadual

Nacional

ACCIPITRIFORMES
ACCIPITRIDAE
Buteo brachyurus Vieillot, 1816

gavião-de-cauda-curta

visualização

Ca

D

-

-

Amadonastur lacernulatus Temminck, 1827

gavião-pombo-pequeno

vocalização

Ca

E

VU

VU

gavião-carijó

visualização/vocalização

Ca

D

-

-

beija-flor-de-garganta-verde

visualização/vocalização

Ne

I/B

-

-

beija-flor-de-peito-azul

visualização/vocalização

Ne

I/B

-

-

beija-flor-de- banda-branca

visualização/vocalização

Ne

I/B

-

-

beija-flor-de-veste-preta

vocalização

Ne

I

-

-

besourinho-de-bico-vermelho

visualização/vocalização

Ne

I/B

-

-

beija-flor-preto

vocalização

Ne

I/B

-

-

rabo-branco-rubro

visualização/vocalização

Ne

I/B

-

-

Ramphodon naevius Dumont, 1818

beija-flor-rajado

visualização/vocalização

Ne

I/B

-

-

Thalurania glaucopis Gmelin, 1788

beija-flor-de-fronte-violeta

visualização/vocalização

Ne

I/B

-

-

Nyctidromus albicollis Gmelin, 1789

curiango

visualização

In

S

-

-

Hydropsalis torquata Gmelin, 1789

bacurau-tesoura

visualização

In

S

-

-

urubu

visualização

On

C

-

-

quero-quero

visualização/vocalização

Ca

C

-

-

Rupornis magnirostris Gmelin, 1788
TROCHILIDAE
Amazilia fimbriata Gmelin, 1788
Amazilia lactea Lesson, 1832
Amazilia versicolor Vieillot, 1818
Anthracothorax nigricollis Vieillot, 1817
Chlorostilbon lucidus Shaw, 1812
Florisuga fusca Vieillot, 1817
Phaethornis ruber Linnaeus, 1758

CAPRIMULGIFORMES
CAPRIMULGIDAE

CATHARTIFORMES
CATHARTIDAE
Coragyps atratus Bechstein, 1793
CHARADRIIFORMES
CHARADRIIDAE
Vanellus chilensis Molina, 1782
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Espécie

Nome Popular

Registro

Guilda

Ambiente

Status de
Conservação
Estadual

Nacional

JACANIDAE
Jacana jacana Linnaeus, 1766

jaçanã

visualização/vocalização

Ca

A

-

-

pombo-doméstico

visualização/vocalização

On

C

-

-

rolinha

visualização/vocalização

Gr

C

-

-

asa-branca

visualização/vocalização

Gr

C

-

-

pomba-galega

visualização/vocalização

Gr

C

-

-

anu-preto

visualização/vocalização

Ca

C

-

-

juriti-de-testa- branca

visualização/vocalização

Gr

S

-

-

alma-de-gato

visualização/vocalização

In

B/I

barbudo-rajado

vocalização

Ca

I

-

-

carão

visualização/vocalização

Ca

B

-

-

saracura-do-mato

vocalização

On

A

-

-

frango d’água comum

visualização/vocalização

Ca

A

-

-

carcará

visualização

On

C

-

-

carrapateiro

visualização

On

C

-

-

COLUMBIFORMES
COLUMBIDAE
Columba livia Gmelin, 1789
Columbina talpacoti Temminck, 1810
Patagioenas picazuro Temminck, 1813
Patagioenas cayennensis Bonnaterre, 1792
CUCULIFORMES
CUCULIDAE
Crotophaga ani Linnaeus, 1758
Leptotila rufaxilla Richard & Bernard, 1792
Piaya cayana Linnaeus, 1766
GALBULIFORMES
BUCCONIDAE
Malacoptila striata Spix, 1824
GRUIFORMES
ARAMIDAE
Aramus guarauna Linnaeus, 1766
RALLIDAE
Aramides saracura Spix, 1825
Gallinula galeata Lichtenstein, 1818
FALCONIFORMES
FALCONIDAE
Caracara plancus Miller, 1777
Milvago chimachima Vieillot, 1816
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Espécie

Nome Popular

Registro

Guilda

Ambiente

Status de
Conservação
Estadual

Nacional

GALLIFORMES
CRACIDAE
Penelope obscura Temminck, 1815

jacuguaçu

visualização/vocalização

Fr

B

-

-

galo-doméstico

visualização/vocalização

On

C

-

-

PHASIANIDAE
Gallus gallus domesticus Linnaeus, 1758
PASSERIFORMES
THAMNOPHILIDAE
Drymophila ferruginea Temminck, 1822

trovoada

visualização/vocalização

In

I

-

-

choquinha-carijó

vocalização

In

I

-

-

Dysithamnus stictothorax Temminck, 1823

choquinha-de- peito-pintado

visualização/vocalização

In

I

-

-

Herpsilochmus rufimarginatus Temminck, 1822

chorozinho-de-asa-vermelha

visualização/vocalização

In

I

-

-

borralhara

vocalização

In

I

-

-

choquinha-pequena

vocalização

In

I

VU

--

papa-taoca-do-sul

vocalização

In

I

-

-

choca-da-mata

vocalização

In

I

-

-

papa-formiga-de-grota

vocalização

In

I

matracão

vocalização

In

I

caneleiro-de-chapéu-preto

visualização/vocalização

On

B

-

-

caneleiro

vocalização

In/Fr

B

chupa-dente

vocalização

In

I

-

-

Scytalopus speluncae Ménétriès, 1835

tapaculo-preto

vocalização

Ca

I

Eleoscytalopus indigoticus Wied, 1831

macuquinho

vocalização

In

I

-

-

Drymophila malura Temminck, 1825

Mackenziaena severa Lichtenstein, 1823
Myrmotherula minor Salvadori, 1864
Pyriglena leucoptera Vieillot, 1818
Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816
Myrmoderus squamosus Pelzeln, 1868
Batara cinerea Vieillot, 1819
TITYRIDAE
Pachyramphus validus Lichtenstein, 1823
Pachyramphus castaneus Jardine & Selby, 1827
CONOPOPHAGIDAE
Conopophaga lineata Wied, 1831
RHINOCRYPTIDAE
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Espécie

Nome Popular

Registro

Guilda

Ambiente

Status de
Conservação
Estadual

Nacional

DENDROCOLAPTIDAE
Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825

arapaçu-grande

vocalização

In

I

Dendrocincla turdina Lichtenstein, 1820

arapaçu-liso

visualização/vocalização

In

I

-

-

Sittasomus griseicapillus Vieillot, 1818

arapaçu-verde

visualização/vocalização

In

I

-

-

Xiphorhynchus fuscus Vieillot, 1818

arapaçu-rajado

visualização/vocalização

In

I

-

-

bico-virado-miúdo

vocalização

In

I

-

-

Automolus leucophthalmus Wied, 1821

barranqueiro-de-olho-branco

vocalização

Ca

I

-

-

Certhiaxis cinnamomeus Gmelin, 1788

curutié

visualização/vocalização

Ca

A

-

-

Cranioleuca pallida Wied, 1831

arredio-pálido

visualização/vocalização

Ca

D

-

-

Furnarius rufus Gmelin, 1788

joão-de-barro

visualização/vocalização

Ca

C

-

-

joão-porca

vocalização

In

A

-

-

joão-teneném

visualização/vocalização

Ca

B

-

-

XENOPIDAE
Xenops minutus Sparrman, 1788
FURNARIIDAE

Lochmias nematura Lichtenstein, 1823
Synallaxis spixi Sclater, 1856
PIPRIDAE
Ilicura militaris Shaw & Nodder, 1809

tangarazinho

vocalização

Fr

I

-

-

rendeira

visualização/vocalização

Fr/In

I/B

-

-

patinho

visualização/vocalização

In

I

-

-

Hemitriccus nidipendulus Wied, 1831

tachuri-campainha

vocalização

In

I

Mionectes rufiventris Cabanis, 1846

abre-asa-de-cabeça-cinza

vocalização

Ca

I

-

-

cabeçudo

visualização/vocalização

In

I

-

-

Manacus manacus Linnaeus, 1766
PLATYRINCHIDAE
Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818
RHYNCHOCYCLIDAE

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846
Myiornis auricularis Vieillot, 1818
Phylloscartes ventralis Temminck, 1824
Todirostrum cinereum Linnaeus, 1766
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-

-
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I

-

-
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Espécie

Status de
Conservação

Nome Popular

Registro

Guilda

Ambiente

Estadual

Nacional

Todirostrum poliocephalum Wied,1831

teque-teque

visualização/vocalização

In

I

-

-

Tolmomyias sulphurescens Spix, 1825

bico-chato-de-orelha-preta

vocalização

In

I

-

-

capitão-de-saíra

visualização/vocalização

Ca

D

-

-

risadinha

visualização/vocalização

Ca

B

-

-

Cnemotriccus fuscatus Wied, 1831

guaracavuçu

vocalização

In

B

-

-

Elaenia flavogaster Thunberg, 1822

guaracava-de- barriga-amarela

visualização/vocalização

Fr/In

B

-

-

lavadeira- mascarada

visualização/vocalização

Ca

A

-

-

gibão-de-couro

visualização/vocalização

In

C

-

-

Lathrotriccus euleri Cabanis, 1868

enferrujado

visualização/vocalização

In

I

-

-

Legatus leucophaius Vieillot, 1818

bem-te-vi-pirata

visualização/vocalização

Ca

D

-

-

neinei

visualização/vocalização

Fr/In

D

-

-

maria-cavaleira

visualização/vocalização

In

B

-

-

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859

irré

visualização/vocalização

Ca

D

-

-

Myiodynastes maculatus Statius Muller, 1776

bem-te-vi-rajado

visualização/vocalização

In

D

-

-

visualização/vocalização

In

I

-

-

visualização/vocalização

On

D

-

-

Phyllomyias fasciatus Thunberg, 1822

filipe
bentevizinho-de-penachovermelho
piolhinho

visualização/vocalização

Ca

B

-

-

Pitangus sulphuratus Linnaeus, 1766

bem-te-vi

visualização/vocalização

On

D

-

-

gritador

visualização/vocalização

In

B

-

-

Serpophaga subcristata Vieillot, 1817

alegrinho

visualização/vocalização

In

B

-

-

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819

suiriri

visualização/vocalização

Ca

D

-

-

tesourinha

visualização/vocalização

On

D

-

-

TYRANNIDAE
Attila rufus Vieillot, 1819
Camptostoma obsoletum Temminck, 1824

Fluvicola nengeta Linnaeus, 1766
Hirundinea ferruginea Gmelin, 1788

Megarynchus pitangua Linnaeus,1766
Myiarchus ferox Gmelin, 1789

Myiophobus fasciatus Statius Muller, 1776
Myiozetetes similis Spix, 1825

Sirystes sibilator Vieillot, 1818

Tyrannus savana Daudin, 1802
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Espécie

Nome Popular

Registro

Guilda

Ambiente

Status de
Conservação
Estadual

Nacional

VIREONIDAE
Cyclarhis gujanensis Gmelin, 1789

pitiguari

visualização/vocalização

Ca

B

verdinho-coroado

visualização/vocalização

In

B

-

-

juruviara

visualização/vocalização

Fr/In

B

-

-

andorinha- pequena-de-casa

visualização

In

E

-

-

andorinha-grande

visualização

In

E

-

-

Cantorchilus longirostris Vieillot, 1819

garrinchão-de-bico-grande

visualização/vocalização

In

I/B

-

-

Troglodytes musculus Naumann, 1823

corruíra

visualização/vocalização

Ca

B

-

-

sabiá-poca

visualização/vocalização

Fr/Gr

C

Turdus leucomelas Vieillot, 1818

sabiá-barranco

visualização/vocalização

Fr/Gr

C

Turdus rufiventris Vieillot, 1818

sabiá-laranjeira

visualização/vocalização

Fr/Gr

C

-

-

tico-tico

visualização/vocalização

On

C

-

-

Hylophilus poicilotis Temminck, 1822
Vireo chivi Vieillot, 1817
HIRUNDINIDAE
Pygochelidon cyanoleuca Vieillot, 1817
Progne chalybea Gmelin, 1789
TROGLODYTIDAE

TURDIDAE
Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850

PASSERELLIDAE
Zonotrichia capensis Statius Muller, 1776
PARULIDAE
Basileuterus culicivorus Deppe,1830

pula-pula

visualização/vocalização

Ca

B

-

-

pula-pula-assobiador

visualização/vocalização

Ca

C

-

-

pula-pula-ribeirinho

visualização/vocalização

Ca

A

-

-

Geothlypis aequinoctialis Gmelin, 1789

pia-cobra

visualização/vocalização

In

B

-

-

Sertophaga pitiayumi Vieillot, 1817

mariquita

visualização/vocalização

Fr

B

-

-

Cacicus haemorrhous Linnaeus, 1766

guaxe

visualização/vocalização

On

D

-

-

Cacicus cela (Linnaeus, 1758)

xexeú

entrevista

On

C

-

-

Basileuterus leucoblepharus Vieillot, 1817
Myiothlypis rivularis Wied, 1821

ICTERIDAE
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Espécie

Nome Popular

Registro

Guilda

Ambiente

Status de
Conservação
Estadual

Nacional

THRAUPIDAE
Coereba flaveola Linnaeus, 1758

cambacica

visualização/vocalização

Ne/In

B

-

-

saí-azul

visualização/vocalização

Fr

D

-

-

saíra-ferrugem

vocalização

Fr/In

I

-

-

Ramphocelus bresilius Linnaeus, 1766

tiê-sangue

visualização/vocalização

Fr

I/B

-

-

Tachyphonus coronatus Vieillot, 1822

tiê-preto

vocalização

Fr/Gr

I

-

-

saíra-amarela

vocalização

Fr/Gr

A

-

-

Dacnis cayana Linnaeus, 1766
Hemithraupis ruficapilla Vieillot, 1818

Tangara cayana Linnaeus, 1766
Tangara cyanocephala Statius Muller, 1776

saíra-militar

visualização/vocalização

Fr/In

D

-

-

Tangara palmarum Wied, 1821

sanhaço-do- coqueiro

visualização/vocalização

Fr/In

D

-

-

Tangara sayaca Linnaeus, 1766

sanhaço- cinzento

visualização/vocalização

Fr/In

D

-

-

saíra-sete-cores

visualização/vocalização

Fr

D

-

-

saí-canário

visualização/vocalização

Fr/In

I

-

-

Trichothraupis melanops Vieillot, 1818

tiê-de-topete

vocalização

Fr

I

-

-

Sporophila caerulescens Vieillot, 1823

coleirinho

entrevista

Gr

C

golinho

entrevista

Gr

C
-

-

Tangara seledon Statius Muller, 1776
Thlypopsis sordida d'Orbigny & Lafresnaye, 1837

Sporophila albogularis Spix, 1825
Trichothraupis melanops Vieillot, 1818

tiê-de-topete

vocalização

Fr

I

Saltator fuliginosus Daudin, 1800

bico-de-pimenta

entrevista

Fr

B

Volatinia jacarina Linnaeus, 1766

tiziu

vocalização/visualização

Gr

C

fim-fim

vocalização

Fr

I

-

-

Euphonia violacea Linnaeus, 1758

gaturamo

visualização/vocalização

Fr

B

-

-

Euphonia pectoralis Latham, 1801

ferro-velho

visualização/vocalização

Fr/In

I/B

-

-

bico-de-lacre

visualização/vocalização

Gr

C

-

-

pardal

visualização/vocalização

On

C

-

-

FRINGILIDAE
Euphonia chlorotica Linnaeus, 1766

ESTRILDIDAE
Estrilda astrild Linnaeus, 1758
PASSERIDAE
Passer domesticus Linnaeus, 1758
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Espécie

Nome Popular

Registro

Guilda

Ambiente

Status de
Conservação
Estadual

Nacional

PICIFORMES
RAMPHASTIDAE
Ramphastos toco Statius Muller, 1776

tucanuçu

visualização/vocalização

On

D

-

-

picapauzinho-de-coleira

visualização/vocalização

In

I

-

-

pica-pau-de-cabeça-amarela

vocalização

In

I

-

-

benedito-de-testa-amarela

vocalização

In

I

-

-

PICIDAE
Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845
Celeus flavescens Gmelin, 1788
Melanerpes flavifrons Vieillot, 1818
Piculus flavigula Boddaert, 1783

pica-pau-bufador

vocalização

In

I

-

-

Veniliornis spilogaster Wagler, 1827

picapauzinho-verde-carijó

visualização/vocalização

In

I/B

-

-

Dryocopus lineatus Linnaeus, 1766

pica-pau-de-banda-branca

vocalização

In

I

--

-

papagaio-verdadeiro

visualização/vocalização

Fr/Gr

D

NT

-

Pionus maximiliani Kuhl, 1820

maitaca

visualização/vocalização

Fr/Gr

E

-

-

Pyrrhura frontalis Vieillot, 181

tiriba-de-testa-vermelha

visualização/vocalização

Fr/Gr

E

-

-

corujinha-sapo

visualização/vocalização

Ca

I

-

-

biguá

visualização

Ca

E

tesourão

visualização

Ca

E

-

-

garça-branca

visualização

Ca

E

-

-

PSITTACIFORMES
PSITTACIDAE
Amazona aestiva Linnaeus, 1758

STRIGIFORMES
STRIGIDAE
Megascops choliba Vieillot, 1817
SULIFORMES
PHALACROCORACIDAE
Nannopterum brasilianus Gmelin, 1789
FREGATIDAE
Fregata magnificens Mathews, 1914
PELECANIFORMES
ARDEIDAE
Ardea alba Linnaeus, 1758
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Espécie
Tigrisoma lineatum Boddaert, 1783
Egretta caerulea Linnaeus, 1758
Egretta thula Molina, 1782
Syrigma sibilatrix Temminck, 1824

Status de
Conservação

Nome Popular

Registro

Guilda

Ambiente

Estadual

Nacional

socó-boi

visualização

Ca

A

-

-

garça-azul

visualização

Ca

E

-

-

garça-branca- pequena

visualização

Ca

E

-

-

maria-faceira

visualização

Ca

D

-

-

TROGONIFORMES
TROGONIDAE
Trogon surrucura Linnaeus, 1766
surucuá-de- barriga-amarela
visualização/vocalização
Fr/In
D
Legenda de acordo com o Decreto Estadual n. 60.133/2014: CR – criticamente em perigo; EN – em perigo; VU – vulnerável; NT – quase ameaçado; DD dados insuficientes.

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA - SÃO VICENTE/SP
EIA - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO BIÓTICO

-

CAP. 10 - 41 / 114

Página: 370

Na 1ª Campanha foram identificadas 129 espécies, enquanto na 2ª Campanha foi
identificada menor riqueza de espécies de aves (n = 117 espécies). O maior número
de espécies registrado na estação chuvosa possivelmente está associado à época de
floração e frutificação das espécies vegetais utilizadas como alimento pelas aves,
além da maior incidência de chuvas que propiciam maior abundância de insetos.
A elevada riqueza de espécies registrada se deve aos diversos ambientes existentes
na área de estudo, como estratos abertos e fechados, sub-bosques, trilhas e picadas,
bordas do fragmento, dossel, drenagens, áreas alagadas (brejosas) e campos
antrópicos, o que maximiza o forrageio das aves.
Florestas tropicais possuem amplos gradientes de microclimas internos devido a
complexidade da vegetação, o que favorece a uma ocupação horizontal e vertical da
fauna (Whitmore, 1991). O aumento da complexidade estrutural da vegetação
possibilita novas formas de exploração do ambiente e um aumento no número de
espécies de aves pode ser constatado pelo aparecimento de novas guildas
alimentares ou pelo acréscimo das anteriormente existentes (Wilson, 1974). Dessa
forma, a diversidade de espécies em um dado habitat está diretamente associada à
estrutura da floresta do que a quantidade de espécies vegetais propriamente ditas
(Lebreton; Choisy, 1991).
A família mais representativa nas duas campanhas foi Tyrannidae, sendo registrada
20 espécies desse grupo na 1ª Campanha e 13 espécies na 2ª Campanha (Gráfico
10-02). A família Tyrannidae corresponde ao grupo com maior número de espécies
registradas em levantamentos de avifauna (Aleixo; Vielliard, 1995; Develey, 2004). É
considerada a família de aves mais representativa do Hemisfério Ocidental e
corresponde aproximadamente a 18% de Passeriformes da América do Sul. Está
adaptada aos mais variados nichos ecológicos, fato que evidencia sua plasticidade de
ocupação e sugere a influência antrópica sgobre a vegetação estudada.

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA – SÃO VICENTE/SP
EIA - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO BIÓTICO

CAP. 10 - 42 / 114

Página: 371

STRIGIDAE
FREGATIDAE
PHALACROCORACIDAE
ARAMIDAE
CHARADRIIDAE
JACANIDAE
BUCCONIDAE
CRACIDAE
PHASIANIDAE
XENOPIDAE
CONOPOPHAGIDAE
RHINOCRYPTIDAE
PLATYRINCHIDAE
CATHARTIDAE
PASSERELLIDAE
ESTRILDIDAE
PASSERIDAE
RAMPHASTIDAE
TROGONIDAE
CAPRIMULGIDAE
TITYRIDAE
ICTERIDAE
HIRUNDINIDAE
TROGLODYTIDAE
PIPRIDAE
VIREONIDAE
DENDROCOLAPTIDAE
TURDIDAE
PARULIDAE
CUCULIDAE
RALLIDAE
FALCONIDAE
ACCIPITRIDAE
PSITTACIDAE
FRINGILIDAE
ARDEIDAE
COLUMBIDAE
PICIDAE
FURNARIIDAE
RHYNCHOCYCLIDAE
THAMNOPHILIDAE
TROCHILIDAE
THRAUPIDAE
TYRANNIDAE
0

5

10

15

20

25

Número de espécies
1ª Campanha

2ª Campanha

Gráfico 10-02: Número de espécies de aves identificadas para cada família.

A seguda família mais representativa é Thraupidae. A ocorrência de espécies
pertencentes a essa família proporciona um bom indicativo do estágio de conservação
da área por apresentarem dieta especializada e restrita a frutos nativos, o que dificulta
a sua ocorrência em áreas de mata mais isolada e com vegetação mais degradada
(Develey, 2004). Infere ainda na boa produção de frutos ao longo do ano pela
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vegetação e ao mesmo tempo bom potencial para dispersão de sementes, indicando
consequentemente a regeneração/manutenção das florestas.
As espécies mais abundantes no terreno do empreendimento ao longo das duas
campanhas foram R. bresilius (tiê-sangue), T. caerulescens (choca-da-mata), H.
rufimarginatus (chorozinho-de-asa-vermelha), M. manacus (rendeira), E. pectoralis
(ferro-velho), C. longirostris (garrinchão-do-bico-grande), C. flavescens (pica-pau-decabeça-amarela), S. pitiayumi e C. haemorrhous (guaxe). Essa última espécie ocorre
comumente nas florestas de restinga do estado de São Paulo e foi visualizado nas
copas da espécie arbórea Clusia criuva se alimentando dos frutos na companhia de
indivíduos juvenis.

Foto 10-35: Indivíduo macho de R. bresilius (tiê-sangue).
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Foto 10-36: Indivíduo macho da espécie Manacus manacus (rendeira).

Foto 10-37: Indivíduo fêmea da espécie Manacus manacus (rendeira).
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Foto 10-38: Indivíduo macho de Thamnophilus caerulescens (choca-da-mata). A espécie é abundante
na área do empreendimento.

Foto 10-39: Indivíduo fêmea de Thamnophilus caerulescens (choca-da-mata).
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No Gráfico 10-03 são apresentados os principais ambientes de forrageio utilizados
pelas aves na 1ª e na 2ª campanha do levantamento. Predominam na área de estudo
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Gráfico 10-03: Principais ambientes de forrageio das aves.

Através de visualização e, principalmente, vocalizações, foram identificadas no interior
da mata durante as espécies M. striata (barbudo-rajado), C. lineata (chupa-dente), P.
cayana (alma-de-gato), S. speluncaea (tapaculo-preto), B. cinerea (matracão), M.
squamosus (papa-formiga-de-grota), E. indigoticus (macuquinho), D. turdina
(arapaçu-liso), S. griseicapillus (arapaçu-verde), D. platyrostris (arapaçu-grande), X.
fuscus (arapaçu-rajado), X. minutus (bico-virado-miúdo), H. nidipendulus (tachuricampainha),

A.

leucophthalmus

(barranqueiro-deolho-branco),

I.

militaris

(tangarazinho), P. mystaceus (patinho), M. rufiventris (abre-asa-de-cabeça-cinza), L.
amaurocephalus (cabeçudo), M. auriculares (miudinho), P. ventralis (borboletinha-domato), T. cinereum (ferreirinho-relógio), T. poliocephalum (teque-teque), T.
sulphurescens (bico-chato-de-orelha-preta), C. fuscatus (guaracavuçu), L. euleri
(enferrujado), M. fasciatus (filipe), H. ruficapilla (saíra-ferrugem), T. coronatus (tiêpreto), T. sordida (saí-canário), T. melanops (tiê-de-topete), E. chlorotica (fim-fim), P.
temminckii (pica-pauzinho-de-coleira), D. lineatus (pica-pau-de-banda-branca), C.
flavescens (pica-pau-de-cabeça-amarela), M. flavifrons (benedito-de-testa-amarela) e
P. flavigola (pica-pau-bufador).
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Foto 10-40: Indivíduo de Xenops minutus (bico-virado).

Foto 10-41: Indivíduo macho de Euphonia chlorotica (fim-fim).

A família dos beija-flores (Trochilidae) também foi registrada no interior da vegetação,
embora as espécies também tenham sido avistadas nas proximidades das trilhas se
alimentando

de

trepadeiras

herbáceas

em

floração.

A

família

insetívora

Thamnophilidae, representada por T. caerulescens (choca-da-mata), Batara cinerea
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(matracão), D. ferruginea (trovoada), D. malura (choquinha-carijó), D. stictothorax
(choquinha-de-peito-pintado), H. rufimarginatus (chorozinho-de-asa-vermelha), P.
leucoptera (papa-taoca-do-sul), M. squamosus (papa-formiga-de-grota), M. severa
(borralhara) e M. minor (choquinha-pequena), também foi registrada no interior da
vegetação forrageando, principalmente, no sub-bosque da mata.

Foto 10-42: Amazilia versicolor (beija-flor-de-banda-branca).

Foto 10-43: Dysithamnus stictothorax (choquinha-de-peito-pintado).
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No dossel foram registrados os gaviões B. brachyurus (gavião-de-cauda-curta) e R.
magnirostris (gavião-carijó); os tiranídeos A. rufus (capitão-de-saíra), L. leucophaius
(bem-te-vi-pirata), M. pitangua (neinei), M. swainsoni (irré), M. maculatus (bem-te-virajado), M. similis (bem-te-vizinho-de-penacho-vermelho), P. sulphuratus (bem-te-vi),
T. melancholicus (suiriri) e T savana (tesourinha); os traupídeos D. cayana (saí-azul),
T. cyanocephala (saíra-militar), T. palmarum (sanhaço-do-coqueiro), T. sayaca
(sanhaço-cinzento), T. seledon (saíra-sete-cores), T. sórdida (saí-canário); as
espécies Syrigma sibilatrix (maria-faceira) e C. haemorrhous.

Foto 10-44: Buteo brachyurus (gavião-de-cauda-curta) registrado em área aberta na porção sul do
terreno.
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Foto 10-45: Rupornis magnirostris (gavião-carijó) registrado em uma das áreas abertas utilizadas
como campo de futebol (coordenadas 23 k 7346838 mS e 349656 mE, UTM, Sirgas 2000).

Foto 10-46: Tangara cyanocephala (sanhaçu-cinzento).
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Somente em dois dias de campo da 1ª Campanha foi visualizado o tucanuçu
Ramphastos toco, registrado na 2ª Campanha somente através de vocalizações.
O

papagaio-verdadeiro

Amazona

aestiva

pode

ser

encontrado

facilmente

sobrevoando o terreno ou então forrageando no dossel da vegetação. Essas espécies
devem utilizar o fragmento florestal como ambiente de forrageio devido ao fácil
deslocamento em função da proximidade da vegetação que está em conectividade
com a Serra do Mar e é interceptada pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.

Foto 10-47: Ramphastos toco (tucanuçu) registrado em áreas aberta na 1ª Campanha da Avifauna
sob as coordenadas 23 k 7346633 mS e 349464 mE (UTM, Sirgas 2000).

Ocupando a borda da mata foram registrados principalmente as espécies S. spixi
(joão-teneném), P. cayana (alma-de-gato), A. guarauna (carão), P. castaneus
(caneleiro), P. validus (caneleiro-de-chapéu-preto), P. obscura (jacuguaçu), V. chivi
(juruviara), H. poicilotis (verdinho-coroado), C. longirostris (garrinchão-de-bico-longo),
T. musculus (corruíra), B. culicivorus (pula-pula), C. gujanensis (pitiguari), G.
aequinoctialis (pia-cobra), S. pitiayumi (mariquita), C. flaveola (cambacica), E.
pectoralis (ferro-velho) e os tiranídeos C. obsoletum (risadinha), E. flavogaster
(guaracava-de-barriga-amarela), C. fuscatus (guaracavuçu), M. ferox (mariacavaleira), P. fasciatus (filipe), S. sibilator (gritador) e S. subcristata (alegrinho).
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Foto 10-48: Myiarchus ferox (maria-cavaleira).

Foto 10-49: Vireo chivi (juruviara) na borda da mata.
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Foto 10-50: Pachyramphus validus (caneleiro-de-chapéu-preto) na borda da mata.

As aves de ocorrência em áreas abertas também foram muito abundantes e indicam
a degradação da vegetação na borda do fragmento. Como exemplo podem ser
mencionadas as espécies C. livia (pombo-doméstico), C. talpacoti (rolinha), P.
picazuro (asa-branca) e P. cayennensis (pomba-galega). Diferentemente dessas
espécies de pomba, a espécie L. rufaxila (juriti-de-testa-branca) foi encontrada em
áreas mais fechadas.
A ave H. ferruginea foi muito observada nas proximidades das residências e nas áreas
de ocupações presentes dentro do terreno, assim como P. sulphuratus. Ambas são
espécies generalistas e apresentam boa adaptação ao ambiente urbano. As espécies
C. ani (anu-preto), Z. capensis (tico-tico), V. jacarina (tiziu), E. astrild (bico-de-lacre) e
P. domesticus (pardal) foram muito avistadas em áreas abertas na porção sul do
terreno, também nas proximidades de ocupações presentes na área do
empreendimento. Já os sabiás das espécies T. rufiventris (sabiá-laranjeira), T.
amaurochalinus (sabiá-poca) e T. leucomelas (sabiá-barranco) podem ser
encontrados em áreas abertas, porém próximo a áreas mais vegetadas.
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Foto 10-51: Estrilda astrild (bico-de-lacre).

Através de informações concedidas por moradores das imediações, ocorrem ainda no
terreno do empreendimento as espécies S. caerulescens (coleirinho), S. albogularis
(golinho), S. fuliginosus (bico-de-pimenta) e C. cela (xexéu). A espécie S. albogularis
(golinho) ocupa preferencialmente a região nordeste do país e pode ser encontrada
na região sudeste em casos de migração.
A espécie urubu-de-cabeça-preta C. atratus foi frequentemente avistada nas áreas
abertas limítrofes do fragmento de Floresta Alta de Restinga e sua presença no local
se deve aos resíduos orgânicos descartados pela população no terreno. Durante os
estudos de campo foram visualizados corpos de animais domésticos (cachorros e
cavalo) em estado de putrefação, fato que contribui para a abundância de urubus que
podem ser considerados como fauna sinantrópica. O mesmo ocorre com a galinha
doméstica (G. gallus domestico) que é criada nas residências presentes na gleba.
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Foto 10-52: Bando de Coragyps atratus (urubu-de-cabeça-preta) forrageando em meio a resíduos
descartados pela população local no terreno.

Foto 10-53: Presença de galinha-doméstica devido a criação por moradores locais na região.

A espécie V. chilensis (quero-quero), característica de áreas antropizadas, e as
espécies C. plancus e M. chimachima foram frequentemente observadas nas áreas
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abertas em meio a vegetação que são utilizadas pela população do entorno como
campos de futebol.
Utilizando o espaço aéreo foi registrada a espécie gavião-pombo-pequeno A.
lacernulatus, o biguá N. brasilianus, as andorinhas P. cyanoleuca e P. chalybea e os
psitacídeos P. maximiliani e P. frontalis. As garças A. alba, E. caerulea e E. thula
também foram avistadas sobrevoando o terreno e possivelmente utilizam as áreas
alagadas presentes em meio a vegetação como ambiente de forrageio. A fragata
Fregata magnificens foi visualizada sobrevoando em virtude da proximidade do local
com o ambiente marinho.
As espécies J. jacana (jaçanã), C. cinnamomeus (curutié), A. saracura (saracura-domato), G. galeata (frango d’água comum) e F. nengeta (lavadeira-mascarada) foram
registradas nas áreas brejosas adjacentes às drenagens que interceptam
transversamente a área do empreendimento, principalmente na porção sul do terreno
e inclusive em áreas com indícios de lançamento de esgoto sanitário. Já as espécies
M. rivularis (pula-pula-ribeirinho) e L. nematura (joão-porca) foram registradas em
áreas alagadas no interior da Floresta Alta de Restinga.

Foto 10-54: Presença de Galinulla galeata (frango d’água comum) em área alagada na porção sul da
área.
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA – SÃO VICENTE/SP
EIA - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO BIÓTICO

CAP. 10 - 57 / 114

Página: 386

Foto 10-55: Socó-boi-jovem (Tigrisoma lineatum) em área brejosa na porção sul da área.

Foto 10-56: Certhiaxis cinnamomeus (curutié) nas proximidades de drenagem sob as coordenadas 23k
7353363 mS e 645891 mE (UTM, Sirgas 2000).
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Foto 10-57: Fluvicola nengeta (lavadeira-mascarada).

O curiango N. albicolis e o bacurau-tesoura H. torquata foram visualizados tanto no
período matutino como no período noturno em uma área semiaberta coberta por
vegetação rasteira situada sob as coordenadas 23k 7346621 m S e 349451 m E (UTM,
Sirgas 2000). A corujinha-do-mato M. coliba foi avistada durante os estudos
conduzidos no período noturno.
Foi identificada em campo através de vocalizações a espécie Saltator similis (trincaferro). Posteriormente, foi observado que essa ave é criada em gaiolas pela população
que habita as proximidades da área do empreendimento.
Mesmo o terreno apresentando extensa cobertura vegetal densa, algumas espécies
dificilmente podem habitar o local, como é o caso de Odontophorus capueira (Spix,
1825), conhecimento popularmente como uru, e de Tinamus solitarius (Vieillot, 1819),
conhecido como inhambu. Ambas as espécies forrageiam no solo, apresentam baixo
poder de voo e podem estar vulneráveis pela densa ocupação urbana presente nas
adjacências do terreno e pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega que exerce um papel
crucial na fragmentação florestal da região de inserção do empreendimento. Além
disso, foram encontradas durante os estudos de campo diversas armadilhas para
captura de animais silvestres. Pegadas de cachorros domésticos de grande porte e
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de fogueiras em áreas mais internas e fechadas também sugere a possível presença
de caçadores no local que utilizam esses animais para farejar animais silvestres.
A porção de fronte à Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-55) foi uma das piores
localidades para a identificação de aves devido ao trânsito de veículos e ruídos.
Predominam principalmente nessa área as espécies C. longirostris (garrinchão-dobico-grande) e T. musculus (corruíra).
Quanto à distribuição da avifauna por hábito alimentar, nota-se que as aves
insetívoras foram as que contribuíram com maior número de espécies na 1ª (n = 42)
e na 2ª Campanha (n = 36) (Gráfico 10-04). Essa guilda representa grande parte da
avifauna registrada em diversos estudos (Aleixo; Vielliard, 1995; Anjos, 2001; Develey,
2004) e constitui o hábito alimentar mais numeroso em florestas tropicais, estando
associado à alta porcentagem de insetos presentes. As aves insetívoras são as mais
especializadas na busca por alimentos e se adaptam a diferentes substratos para o
forrageio, como superfícies foliares, cascas de árvores, sobre o solo ou no espaço
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Gráfico 10-04: Hábitos alimentares das aves identificadas na área do empreendimento.

A abundância de aves carnívoras está associada com a presença de espécies que
forrageam em ambientes de água e se alimentam tanto de pequenos peixes como de
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pequenos crustáceos. Além dessas espécies, merecem destaque os gaviões (família
Accipitridae) e falcões (família Falconidae) registrados no terreno.
A presença de frugívoros e de néctar-insetívoros está relacionada aos períodos de
frutificação e floração, assim como a distribuição espacial das espécies vegetais
utilizadas no forrageamento, o que propicia amplo alcance espacial das espécies na
procura de seus recursos alimentares. Diversas plantas presentes nos subosques
tropicais podem ser zoocóricas, como é o caso de Clusia criuva, propiciando a
presença de uma rica fauna frugívora e nectarívora nessas florestas. A pressão
seletiva exercida por bandos de aves frugívoras sobre as espécies de plantas
frutíferas promove, através da dispersão, um aumento no número de árvores e na
produção de frutos, diminuindo consecutivamente a competição e permitindo que
várias espécies se utilizem desse recurso.
A ocorrência de espécies que se enquadram nessa categoria, pertencentes às
famílias Psittacidae e Thraupidae, proporciona um bom indicativo do estágio de
conservação da área por apresentarem dieta especializada e restrita a frutos nativos,
o que dificulta a sua ocorrência em áreas de mata mais isolada e com vegetação mais
degradada (Develey, 2004). Infere ainda na boa produção de frutos ao longo do ano
pela vegetação e ao mesmo tempo bom potencial para dispersão de sementes,
indicando consequentemente a regeneração/manutenção das florestas.
Segundo o Decreto n.º 63.853, de 27 de novembro de 2018, que declara as espécies
da fauna silvestre no Estado de São Paulo regionalmente extintas, as ameaçadas de
extinção, as quase ameaçadas e as com dados insuficientes para avaliação, as
espécies Myrmotherula minor (choquinha-pequena) e Amadonastur lacernulatus
(gavião-pombo-pequeno) estão vulneráveis a extinção. Essas espécies também
constam como vulneráveis a extinção no Livro Vermelho da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção (Brasil, 2018), assim como a espécie Amazona aestiva
(papagaio-verdadeiro), que está em perigo de extinção no Brasil devido
principalmente à caça e ao comércio ilegal.
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Foto 10-58: Casal de Amazona aestiva (papagaio-verdadeiro) na copa de exemplar de Eucalyptus sp.
na porção sul do terreno.

Destaca-se, no entanto, que a avifauna corresponde ao grupo menos susceptível aos
impactos da supressão quando comparadas com os demais grupos estudados devido
ao maior poder de deslocamento e migração para outros fragmentos.
Das espécies identificadas na área do empreendimento, 40 das espécies registradas
são endêmicas do bioma Mata Atlântica (SICK, 1997), sendo elas R. bresilius, A. rufus,
R. naevius, M. striata, C. lineata, C. melanops, T. melanops, T. coronatus, T.
cyanocephala, M. manacus, A. rufus, E. indigoticus, M. auricularis, D. stictothorax, H.
rufimarginatus, M. squamosus, P. leucoptera, M. severa, S. ruficapilla, C. pallida, A.
leucophthalmus, T. cinereum, M. rufiventris, P. temminkii, V. spilogaster, M. flavifrons,
D. turdina, P. frontalis, F. fusca, T. glaucopis, T. seledon, B. leucoblepharus, H.
poicilotis, D. malura, M. minor, H. nidipendulus, P. obscura, A. saracura, S. speluncae
e T. surrucura.
No Gráfico 10-05 é apresentada a curva de acumulação de espécies para as aves
determinada através do estimador de riqueza não paramétrico Jackknife (Krebs,
2013). Assim como a curva obtida para os mamíferos, pode ser observada para o
grupo das aves a tendência da curva em estabilizar (probabilidade de 97,5%),
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evidenciando que o número de espécies identificado representa a avifauna local e,
portanto, a suficiência amostral.

Gráfico 10-05: Curva de acumulação de espécies para aves, indicando que o esforço amostral foi
satisfatório.

10.1.2.4

Considerações

As aves identificadas evidenciam os mais variados ambientes presentes na área do
empreendimento. Embora a cobertura vegetal do local seja densa e extensa, fato que
favorece a presença de espécies características de ambientes florestais no local, notase a influência antrópica das imediações sobre o fragmento em questão. As alterações
no ambiente, como invasões, descarte de resíduos e a presença de espécies ruderais
prejudicam a composição da comunidade da avifauna devido ao aumento da
abundância de determinadas espécies, principalmente das espécies consideradas
sinantrópicas.
Muitas espécies de ocorrência em áreas florestadas, como é o caso do papagaioverdadeiro A. aestiva, do tucanuçu R. toco e dos indivíduos das famílias
Thamnophilidade e Rhynchocyclidae, foram encontrados no terreno muito
provavelmente devido à proximidade com o fragmento florestal em conectividade com
a Serra do Mar existente do lado oposto à Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.
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A avistagem e a identificação de aves na região norte do terreno, nas proximidades
da rodovia, foram dificultadas pelos ruídos de caminhões e demais veículos que
trafegam no local. As diversas clareiras antrópicas encontradas favorecem a presença
de muitas espécies, mas também atuam no efeito de borda do fragmento, dificultando
a permanência das aves mais restritas à vegetação mais fechada. Destaca-se ainda
o baixo número de espécies ameaçadas de extinção identificadas durante os estudos
de campo. Esse fato evidencia que a ocupação residencial nas imediações diretas do
fragmento florestal e as ações antrópicas sobre esse remanescente (p. ex. abertura
de trilhas, invasões e ocuações irregulares, circulação de pessoas e abertura de
clareiras para utilização como quadras esportivas) exercem pressão seletiva sobre à
fauna silvestre.
Já a porção sul, onde a vegetação apresenta mais aspectos de degradação, se
mostrou como um local importante para o forrageio de aves devido à presença de
áreas brejosas e devido às drenagens que interceptam a Floresta Alta de Restinga.
Embora as aves apresentem maior poder de deslocamento quando comparadas aos
demais grupos da fauna silvestre estudados na área do empreendimento, é
imprescindível a execução de um Programa de Afugentamento da Fauna Silvestre e
de um Programa de Resgate da Fauna Silvestre onde ocorra a busca ativa por ninhos
de aves.

10.1.3

Herpetofauna

Apesar de intensa devastação, a Mata Atlântica possui grande diversidade de anfíbios
e répteis, o que a torna uma das áreas mais importantes para a manutenção da
biodiversidade. Em função de suas características ecológicas, anfíbios e répteis
podem ser considerados organismos indicadores da qualidade ambiental. A baixa
capacidade de deslocamento, a dependência de água e de microhabitats úmidos para
reprodução caracterizam os anfíbios como espécies vulneráveis a modificações no
ambiente natural. Além da seletividade de ambientes, os répteis apresentam tamanho
reduzido das ninhadas, o que também os tornam vulneráveis à desconfiguração de
seu habitat.
A Mata Atlântica é um bioma rico em espécies da herpetofauna por dispor de uma
elevada diversidade de microambientes, favorecendo a presença de espécies e
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grupos endêmicos, com características biológicas muito especializadas (Haddad,
1998; Marques et al., 1998; Rossa-Feres et al., 2008).
Aproximadamente 400 espécies de anfíbios podem ser encontradas na Mata Atlântica
(Haddad et al., 2008), sendo que cerca de 85% dessas espécies são consideradas
endêmicas (Cruz & Feio, 2007). Assim como no caso dos anfíbios, os répteis da Mata
Atlântica possuem grande diversidade e endemismo associados às áreas de florestas
em função do relevo acidentado e da grande disponibilidade de ambientes (Marques
et al., 1998).
Com relação aos répteis, o Brasil conta com 795 espécies, sendo 36 Testudines, 6
Crocodylia, e 753 Squamata (72 anfisbenas, 276 “lagartos” e 405 serpentes) (Costa &
Bérnils, 2018). Dessas, aproximadamente 197 espécies ocorrem na Mata Atlântica
(Forlani et al., 2010) e estima-se que 60 são endêmicas.
Rodrigues (2005) estimou a herpetofauna da Mata Atlântica em 134 espécies de
serpentes e 67 espécies de lagartos e anfisbenas. Dessa forma, as serpentes do
bioma Mata Atlântica correspondem a 41,23% das espécies brasileiras e os lagartos
e anfisbenas correspondem a 24,45%. Dados mais recentes apontam que Brasil
possui 1.080 espécies do grupo herpetofauna, sendo 1.039 anuros, 05 caudatas e 36
gymnophionas. Dessas, 543 espécies ocorrem na Mata Atlântica (529 de anuros e 14
gymnophionas) (Segalla et al., 2016). O país apresenta ainda 472 espécies
endêmicas desse bioma (Haddad et al., 2013).
A fragmentação florestal pode ser um fator determinante na constituição da
comunidade de répteis e anfíbios, considerando que espécies estritamente florestais
ficam cada vez mais restritas às áreas menores. Conforme a fragmentação é
intensificada, as espécies de áreas abertas e generalistas podem ser beneficiadas e
ampliar sua área de distribuição original (Silvano et al., 2003).
Embora a composição da herpetofauna do município de São Vicente seja pobremente
conhecida, está intimamente relacionada com a herpetofauna conhecida para a Serra
do Mar, principalmente no tocante a espécies que ocorrem nas suas áreas de baixada
e planície. A seguir será apresentado o Diagnóstico da Herpetofauna da área de
estudo.

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA – SÃO VICENTE/SP
EIA - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO BIÓTICO

CAP. 10 - 65 / 114

Página: 394

10.1.3.1

Herpetofauna na AID e AII

A partir da compilação dos dados secundários obtidos dos estudos realizados na AII
e AID do empreendimento foram registradas 37 espécies de anfíbios, pertencentes à
Ordem Anura e distribuídas em dez famílias e 18 espécies de répteis, pertencentes
às Ordens Crocodylia, Squamata e Testudines e distribuídas em onze famílias
(Quadro 10-06).
Quadro 10-06: Espécies de provável ocorrência na área de estudo, obtidas de dados secundários. Referência (AID): EIA do Complexo Empresarial Andaraguá (Icipar/Geotec, 2014).
Composição Taxonômica

Nome popular

Referência
Bibliográfica

Status de
Ameaça

(Icipar/Geotec, 2014)

SP

BR

sapo-cururu

ITA, PG

NA

NA

sapp-cururuzinho

ITA, PE, PG

NA

NA

perereca-verde

ITA, PE, PG, MO

NA

NA

rã-martelo
rãzinha-assobiadorada-mata
pererequinha-do-brejo

PE, ITA, PG

NA

NA

PE

NA

NA

PE

NA

NA

raspa-cuia

ITA, PE, PG

NA

NA

perereca

ITA, PE, PG, MO

NA

NA

rãzinha-piadeira

ITA, PE, PG, MO

NA

NA

rã-manteiga

ITA, PE, PG, MO

NA

NA

AMPHIBIA
BUFONIDAE
Rhinella ictericaEND
Rhinella ornata

END

HYLIDAE
Boana albomarginataEND
Boana faber

END

Dendropsophus micropsEND
Dendropsophus minutus
Scinax fuscovarius
Scinax tymbamirim¹

END

LEPTODACTYLIDAE
Adenomera marmorata END
Leptodactylus latrans
TEIIDAE
Salvator merianaeMA ²

teiu

PE, ITA, PG

NA

NA

cobra-d'água

ITA

NA

NA

caninana

ITA

NA

NA

cobra-coral

PG

NA

NA

DIPSADIDAE
Helicops carinicaudusMA
Spilotes pullatusMA
ELAPIDAE
Micrurus coralinusMA
VIPERIDAE
jararaca
PE, ITA
NA
NA
Bothrops jararaca Legenda: MA – para anfíbios: Espécie Endêmica de Mata Atlântica (Haddad et al,
2013) e para répteis: MA - Espécie cujo bioma preferencial é Mata Atlântica (Marques et al., 2009). EX
– Espécie exótica. Município onde foram registradas as espécies: ITA – Itanhaém, PE – Peruíbe, PG –
Praia Grande, MO – Mongaguá. (1) – Nas Referências 1 e 2 a espécie foi registrada como S. imbegue
e S. alter, respectivamente, mas de acordo com Nunes & Kwet (2012) para a região considera-se Scinax
tymbamirim. (2) – Espécies de importância comercial segundo CITES (2019). NA – Espécie não consta
nas listas de ameaça de extinção. BR - Portaria MMA nº 444/2014 (Brasil, 2014). SP – Decreto Estadual
n°. 63.853/2018 (São Paulo, 2018).
MA
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A composição taxonômica de provável ocorrência para a área de estudo é
representada por alta diversidade de répteis e anfíbios. A maioria das espécies possui
ampla distribuição geográfica na Mata Atlântica, bem como elevado número de
endemismo para o bioma. Destacam-se algumas espécies devido aos requerimentos
ambientais mais restritos, como por exemplo, os anuros de hábitos florestais
Phyllomedusa distincta, que possui um modo reprodutivo especializado – ovos
arborícolas, Cycloramphus sp. que está associado a ambientes rochosos (Haddad et
al., 2013). Dos répteis pode ser citada a cobra-veadeira Corallus hortulanus, que é
mais rara de ser encontrada, além das Chironius spp., as quais são pouco frequentes
(Marques et al., 2001).
Das espécies de provável ocorrência na área de estudo, 31 anfíbios são endêmicos
do bioma Mata Atlântica (Haddad et al., 2013) enquanto 15 espécies de répteis têm a
Mata Atlântica como bioma preferencial (Marques et al., 2009). Uma espécie de réptil
é exótica – a lagartixa-de-parede Hemidactylus mabouia.
De acordo com CITES (2019) duas espécies são consideradas de interesse
econômico - o jacaré-do-papo-amarelo Caiman latirostris, que consta no apêndice I
(cujo comércio somente será permitido em circunstâncias excepcionais) e o lagarto
teiú Salvator merianae no apêndice II (cujo comércio deve ser controlado a fim de
evitar usos incompatíveis com sua sobrevivência) tendo, portanto, a caça como uma
forte ameaça a essas espécies.
Não foram registradas espécies ameaçadas de extinção à nível estadual (São Paulo,
2018) e a nível federal (Brasil, 2014). Vale a pena ressaltar que, embora a proximidade
e a formação florestal similar das áreas das referências bibliográficas, a área do
presente estudo é uma área totalmente cercada por ocupações humanas e sofre alta
interferência antrópica, bem como não possui uma complexidade de ambientes que
corresponda à todas as áreas amostradas nos referidos estudos.

10.1.3.2

Métodos de Estudo de Herpetofauna na ADA

A 1ª Campanha de Levantamento da Herpetofauna no terreno em que a ADA está
inserida foi realizada a partir de Levantamento em campo na área da propriedade do
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA nos dias 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25
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e 26 de janeiro e 1 e 2 de fevereiro, enquanto a segunda foi realizada nos dias 10, 11,
13, 17, 18, 19, 24, 25, 27 de agosto e 01 de setembro de 2020, totalizando 20 dias
efetivos de amostragem em campo.
A primeira campanha contemplou o período sazonal quente e úmido enquanto a
segunda contemplou o período sazonal frio e seco, a primeira campanha foi
representativa para o período sazonal, com altas temperaturas e precipitação, já a
segunda campanha apresentou dias de precipitação atípicas para o período seco,
com alto volume chuvoso.
Para o levantamento dos répteis e anfíbios foram empregados os métodos não
invasivos de busca ativa – diurna e noturna, entrevistas com moradores e encontros
ocasionais nas áreas amostrais delimitadas conforme descrição a seguir.
A área de estudo é formada principalmente por fitofisionomia de Floresta Alta de
Restinga, tendo a presença de corpos d’água, áreas brejosas e inúmeras áreas
alagadas, sendo muitas dessas formadas por poças temporárias, devido aos altos
índices de precipitação. A área como um todo está sob grande pressão antrópica,
visto que o entorno direto é urbanizado em todos os limites da propriedade, com
moradias, sistemas viários e todas as estruturas que caracterizam ocupação humana.
Para o levantamento em campo foram consideradas três áreas amostrais no terreno
onde é prevista a implantação do empreendimento. Vale salientar que a propriedade
não possui barreiras físicas, de forma que a composição taxonômica registrada em
algum sítio amostral pode ocorrer ao longo de toda área. No entanto, o agrupamento
por sítios amostrais visou compreender a distribuição das espécies ao longo da área
de estudo, de acordo com as peculiaridades dos hábitats ao longo da propriedade e
com as pressões antrópicas sofridas.
As áreas de estudo foram denominadas S01, S02 e S03. O S01 – Sítio Amostral 01,
corresponde à área ao sul da propriedade, o S02 – Sítio Amostral 02, à área central e
o S03 – Sítio Amostral 03 está localizado ao norte da propriedade. Na Figura 10-01
consta a delimitação das áreas amostrais e os transectos percorridos em ambas as
campanhas, e no Quadro 10-07 constam as coordenadas geográficas de referência
de cada área e uma breve descrição dos ambientes.
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Quadro 10-07: Localização geográfica de referência e descrição dos Sítios Amostrais da herpetofauna.
Coordenadas UTM
Sítio
(Sirgas
2000 Zona 23k)
Descrição
Amostral
Longitude (m E)
Latitude (m S)
S01

Floresta Alta de Restinga com presença de
corpo d’água. As áreas de borda e interior
são muito marcadas por presença humana e
animais domésticos.

350031,90

7346344,41

S02

Floresta Alta de Restinga, com presença de
corpo d’água, brejos e lagoa. Possui trilhas
para campos de futebol no interior da mata e
trilhas que cortam caminhos e permitem
acesso entre os bairros.

349646,33

7346716,44

S03

Floresta Alta de Restinga, com extensas
áreas alagadas. As bordas do fragmento
indicam presença humana, no entanto,
dentre as três áreas, o interior aparenta ser
menos utilizado.

348986,50

7347019,38

Figura 10-01: Sítios amostrais da herpetofauna – S01, S02 e S03 e transectos de busca ativa
percorridos (em amarelo – dentro dos limites da propriedade).

Nas Fotos 10-59 a 10-72 constam algumas fotos das áreas amostrais e as respectivas
localizações de registro (em SIRGAS 2000, UTM, Zona 23K).
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Foto 10-59: Áre alagada no Sítio Amostral 01
– S01 (350171 m E / 7346398 m S).

Foto 10-60: Transecto de Busca Ativa no S01
(350045 m E / 7346267 m S).

Foto 10-61: Drenagens no Sítio Amostral 01
(350456 m E / 7346429 m S).

Foto 10-62: Drenagens no Sítio Amostral 02
(349852m E / 7346878 m S).

Foto 10-63: Interior da mata no S01 (349800
m E / 7346243 m S).

Foto 10-64: Trilha no interior da mata no Sítio
Amostral 02 – S02 (349634 m E / 7346944 m S).
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Foto 10-65: Área de busca ativa no S02
(349395 m E / 7347115 m S).

Foto 10-66: Busca ativa no S02 (349704 m E /
7346828 m S).

Foto 10-67 Área de busca ativa característica
de Floresta Alta de Restinga no S02 (349556 m
E / 7346809 m S).

Foto 10-68: Lagoa no S02 (349366 m E /
7346582 m S).

Foto 10-69: Borda do Sítio S03. De frente à
rodovia (348887 m E / 7347193 m S).

Foto 10-70: Interior da mata no S03 (349066 m E /
7347280 m S).
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Foto 10-71: Poça temporária no S03 (E – 349116
/ S- 7347318).

Foto 10-72: Interior da mata no S03 (E –
349043 / S – 7346850).

A seguir são apresentados os métodos de levantamento da herpetofauna: busca ativa
– diurna e noturna, entrevistas com moradores e encontros ocasionais.

Busca Ativa Diurna
O método de busca ativa (Crump & Scott, 1994) consiste em vasculhar ativamente
com gancho herpetológico micro-ambientes 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 através de transecções
não sistematizadas limitadas por tempo, abrangendo os diferentes ambientes do
terreno e os seus microhabitats ao longo das áreas amostrais.

Os esforços de

amostragem para busca ativa diurna foram realizados buscando contemplar o período
mais quente do dia, entre as 10h00 e 14h00, com o objetivo de registrar,
principalmente, répteis, os quais realizam a termorregulação 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 em cada
campanha. Sendo realizada três dias nos Sítios Amostrais 01 e 03 e quatro dias no
Sítio Amostral 02. Assim, foi empregado um esforço total de 40 horas por campanha
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(10 dias x 4 horas) e 80 horas nas duas campanhas (20 dias x 4 horas) por este
método.
Busca Ativa Noturna associada à transectos auditivos
A busca ativa noturna consiste na procura de anfíbios em sítios de reprodução –
corpos d’água, poças, áreas úmidas e alagadas (Scott & Woodward, 1994), associada
aos transectos auditivos (Zimmerman, 1994). As amostragens noturnas foram
realizadas por dez noites na primeira campanha e 8 noites na segunda campanha,
sendo na primeira campanha, três dias nos Sítios Amostrais 01 e 03 e quatro dias no
Sítio Amostral 02, totalizando 30 horas (10 dias x 3 horas) de amostragens noturnas
e na segunda campanha foram três cinco dias no S02, dois dias no S01 e cinco dias
no S02, também totalizando 30 horas. Na área amostral 03 foi realizado menor esforço
noturno pois havia menos áreas de possíveis sítios reprodutivos de anfíbios, que é o
foco dessa amostragem noturna. Considerando as duas campanhas o esforço
amostral noturno foi de 60 horas.
As amostragens por meio deste método foram realizadas no período compreendido
entre as 17h00 e 20h00.
No total, somando as horas de amostragem diurnas e noturnas, o esforço total
empregado por campanha foi de 70 horas e considerando as duas campanhas o
esforço total foi de 140 horas. Todos os animais registrados tiveram sua localização
georreferenciada com o uso de GPS e sempre que possível foram fotografados.
Entrevistas
Complementarmente, foram realizadas entrevistas com moradores e trabalhadores
locais, a fim de se obter registros de espécies da herpetofauna. De acordo com a
descrição, apresentação de fotos e detalhes sobre avistagens, as espécies cujas
identificações foram confirmadas foram adicionadas à lista de composição taxonômica
do presente estudo.
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Encontros Ocasionais
A herpetofauna também foi registrada por Encontros Ocasionais - EO, que consiste
no encontro de espécies ocasionalmente 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).
Nas Fotos 10-73 a 10-76 constam as representações dos métodos de Busca ativa
diurna e noturna, realizados nas duas campanhas.

Fotos 10-73: Método de busca ativa diurna na
área de estudo, procura com gancho
herpetológico ao longo da 1ª Campanha.

Fotos 10-75: Método de busca ativa noturna na
área de estudo, gravação de vocalização de
anfíbios ao longo da 1ª Campanha.

Foto 10-74: Método de busca ativa diurna na
área de estudo, procura com gancho
herpetológico ao longo da 2ª Campanha.

Foto 10-76: Método de busca ativa noturna na
área de estudo, gravação de vocalização de
anfíbios ao longo da 2ª Campanha.
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Análises dos Dados
As espécies de anfíbios foram classificadas conforme a nomenclatura da Lista de
espécies dos Anfíbios Brasileiros (Segalla et al., 2019) e Amphibian Species of the
World (Frost, 2020). As espécies de répteis foram classificadas de acordo com a Lista
de Espécies de Répteis Brasileiros (Costa & Bérnils, 2015). A classificação de
espécies raras e endêmicas de anfíbios, bem como hábito e habitat, foi realizada a
partir de Haddad et al. (2013). Para répteis utilizou-se Marques et al. (2001, 2009) e
Bernarde (2012).
Para as categorias de ameaça de extinção de cada espécie, utilizou-se: para âmbito
estadual, o Decreto Estadual n°. 63.853/2018 (São Paulo, 2018), que declara as
espécies da fauna ameaçadas de extinção no estado de São Paulo e para âmbito
nacional, a Portaria n°. 444 de 17 de dezembro de 2014, que 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
consulta das espécies de interesse econômico foi utilizada os apêndices atualizados
da CITES (CITES, 2019).
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%.
Para as análises da distribuição espacial de espécies foram realizados gráficos de
riqueza por área, onde os dados foram agrupados conforme o sítio amostral em que
ocorreram os registros. 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 utilizado para agrupar as áreas
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amostrais a partir de dados qualitativos das 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 (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).
Vale ressaltar que os animais encontrados por entrevistas e encontro ocasional não
foram considerados em todas as análises supracitadas visto tratar-se de um esforço
não sistematizado.

10.1.3.3

Herpetofauna na ADA

Na primeira campanha, realizada em janeiro/fevereiro contemplando o período quente
e chuvoso, foram registradas em campo 20 espécies, enquanto na segunda, realizada
em agosto/setembro representando período frio e seco, foram registradas 12
espécies, sendo que nesta segunda campanha a riqueza total foi incrementada com
uma espécie.
No total, foram registradas ao longo das duas Campanhas de Levantamento da
Herpetofauna 23 espécies, sendo 18 de anfíbios anuros e 5 espécies de répteis,
considerando os registros de Busca ativa e Entrevista com moradores.
Composição e Estruturação da Comunidade
Os anfíbios registrados são pertencentes à ordem Anura e distribuídos em cinco
famílias: Brachycephalidae - Ischnocnema gr. henselli; Bufonidae - Dendrophryniscus
leucomystax e Rhinella ornata; Hylidae – Boana albomarginata, B. bischoffi, B. faber,
Dendropsophus berthalutzae, D. decipiens, D. werneri, Ololygon argyreornata, O.
littoralis, O. perpusilla, Scinax fuscovarius e S. tymbamirim; Leptodactylidae –
Adenomera marmorata, Leptodactylus latrans e Physalaemus bookermanni e
Phyllomedusidae - Phyllomedusa distincta. Enquanto os répteis são pertencentes à
duas ordens e cinco famílias: ordem Testudines = Chelidae - Hydromedusa sp.; ordem
Squamata: subordem Lacertilia ou Sauria (lagartos) = Teiidae – Salvator merianae e
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA – SÃO VICENTE/SP
EIA - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO BIÓTICO

CAP. 10 - 76 / 114

Página: 405

Tropiduridae – Tropidurus torquatus; subordem Serpentes = Colubridae – Spilotes
pullatus e Viperidae – Bothrops jararaca. A lista de táxons e os respectivos sítios,
métodos de registro, tipo de ambiente de registro e status de ameaça constam no
Quadro 10-08.
Quadro 10-08: Composição Taxonômica de répteis e anfíbios registrada na 1ª Campanha (C1 janeiro/fevereiro de 2020) e 2ª Campanha (C2 - agosto/setembro de 2020) de Levantamento da
Herpetofauna no terreno.
Status
Sítios
de
Am
Amostrais
Composição Taxonômica
Nome popular
Método
b. Ameaça
C1 C2
01 02 03
SP BR
Amphibia
Brachycephalidae
Ischnocnema gr. henselliEND

rãzinha-do-folhiço

BA, V

AF NA NA

Bufonidae
Dendrophryniscus
leucomystaxEND
Rhinella ornataEND

✓

sapinho-dabromélia
sapo-cururuzinho

✓

BA, V

AF NA NA

BA, V

AA NA NA

✓

✓

✓

✓

BA, V/A AQ NA NA

rã-martelo
pererequinha-dobrejo
pererequinha-dobrejo

✓

✓

BA, V/A AQ NA NA
AF,
BA, V/A
NA NA
AQ

Dendropsophus werneriEND

pererequinha-dobrejo

✓

Ololygon argyreornataEND

perereca

Hylidae
Boana albomarginataEND
END

Boana bischoffi
END

Boana faber
Dendropsophus
berthalutzaeEND
Dendropsophus decipiens

Ololygon littoralis

END

Ololygon perpusillaEND

perereca-verde
perereca

perereca-do-litoral
perereca-debromélia

✓

✓
✓

BA, A
✓

✓

✓

BA, V

✓
✓

✓

✓

✓

Scinax fuscovarius

raspa-cuia

✓

✓

Scinax tymbamirimEND

perereca

✓

✓

✓

rãzinha-piadeira

Leptodactylus latransEND

rã-manteiga

✓

BA, V/A

AF NA NA

BA, V

AF NA NA

AA,
NA NA
AQ
AQ
,
BA, V/A
NA NA
AA,
AF

✓

✓

BA, A

AF NA NA

✓

BA, V/A

AF NA NA

BA, V/A

AF NA NA

BA, V/A

AQ
,
NA NA
AF

✓

Physalaemus bookermanniEND rãzinha-do-folhiço

BA, V

BA, V/A

Leptodactylidae
Adenomera marmorataEND

✓

Phyllomedusidae
Phyllomedusa distinctaEND

perereca-dasfolhagens

✓
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Composição Taxonômica

Nome popular

Sítios
Amostrais
01 02 03

Status
de
Am
Método
Ameaça
b.
C1 C2
SP BR

REPTILIA
Ordem Squamata
Teiidae
Salvator merianae MA

teiu

Tropiduridae
Tropidurus torquatus

calango

Serpentes

✓

✓

✓

✓

BA, V

AF, N
AA A

NA

BA, V

AA NA NA

ENT

AA NA NA

BA, V

AQ NA NA

ENT

AQ

Dipsadidae
Spilotes pullatus MA
Viperidae
Bothrops jararaca MA

jararaca

✓

cágado-pescoçode-cobra

✓

Ordem Testudines
Chelidae
Hydromedusa sp. (tectifera
ou maximiliana) MA,

✓

caninana

✓

-

-

Legenda: END – para Anfíbios: Espécie Endêmica de Mata Atlântica (Haddad et al, 2013) e para répteis: MA Espécie cujo bioma preferencial é Mata Atlântica (Marques et al., 2009). BA – Registro por Busca Ativa; ENT –
Registro por Entrevista. Amb. – Ambiente. AF – Área Florestal; AQ – Ambiente aquático (brejos, áreas alagadas,
poças temporárias, rios, córregos, lagos); AA – Áreas Abertas, Campo Antrópico. NA – Espécie não ameaçada de
extinção. BR - Portaria MMA n°. 444/2014 (Brasil, 2014). SP – Decreto Estadual n°. 63.853/2018 (São Paulo,
2018).

Algumas das espécies registradas nas campanhas de Levantamento da Herpetofauna
foram fotografadas e constam nas Fotos 10-77 a 10-100.

Foto 10-77: Dendrophryniscus leucomystax.
18/01/2020.

Foto 10-78: Rhinella ornata. 23/01/2020.

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA – SÃO VICENTE/SP
EIA - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO BIÓTICO

CAP. 10 - 78 / 114

Página: 407

Foto 10-79: Casal de Rhinella ornata em
amplexo. 17/08/2020.

Foto 10-80: Ímago de Boana albomarginata.
02/02/2020.

Foto 10-81: Boana albomarginata adulto.
01/09/2020.

Foto 10-82: Boana faber. 19/01/2020.

Foto 10-83: Dendropsophus berthalutzae.
24/01/2020.

Foto 10-84:
16/01/2020.
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Foto
10-85:
16/01/2020.

Dendropsophus

werneri.

Foto 10-86: Ololygon littoralis. 17/08/2020.

Foto 10-87: Ololygon perpusilla. 18/08/2020.

Foto 10-88: Scinax argyreornata. 18/08/2020.

Foto 10-89: Scinax fuscovarius. 16/01/2020.

Foto 10-90: Scinax tymbamirim. 17/01/2020.
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Foto
10-91:
19/08/2020.

Phyllomedusa

distincta.

Foto 10-92: Leptodactylus latrans. 25/01/2020.

Foto 10-93: Salvator merianae. 16/01/2020.

Foto 10-94: Tropidurus torquatus. 25/01/2020.

Foto 10-95: Bothrops jararaca. 17/01/2020.

Foto 10-96: Desova de anfíbios. 02/02/2020.
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Foto 10-97: Armadilha.

Foto 10-98: Armadilha feita com galão de
água.

Foto 10-99: Armadilha de cano de PVC.

Foto 10-100: Salvator merianae no interior de
armadilha de cano de PVC. 16/01/2020.

Habitat Preferencial
A composição da comunidade de anfíbios e répteis registrada durante as atividades
de campo na área de estudo compreende, quanto ao habitat preferencial, em sua
maioria espécies de áreas florestadas. Conforme exposto no Quadro 10-09 e Gráfico
10-06, nota-se que 52% das espécies evidenciadas são de áreas florestadas (e.g. os
anfíbios Dendrophryniscus leucomystax, Phyllomedusa distincta e o quelônio
Hydromedusa sp.), 26% correspondem à espécies de áreas abertas (e.g. os anfíbios
Dendropsophus werneri, Scinax fuscovarius, Scinax tymbamirim) e 22% ocupam
tanto áreas abertas quanto florestadas (e.g. os anfíbios Dendropsophus decipiens,
Rhinella ornata, Leptodactylus latrans e o lagarto Tropidurus torquatus).
Outro aspecto de importância ecológica é o substrato onde as espécies costumam
realizar suas atividades, tais como alimentação, forrageio, reprodução. Conforme
apresentado no Gráfico 10-07, a maioria das espécies (57%) da herpetofauna é
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representada por espécies arborícolas (e.g. os anfíbios da família Hylidae), seguido
das espécies terrícolas – 17% (e.g. os anuros Ischnocnema gr. henselli e
Leptodactylus latrans), as espécies criptozóicas, que vivem sob galerias no solo ou
sob o folhiço – 13% (e.g. os anfíbios Dendrophryniscus leucomystax e Physalaemus
bokkermanni), as espécies arborícolas e terrícolas – 9% (as serpentes Bothrops
jararaca e Spilotes pullatus) e, com 4% do total, uma espécie aquática (o quelônio
Hydromedusa sp.).
Quadro 10-09: Habitat preferencial e tipo de hábito das espécies de anfíbios e répteis registrados na
área de estudo ao longo das duas campanhas de Levantamento da Herpetofauna.
Táxon

Hábitat

Hábito Preferencial

Iscnocnema henselli

Áreas florestadas

Terrícola

Dendrophryniscus leucomystax

Áreas florestadas

Criptozóico

Áreas abertas ou florestadas

Terrícola

Boana albomarginata

Áreas abertas

Arborícola

Boana bischoffi

Áreas abertas

Arborícola

Áreas abertas ou florestadas

Arborícola

Áreas florestadas

Arborícola

Áreas abertas ou florestadas
Áreas abertas

Arborícola
Arborícola

Ololygon argyreornata

Áreas florestadas

Arborícola

Ololygon littoralis

Áreas florestadas

Arborícola

Ololygon perpusilla

Áreas florestadas

Arborícola

Phyllomedusa distincta

Áreas florestadas

Arborícola

Scinax fuscovarius

Áreas abertas

Arborícola

Scinax tymbamirim

Áreas abertas

Arborícola

Áreas abertas ou florestadas

Criptozóico

Áreas florestadas

Criptozóico

Áreas abertas ou florestadas

Terrícola

Áreas Florestadas

Arborícola

Áreas Abertas

Terrícola

Áreas florestadas

Terrícola/Arborícola

Bothrops jararaca

Áreas florestadas

Terrícola/Arborícola

Hydromedusa sp.

Áreas florestadas

Aquática

Rhinella ornata

Boana faber
Dendropsophus berthalutzae
Dendropsophus decipiens
Dendropsophus werneri

Adenomera marmorata
Physalaemus bookermanni
Leptodactylus latrans
Salvator merianae
Tropidurus torquatus
Spilotes pullatus

ENT
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4%

22%

9%

13%

52%

57%
17%

26%
Aquática
Criptozóico
Arborícola

Áreas abertas ou florestadas
Áreas Abertas
Áreas Florestadas
Gráfico 10-06: Habitat preferencial
espécies de anfíbios e répteis.

das

Arborícola e Terrícola
Terrícola

Gráfico 10-07: Hábito (uso do substrato)
preferencial das espécies de anfíbios e répteis.

De acordo com o Gráfico 10-08, a família mais representativa dos anfíbios em riqueza
foi a hylidae (n=11), seguida por leptodactylidae (n=3), bufonidae (n=2) e
phyllomedusidae e brachycephalidae (n=1, cada). Dos répteis todas as famílias foram
representadas por uma espécie cada: lagartos - Teiidae, Tropiduridae e serpentes –
Colubridae, Viperidae e Chelidae (n=1, cada).

Hylidae

Anfíbios

Leptodactylidae
Bufonidae
Brachycephalidae
Phyllomedusidae

Répteis

Teiidae
Tropiduridae
Colubridae
Viperidae
Chelidae
0

2

4

6

8

10

12

Número de espécies
Gráfico 10-08: Número de espécies por família de répteis (em preto) e anfíbios (em azul).
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Embora a área de estudo não seja significativamente heterogênea quantos aos
hábitats, apresenta diferentes ambientes, o que proporciona a presença de uma
comunidade com diversos hábitos.
Destacam-se algumas espécies devido aos requerimentos ambientais mais restritos,
como por exemplo, os anuros de hábitos florestais: a perereca-das-folhagens
Phyllomedusa distincta, espécie florestal que possui um modo reprodutivo
especializado – ovos arborícolas, a rãzinha-do-folhiço Physalaemus bookermanni,
espécie estritamente florestal que é considerada de difícil visualização por Haddad et
al. (2013) e o cágado Hydromedusa sp., que também é florestal e está associado aos
ambientes aquáticos. No entanto, a maioria das espécies registradas não apresentam
requerimentos ambientais mais especializados. Ainda assim, a grande maioria das
espécies são florestais e endêmicas de Mata Atlântica. Além disso, a maior parte dos
anfíbios necessita de ambientes aquáticos para sua reprodução.

Riqueza Específica e Distribuição de Fauna no Ambiente:
Das 23 espécies da herpetofauna registradas na área de estudo, considerando os 3
sítios amostrais, a área com maior riqueza foi S02 (n=17), seguido de S01 (n=12) e
S03 (n=8) (Gráfico 10-09).
Vale salientar que a propriedade não possui barreiras físicas, de forma que a
composição taxonômica registrada em algum sítio amostral pode ocorrer ao longo de
toda área, no entanto, o agrupamento por sítios amostrais visou compreender a
distribuição das espécies ao longo da área de estudo, de acordo com os ambientes e
as pressões antrópicas sofridas.
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Gráfico 10-09: Número de espécies de anfíbios (em cinza) e répteis (em preto) registrados nas 2
Campanhas (C1 e C2) de Levantamento da Herpetofauna nos 3 sítios amostrais da área de estudo:
S01, S02 e S03.

Análise de agrupamento:
Para avaliar e comparar a composição de espécies entre as áreas de amostragem
serão apresentadas as análises de agrupamento da herpetofauna entre os sítios
amostrais, a partir da análise de agrupamento de Jaccard, cujo valor mais próximo à
1 representa maior similaridade entre as unidades amostrais comparadas.
Na Figura 10-02 constam os agrupamentos das espécies da herpetofauna em relação
aos sítios amostrais. As maiores similaridades ocorreram entre os Sítios amostrais 01
e 02, com Jaccard = 0,61. Enquanto o sítio amostral 03 se mostrou menos similar em
relação às demais áreas amostrais: S03/S02, Jaccard = 0,39 e S03/S01, Jaccard =
0,22.
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Figura 10-02: Similaridade de Jaccard entre os sítios amostrais, considerando os resultados
consolidados das duas campanhas.

As áreas amostrais possuem as características estruturais/fitofisionômicas muito
similares. No entanto, características como o estado de conservação da área amostral
e a presença ou ausência de brejos, áreas alagadas e drenagens são determinantes
para as diferenças existentes nas composições taxonômicas entre as unidades
amostrais. Na área de estudo a similaridade está proporcionalmente maior à
proximidade entre os sítios amostrais.
Além disso, a diferença quanto à localização de microambientes, como poças, lagoas
e ambientes propícios para a reprodução dos anfíbios resultam na diferença da
composição taxonômica ao longo da área de estudo, onde foi possível notar que nos
sítios amostrais 1 e 2 estavam localizados a maioria desses locais.

Frequência de Ocorrência
No Gráfico 10-10 são apresentadas as Frequências de Ocorrência ou Constância de
Dajoz (%), das espécies de anfíbios e répteis, respectivamente, realizadas
considerando a ocorrência das espécies nos 20 dias de amostragem, realizados ao
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longo das duas campanhas, a partir dos registros obtidos pelo método sistematizado
- busca ativa diurna e noturna. Dessa forma, as espécies registradas por entrevista (o
quelônio Hydromedusa sp. e a serpente Spilotes pullatus) não fazem parte da referida
análise.
Conforme Dajoz (1973), quatro espécies podem ser consideradas constantes
(FO≥50%) no presente estudo: os anfíbios Dendropsophus berthalutzae (FO=70%),
Scinax tymbamirim (FO=60%), Boana albomarginata (FO=55%) e D. werneri
(FO=50%). Três espécies são acessórias (25% ≤ FO ≤ 50%): Ololygon littoralis
(FO=40%), Leptodactylus latrans e Phyllomedusa distincta (FO=30%), enquanto as
demais espécies são classificadas como acidentais (FO≤ 25%), sendo registradas
dois dias ou menos.
Dendropsophus berthalutzae
Scinax tymbamirim
Boana albomarginata
Dendropsophus werneri
Ololygon littoralis
Leptodactylus latrans
Phylomedusa distincta
Salvator merianae
Ololygon argyreornata
Scinax fuscovarius
Boana faber
Ischnocnema gr. henselli
Ololygon perpusilla
Rhinella ornata
Adenomera marmorata
Physalaemus bookermanni
Bothrops jararaca
Tropidurus torquatus
Dendropsophus decipiens
Dendrophryniscus leucomystax
Boana bischoffi
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Gráfico 10-10: Frequência de Ocorrência ou Constância de Dajoz (%), das espécies de anfíbios (em
preto) e répteis (em azul), considerando vinte dias de campo, ao longo das duas campanhas amostrais:
dez dias na C1 (janeiro/fevereiro de 2020) e dez dias na C2 (agosto/setembro de 2020).

Vale destacar que na primeira campanha o lagarto teiu Salvator merianae foi
registrado em 50% dos dias de amostragem, sendo constante para o período. No
entanto, como é uma espécie que entra em processo igual ao de hibernação no
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inverno, considerando as duas campanhas passou a ser acidental, embora
provavelmente ainda seja frequente na área mesmo com toda a pressão da caça.

Abundância Absoluta e Abundância Relativa:
Em relação à densidade absoluta dos répteis e anfíbios obtida através do método
sistematizado - Busca ativa diurna e noturna, foram registrados 1117 indivíduos de
anfíbios anuros e 11 indivíduos de répteis. A maioria da densidade obtida, que
corresponde aos anfíbios anuros, foi registrada em período noturno por vocalização,
em sítios de reprodução. A primeira campanha foi bem representativa deste período
sazonal (quente e úmido), ocorrendo intensa atividade reprodutiva, notada pelas
vocalizações dos machos de anfíbios nos sítios reprodutivos, com o canto de anúncio
para atrair as fêmeas. Enquanto a segunda campanha apresentou dias com baixas
temperaturas e secos, mas também dias chuvosos, que estimularam as atividades
reprodutivas dos anfíbios, sendo registrada alta abundância de anfíbios para o
período, correspondendo à campanha de verão.
Considerando as duas campanhas, no Gráfico 10-11, onde consta a abundância
distribuída entre os sítios amostrais, nota-se que, o Sítio Amostral 02 apresentou maior
abundância em relação aos demais, com 689 indivíduos de anfíbios registrados
(C1=345 e C2=339). Em seguida, no Sítio Amostral 01 foram registrados 410
indivíduos (C1=137 e C2=273), enquanto, com a menor densidade, no S03 foram
registrados 32 espécimes (C1=31 e C2=1).
Nos transectos percorridos no S03 não foram feitas amostragens em áreas de corpos
d’águas e lagoas e formações brejosas, como nos outros pontos, o que sugere a
menor densidade, já que em lagoas, brejos, margens de corpos d’água representam
potenciais sítios de reprodução de anfíbios, onde se registra altas densidades,
visualmente e principalmente por registros auditivos de machos em atividade de
vocalização. Dos répteis, o S01 apresentou maior abundância, com 8 indivíduos de
teiú Salvator merianae.
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Gráfico 10-11: Abundância absoluta total e de cada uma das duas campanhas (C1 e C2) das espécies
de anfíbios (em cinza) e répteis (em preto) nos sítios amostrais S01, S02 e S03.

Nos sítios amostrais S01 e S02 foram encontradas diversas armadilhas de lagartos,
sendo que na primeira campanha, no interior de uma delas, no S01 foi registrado um
indivíduo de teiu Salvator merianae. Esse exemplar foi solto e a armadilha
posteriormente foi destruída pelos técnicos de campo. As espécies do gênero Salvator
estão entre os répteis de maior importância comercial (CITES, 2019), sendo essa uma
das principais ameaças às espécies desse gênero.
No Gráfico 10-12, onde consta a Abundância Relativa (%) de anfíbios em todos os
sítios amostrais na área de estudo, nota-se a predominância das espécies Boana
albomarginata (27,8%), D. berthalutzae (18,8%), Scinax tymbamirim (17%),
Dendropsophus werneri (11%) e Ololygon littoralis (8,2%), sendo a maioria dos
registros de machos em atividade de vocalização.
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Gráfico 10-12: Abundância Relativa (%) de anfíbios considerando as duas campanhas e todos os sítios
amostrais da área de estudo.

Dos répteis registrados de forma sistematizada, o lagarto Salvator merianae
apresentou a maior abundância relativa – 82%, enquanto o calango Tropidurus
torquatus e a jararaca Bothrops jararaca corresponderam a 9% da abundância de
répteis, cada (Gráfico 10-13).

Os répteis foram registrados apenas na primeira

campanha, período quente e chuvoso, visto que o período frio e seco dificulta o
encontro das espécies desse grupo, pois apresentam menor atividade. Ainda, os
lagartos mais registrados na primeira campanha, o teiu Salvator merianae, no inverno
diminuem sua atividade metabólica e permanecem num processo parecido com
hibernação, ficando entocados por um longo período, o que dificulta os registros.

Gráfico 10-13: Abundância Relativa (%) de répteis considerando todos os sítios amostrais da área de
estudo.

As espécies mais abundantes da herpetofauna no terreno são generalistas, com
plasticidade quanto aos requerimentos ambientais e de ampla distribuição na Mata
Atlântica. No entanto, as quatro espécies mais abundantes de anfíbios são endêmicas
do bioma Mata Atlântica.
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Suficiência Amostral e Riqueza Estimada:
A seguir é apresentada a curva rarefeita de acumulação de espécies de anfíbios e
répteis, a partir de todos os registros obtidos nas duas campanhas ao longo dos vinte
dias de amostragem a partir do método sistematizado – Busca Ativa diurna e noturna
(Gráfico 10-14). Considerando a riqueza de anfíbios registrada (S observada = 21), o
resultado do estimador de riqueza Jackknife de primeira ordem (S estimada = 21,95)
indica que a maioria das espécies foram registradas, não sugerindo a ocorrência de
mais espécies. A curva tende atingiu a assíntota, indicando que grande parte das
espécies da área de estudo foram registradas e que o esforço amostral empregado
foi efetivo no levantamento de répteis e anfíbios.
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Gráfico 10-14: Curva de acumulação de espécies de anfíbios com a riqueza observada (S Observada)
e curva da riqueza estimada (S estimada - Jackknife 1), realizada a partir dos registros obtidos durante
os 20 dias de amostragens efetuadas ao longo das duas campanhas de Levantamento da
Herpetofauna.

Da primeira campanha para a segunda foi acrescentada uma espécie de anfíbio à
riqueza. Vale considerar que os dados obtidos a partir dos dados secundários
apresentam as espécies de provável ocorrência na área de estudo, sugerindo que
outras espécies podem estar presentes na área de estudo. No entanto, os ambientes
onde foram realizados os referidos estudos possuem suas peculiaridades, de forma
que a presença das espécies nas áreas está relacionada com as exigências das
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mesmas quanto aos requerimentos ambientais disponíveis, bem como o grau de
antropização desses locais.
Espécies Raras, Endêmicas, de Interesse Econômico e Científico e Ameaçadas
de Extinção:
Das 23 espécies registradas na área de estudo, 16 anfíbios são endêmicos de Mata
Atlântica (Haddad et al., 2013) e, segundo Marques et al. (2009), 4 répteis tem a Mata
Atlântica como bioma preferencial. Além disso, o lagarto teiú S. merianae consiste
em espécie de interesse comercial (CITES, 2019). Essa espécie está sob forte
ameaça na área de estudo, de forma que foram encontradas muitas armadilhas nos
Sítios Amostrais 01 e 02, uma delas com o animal capturado. Importante mencionar
que as armadilhas foram quebradas pelos técnicos em campo e o exemplar de S.
merianae foi solto.
O anfíbio Physalaemus bokkermanni é uma espécie associada a ambientes florestais,
bem como, a Phyllomedusa distincta espécie também florestal destaca-se por seu
método reprodutivo especializado – ovos arborícolas (Haddad, 2013). Não foram
registradas espécies ameaçadas de extinção, tanto a nível estadual (São Paulo, 2018)
quando à nível federal (Brasil, 2014).

10.1.3.4

Considerações

O Levantamento da herpetofauna na área do empreendimento resultou em 23
espécies – 21 registradas nas campanhas realizadas na área de estudo no período
quente e chuvoso (C1 - janeiro/ fevereiro de 2020) e no período frio e seco (C2 –
agosto/setembro de 2020), e dois registros obtidos por entrevistas com moradores do
entorno.
Do total de 18 espécies de anfíbios registradas, 16 são endêmicos de Mata Atlântica,
enquanto dos cinco répteis registrados quatro tem o bioma Mata Atlântica como
hábitat preferencial. A área de estudo está sob intensa pressão antrópica, sendo que,
além do trânsito de pessoas, a atividade de caça parece ser intensa visto que foram
observadas diferentes armadilhas nos Sítios Amostrais 01 e 02. Diante do exposto,
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acredita-se que a caça de animais silvestres na área de estudo representa uma forte
ameaça às espécies de importância econômica.
Quantos aos hábitos e requerimentos ecológicos, as espécies mais constantes,
frequentes e abundantes correspondem a táxons generalistas e de ampla distribuição
de Mata Atlântica. No entanto, grande parte da taxocenose registrada está associada
à ambientes florestais. Dentre os anfíbios, destaca-se a perereca-das-folhagens
Phyllomedusa distincta, que além de estar associada a áreas florestadas possui modo
reprodutivo especializado, colocando os ovos nas folhas das árvores em áreas
alagadas/corpos d’água.
Das demais espécies, vale destacar que além de serem de áreas florestadas, a
maioria das espécies de anfíbios possuem os modos reprodutivos dependentes de
ambientes aquáticos. A importância de tais ambientes, que também correspondem
aos habitats de alguns répteis registrados (o cágado de hábitos florestais
Hydromedusa sp.) e de provável ocorrência na área de estudo (as cobras-d’água
Erythrolamprus miliaris e Helicops carinicaudus), além fornecer recursos para outros
(Bothrops jararaca e B. jararacussu).
Com relação à distribuição das espécies na área de estudo, nota-se que os Sítios 01
e 02 são detentores das maiores riquezas e abundância, sendo observadas
principalmente nas margens dos cursos d’água, brejos e lagos. O esforço amostral
empregado nas duas campanhas foi representativo e obteve uma riqueza
considerável para ambos os períodos sazonais e para o tamanho da área de estudo,
tendo alta detectabilidade de espécies, devido, principalmente às atividades
reprodutivas, que facilitam os registros. O resultado do Jackniffe 1 (Gráfico 10-14 Curva de acumulação de espécies) sugere que a maioria das espécies foram
registradas, visto que a curva atingiu a assíntota. Da 1ª Campanha para a 2ª
Campanha a riqueza foi incrementada em uma espécie. No entanto, de acordo com
os dados secundários, que indicam as espécies de provável ocorrência na área de
estudo, e, considerando a extensão da área é provável que a composição taxonômica
da herpetofauna da área de estudo seja ainda maior do que o registrado no presente
estudo.
Com base nos resultados obtidos para herpetofauna ao longo das duas campanhas,
nota-se que existe uma comunidade de répteis e anfíbios estabelecida na área de
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estudo. Contudo, a antropização tende ao longo do tempo intensificar e
proporcionalmente potencializar os efeitos negativos ao grupo.
Nesse âmbito, orienta-se a adoção de medidas que evitem o depósito de lixo nas
drenagens de água na propriedade. Ainda, ressalta-se a importância de impedir o
acesso humano aos fragmentos florestais remanescentes para que sejam cessadas
as atividades de caça na área, bem como o acesso aos animais domésticos, os quais
também trazem prejuízos à fauna silvestre.
Por fim, a fim de manter a integridade das comunidades de répteis e anfíbios da área
de estudo, destaca-se a importância da implantação de um Programa de
Acompanhamento de Supressão da Vegetação na fase de implantação do
empreendimento, para que sejam realizadas ações de afugentamento e, se
necessário, realocação da fauna na área de supressão da vegetação.

10.2

Diagnóstico da Flora

Este capítulo tem como objetivo caracterizar a flora existente em todas as áreas de
influência do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA, considerando,
portanto, o contexto regional (AII e AID) e, principalmente o contexto local concernente
ao terreno onde a Área Diretamente Afetada (ADA) está inserida.
Todo o Diagnóstico foi conduzido pelo Biólogo e Engenheiro Ambiental e
Sanitarista Daniel Usier Homem de Melo, profissional técnico devidamente
registrado, cujo número dos registros em cada conselho de classe está indicado no
material de sua autoria e no Capítulo 17 – Equipe Técnica deste estudo.
Além de caracterizar o desenvolvimento da vegetação natural nas áreas de influência,
estabeleceu-se como objetivo específico identificar as áreas a serem objeto de
autorização para supressão devido a implantação do empreendimento imobiliário e
consequentemente a área a ser licenciada.
Todo a metodologia utilizada, assim como os cálculos realizados a respeito das áreas
de supressão poderão ser consultados integralmente no Levantamento Florístico e
Fitossociológico, disponível no ANEXO 10-01.
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10.2.1

Contexto Regional – Áreas de Influência Indireta e Direta (AII e AID)

10.2.1.1

Área de Influência Indireta - AII

Para a caracterização da cobertura vegetal na Area de Influência Indireta (Bacia
Hidrográfica da baixada Santista - UGRHI 07), o no Levantamento Florístico e
Fitossociológico (ANEXO 10-01) realizou consultas de fontes de informações
secundarias, através de imagens de satélite, fotos aéreas, estudos oficiais e
referências científicas, de forma a levantar dados atualizados sobre a situação do uso
do solo e da cobertura vegetal, destacando-se as principais fitofisionomias
encontradas.
Dentre as referências utilizadas, estão as Áreas Prioritárias para Conservação do
Projeto Biota FAPESP (Áreas Prioritárias para Incremento para Conectividade; Áreas
Prioritárias para Criação de Unidades de Conservação) e pelo Ministério do Meio
Ambiente (Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição
de Benefícios da Biodiversidade Brasileira); o Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE,
2004); o Inventário Florestal do Estado de São Paulo (KRONKA et al. 2005; SIFESP,
2001; 2009) e, por fim, o Atlas dos Municípios com os Remanescentes da Mata
Atlântica elaborado em 2013 pela fundação SOS Mata Atlântica em parceria com o
instituto de Pesquisas Espaciais (INPI).
Segundo os dados obtidos, a UGRHI 07 possui predominância em vegetações
características do Bioma Mata Atlântica e de ecossistemas costeiros, como por
exemplo Florestas Ombrófila, Restingas e Manguezais. O Gráfico 10-15, identifica
para cada município integrante da UGRHI 07 a cobertura vegetal existente, com
destaque para as áreas de cada classificação encontrada e porcentagem de
vegetação natural remanescente.
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Gráfico 10-15 – Cobertura de Vegetação na AII do empreendimento.

Fonte: Levantamento Florístico e Fitossociológico (ANEXO 10-01).

Em relação a necessidade de restauração ecológica, a Resolução SMA nº 07/2017
estabelece em seu Anexo I que a Baixada Santista como um todo está definida como
Área de Baixa Prioridade. Contudo em trechos que correspondem ao Parque Estadual
da Serra do Mar, o grau de prioridade aumenta passando para Muito Alta Prioridade.
Tabelas mais detalhadas assim como plantas de identificação sobre a cobertura
vegetal encontrada em toda AII e seus respectivos graus de prioridade para
restauração ecológica, poderão ser consultadas no Levantamento Florístico e
Fitossociológico (ANEXO 10-01).

10.2.1.2

Área de Influência Direta - AID

Para mapeamento da cobertura vegetal existente na AID do empreendimento, ou seja,
área correspondente as sub bacias do rio Boturoca e rio Piaçabuçu, foi utilizado o
Atlas dos Remanescentes Florestais produzido pela Fundação SOS Mata Atlântica.
Especificamente em relação a composição florística encontrada nesta região, foram
coletadas informações baseadas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Projeto
Verde Atlântico Energias, o qual seu diagnóstico de flora utilizou regiões amostrais
para coleta de dados primários correspondentes a região ocupada pela AID do
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA.
Conforme mencionado no item anterior, a cobertura vegetal da UGRHI 07 e
consequentemente em suas sub bacias correspondem integralmente ao Bioma Mata
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Atlântica, sendo encontradas Florestas Ombrófilas, Mangues e Restingas. Contudo
para a AID do empreendimento, grande parte está associada as áreas antropizadas,
classificadas como secundárias em estágios pioneiro, inicial e médio, as quais estão
sob constante influência de atividades antrópicas que dificultam a sucessão dos
ambientes naturais ainda não ocupados. As áreas de vegetação com níveis de
conservação maiores classificadas em estágio avançado de regeneração estão
restritas em áreas dentro dos limites de Unidades de Conservação.
O Gráfico 10-16 representa a cobertura de vegetação nativa e o uso antrópico na AID
do empreendimento, elaborado através dos dados obtidos pelo Mapeamento
realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica.
Gráfico 10-16 – Cobertura de vegetação nativa e uso antrópico na AID do empreendimento.

Fonte: Levantamento Florístico e Fitossociológico (ANEXO 10-01).

Entre os 15.659,17 80 hectares da vegetação nativa, 8.112, 4078 ha são ocupados
por Floresta Alta Restinga e de transição, 3.083,60801 ha por manguezal e
4.463,0902 ha por restinga, sendo que 2.328,5564 ha correspondem a outros tipos de
ocupação. Apenas a fitofisionomia Floresta Alta Restinga e de transição (Mata) dentro
dos limites dos parques estaduais apresentam características mais conservadas, tais
como características secundárias de estágio médio e avançados. Já as fitofisionomias
do Bioma Mata Atlântica diagnosticados dentro dos limites da AID que se encontram
foras das UC’s apresentam características secundárias de estágio pioneiro, inicial e
médio.
As fisionomias vegetais presente na AID do empreendimento e encontradas pelo
Diagnóstico realizado para o Projeto Verde Atlântico Energias, estão classificadas
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como secundária, sendo 54% das regiões amostradas pelo estudo correspondente ao
estágio avançado de regeneração, 41 % estágio médio e 5 % estágio inicial.
Em relação a composição florística, as espécies mais encontradas com o Diagnóstico
realizado para o EIA mencionado foram pertencentes a Família Botânica Febaceae,
representando, assim, a composição da biodiversidade observada na AID do
Loteamento.
O Levantamento Florístico e Fitossociológico, possui tabelas considerando todas
as espécies encontradas no EIA – Projeto Verde Atlântico Energias e mapas com
maiores informações sobre o conteúdo apresentado neste item, os quais podem ser
consultados no ANEXO 10-01.

10.2.2

Contexto Local – Área Diretamente Afetada (ADA)

O diagnóstico da vegetação na Área Diretamente Afetada foi conduzido pelo
profissional responsável, primeiramente, através de estudos em campo, onde foi
realizado levantamento florístico e fitossociológico de todo o terreno onde a ADA está
inserida. Este levantamento permitiu identificar as diferentes espécies de flora
existentes quanto ao seu nome popular, nome científico e família botânica, além de
parâmetros fitossociológicos específicos como Densidade Absoluta (D), Frequência
Absoluta (F), Frequência Relativa (Fr), Índice de Valor de Importância (VI) e, por fim,
Índice de Valor de Cobertura (VC).
Através destes parâmetros tornou-se possível compreender os estágios de
regeneração florestal existentes na área de estudo, informação importante para
calcular as áreas de intervenção e consequentemente estratégias adequadas para
supressão e respectiva compensação, ambas pautadas pela legislação florestal
pertinente.
Além disso, o trabalho de campo e levantamento florístico possibilitou identificar as
espécies que possivelmente se encontram ameaçadas de extinção, assim como as
Áreas de Preservação Permanente existentes no local, também considerando suas
respectivas normatizações nacionais e estaduais.
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Importante lembrar que o levantamento foi realizado para toda a área do terreno,
exceto para os cálculos das áreas de intervenção e supressão, o qual foi considerado
a ADA cuja área corresponde a 85,7723 ha, ou 857.723 m².
O ANEXO 10-01, traz maiores detalhes do levantamento, incluindo metodologias de
cálculo dos parâmetros fitossociológicos, tabelas e gráficos relacionando tais
parâmetros com as espécies vegetais encontradas e fotografias registradas durante o
trabalho de campo.

10.2.2.1

Levantamento Florístico e Fitossociológico

Procedimentos do Trabalho de Campo:
Inicialmente foi realizado reconhecimento da área em maio/2019 e seu entorno pelo
método de caminhamento na área para posterior identificação e elaboração da
listagem das espécies que estão presentes dentro da área requerida para supressão.
O método empregado foi o convencional, a partir do qual se utiliza um conjunto de
recursos que possibilitam a constatação da ocorrência de determinada espécie
vegetal, através da análise de estruturas vegetativas quando presentes (flor,
sementes e frutos) e tentativas de reconhecimento visual através da folhagem.
Para a caracterização da cobertura vegetal da área foi realizada uma amostragem
com a instalação de parcelas de 100 m², sendo coletados os dados obedecendo os
procedimentos consolidados pela comunidade científica. Todas as árvores inseridas
nas parcelas que apresentavam diâmetro à altura do peito (DAP) ≥ 5 cm, foram
medidas utilizando-se uma fita metrada. Este instrumento retorna o valor da
circunferência (ou perímetro) a altura do peito (CAP), neste sentido para fins práticos
de rendimento em campo todas as árvores com CAP ≥ 15cm foram incluídas neste
estudo.
Para avaliar se foi alcançada a suficiência amostral desejada, os dados foram plotados
em um gráfico de acumulação de espécies e quando o número de espécies novas por
parcelas se estabilizou considerou-se suficiência amostral. A análise sobre os dados
foi realizada com o auxílio do software EXCEL.
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No que se refere à coleta e sistematização dos dados dos indivíduos arbóreos, foram
obedecidos os seguintes procedimentos metodológicos em campo:
1.

Para a alocação das parcelas o polígono (área objeto de estudo) foi dividido em
quatro quadrantes e nesses quadrantes foram alocadas as parcelas de maneira
aleatória, de maneira a amostrar toda a área;

2.

Definido o local da parcela, foi esticada a trena com 50 m e delimitada a parcela,
considerando um metro para cada lado da trena e a marcação do ponto no GPS
(GPS Garmim eTrex 10);

3.

Todas as árvores acima do critério de inclusão (CAP ≥ 15 cm) dentro da parcela
receberam uma placa de identificação com um número corrente, para tal foram
utilizadas plaquetas confeccionadas em material permanente (TNT) pregadas às
árvores;

4.

Em seguida o técnico de campo identificou o indivíduo pelo nome vulgar e tomou
as medidas do(s) fuste(s) à altura do peito, utilizando fita metrada;

5.

Por fim, a altura total em metros foi estimada visualmente para cada indivíduo,
tomando como parâmetro o fuste mais alto.

A Figura 10-03 ilustra e identifica todas as parcelas consideradas para levantamento
florístico e fitossociológico na área. Maiores detalhes dos procedimentos de campo
podem ser encontrados no ANEXO 10-01.
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Figura 10-03 – Identificação das parcelas de amostragem.

Fonte: Levantamento Florístico e Fitossociológico (ANEXO 10-01).

10.2.2.2

Classificação da Vegetação e Estágio de Regeneração Florestal

Segundo dados obtidos com o estudo florístico e fitossociológico, ficou evidente que
a área está sob o domínio do bioma Mata atlântica com predominância da vegetação
classificada como Floresta Alta de Restinga. Fato que corresponde ao encontrado em
literaturas específicas sobre o tema, como por exemplo no Atlas de Remanescentes
Florestais elaborado pela Fundação SOS Mata Atlântica em 2016.
Dessa forma, para se definir o estágio de regeneração florestal existente no terreno
foi preciso observar o disposto na Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006,
conhecida como Lei da Mata Atlântica, além de Resoluções do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA), tais como:
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Resolução CONAMA nº 388/2007: Convalidação das Resoluções que definem a
vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de
regeneração da Mata Atlântica;



Resolução CONAMA nº 07/1996: Aprova os parâmetros básicos para análise
dos estágios de sucessão de restinga para o Estado de São Paulo;



Resolução CONAMA nº 10/1993: Parâmetros básicos para análise dos estágios
de sucessão de Mata Atlântica, definidos pelo Art 1º desta Resolução, como:
I.

Fisionomia;

II.

Estratos predominantes;

III.

Distribuição diamétrica e altura;

IV.

Existência, diversidade e quantidade de epífitas;

V.

Existência, diversidade e quantidade de trepadeiras;

VI.

Presença, ausência e características da serrapilheira;

VII. Sub-bosque;
VIII. Diversidade e dominância de espécies;
IX.

Espécies vegetais indicadoras.

Tendo em vista que a área foi amplamente afetada pela ação antrópica devido a
implantação dos bairros adjacentes Jardim Rio Branco e Parque das Bandeiras, assim
como da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega e da Linha Férrea, hoje pertencente a
América Latina Logística (ALL), a vegetação ali existente sofreu com o efeito de borda
o que modificou a estrutura ecológica antigamente presente. Até mesmo o interior do
fragmento foi alterado devido a extração de areia do local, conforme mencionado no
Levantamento Florístico e Fitossociológico (ANEXO 10-01) e, também, no
Capítulo 09 – Diagnóstico Ambiental do Meio Físico.
Deste modo, a partir do levantamento fitossociológico realizado e baseando-se nos
parâmetros observados na Resolução CONAMA nº 07/1996, foi possível definir que a
vegetação se encontra em estágio médio de regeneração, sendo que em alguns
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pontos específicos observou-se a presença de espécies pioneiras, principalmente nas
adjacências da área de estudo com os bairros vizinhos onde a comunidade ao redor
acessa com maior frequência, onde o efeito de borda se intensifica.
O Quadro 10-10 relaciona os dados obtidos em campo com os parâmetros básicos
para análise do estágio médio de sucessão de Florestas de Restinga para o Estado
de São Paulo, definidos pela Resolução CONAMA nº 07/1996. Já a Figura 10-04
localiza cada área de vegetação, incluindo as áreas alagadas existentes no terreno e
os locais sem vegetação.
Quadro 10-10 – Quadro comparativo entre parâmetros para análise do estágio médio de sucessão de
Florestas de Restinga estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 07/1996.
PARÂMETROS

RESOLUÇÃO CONAMA
Nº 07/1996

DADOS DO INVENTÁRIO

Fisionomia

arbustivo/arbórea

arbustivo / arbórea.

Estrato predominante

arbóreo-arbustivo

Distribuição diamétrica
e altura

Até 8 m de altura e pequena
amplitude diamétrica, com
diâmetros de até 12 cm;

arbóreo-arbustivo, sendo que algumas
parcelas com maior predomínio do estrato
arbóreo e outras com maior predomínio
arbustivo devido ao ambiente de transição
entre restinga e floresta ombrófila densa
(Floresta Alta de Restinga)
DAP médio = 11,77cm; altura média =
8,70m; porém quando analisados os dados
das parcelas isoladas foi observado que
algumas parcelas apresentam valores
médios de altura próximas a 7,00m e DAP
médio próximos a 10,00cm e outras
parcelas com valores médios de altura e
diâmetro superiores a 10,00m e 14,00cm. O
que demonstra variações no grau de
conservação dentro da área estudada.

Existência, diversidade
e
quantidade
de
epífitas;

Epífitas representadas por
líquens,
briófitas,
pteridófitas e bromeliáceas
pequenas; diversidade e
quantidade
maior
em
relação ao estágio anterior

Foi verificado presença de epífitas
representadas por líquens, briófitas,
pteridófitas e bromeliáceas em quase todas
as 21 parcelas.

Existência, diversidade
e
quantidade
de
trepadeiras;

Trepadeiras herbáceas

Foi verificada a presença de trepadeiras
herbáceas em algumas parcelas, porém não
foram inventariadas
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RESOLUÇÃO CONAMA
Nº 07/1996

PARÂMETROS

DADOS DO INVENTÁRIO

Presença, ausência e
características
da
serrapilheira;

camada fina de serapilheira;

Em toda a área foi observada serapilheira,
porém algumas parcelas com uma camada
mais fina e outras com camadas mais
espessa, a depender também da influência
do efeito de borda.

Sub-bosque;

Sub-bosque representado
por
bromeliáceas,
pteridófitas
e
aráceas
terrestres, plantas jovens de
arbustos e árvores;

Sub-bosque embora não tenha sido
inventariado foi observado bromeliáceas,
pteridófitas e aráceas terrestres, plantas
jovens de arbustos e árvores.

Diversidade
dominância
espécies;

e
de

baixa diversidade, com
predominância de algumas
espécies

Foi observada a existência de 77 espécies,
apesar da diversidade encontrada na área
muitas espécies identificadas possuem
poucos indivíduos por espécie e há uma
enorme predominância e dominância de
algumas espécies tais como: Nectandra
oppositifolia,
Calophyllum
brasiliense,
Laplacea fruticosa, Sloanea guianensis,
Clusia
criuva,
Tapirira
guianensis,
Alchornea triplinervia, Myrsine umbellata,
Licania hoehnei e Myrcianthes pungens.
Em um bioma onde se estima que existam
aproximadamente
300/400
espécies
arbóreas por 1 hectare, 77 espécies
identificadas em 21 parcelas podem ser
consideradas baixa biodiversidade, pois
das 77 espécies, 15 são responsáveis por
quase 50% de todos os indivíduos
inventariados.

Espécies
indicadoras.

vegetais

espécies indicadoras: pintanoiva
(Ternstroemia
brasiliensis), canelinha-dobrejo (Ocotea pulchella),
Clusia criuva, Chusquea
spp;

Foram encontrados indivíduos dessas
espécies tais como: a Clusia criuva e
Ocotea pulchella, são as mais frequentes
dentre todas as espécies levantadas,
representadas
por
99
indivíduos,
representando 18% de todos os indivíduos
inventariados. Sendo que essas são
espécies indicadoras de estágio médio.

substrato
arenoso,
de
origem predominantemente
marinha, podendo ocorrer
deposição de areia e argila
de
origem
continental.
Ocasionalmente pode haver
inundação;

O substrato não foi avaliado neste inventário
florestal

Substrato

Fonte Levantamento Florístico e Fitossociológico (ANEXO 10-01).
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Figura 10-04 – Cobertura vegetal existente no terreno.

Fonte: Levantamento Florístico e Fitossociológico (ANEXO 10-01).

A elaboração da Figura 10-04, permitiu calcular as áreas para cada classe de
vegetação encontrada e as respectivas intervenções. Lembrando que foi considerado
nesse cálculo a área total do empreendimento, ou seja 857.723,06 m² (85,7723 ha),
incluindo as áreas públicas como áreas verdes e de lazer, segundo o Projeto
Urbanístico disponível no ANEXO 7-01.
Assim, calculou-se para a vegetação em estágio médio área de 733.147,58 m²
(73,3147 ha) e a área para vegetação em estágio pioneiro equivalente a 42.674,85 m²
(4,2674 ha). As áreas alagads identificadas correspondem a 70.919,00 m² (7,0919
ha).
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10.2.2.3

Identificação de Áreas de Preservação Permanente (APP’S):

As Áreas de Preservação Permanentes (APP) presentes na área do empreendimento
foram identificadas de acordo com a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012,
que estabelece normas gerais sobre as áreas de Preservação Permanente, entre
outros aspectos relacionados a proteção da vegetação nativa. O Artigo 3º dessa lei,
estabelece no inciso II que:
“Área de Preservação Permanente - APP: 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” (Artigo 3º, Inciso II – Lei nº 12.651/2012).
Dessa forma foi identificado apenas uma APP correspondente a área úmida localizada
no centro do terreno e sua continuidade ao canal de drenagem do Jardim rio Branco,
conforme ilustra a Figura 10-05.
Figura 10-05 – APP identificada no terreno.

Fonte: Levantamento Florístico e Fitossociológico (ANEXO 10-01).
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Considerando que todas as áreas úmidas identificada na área de estudo não
correspondem a drenagens naturais, conforme esclarecido no Capítulo 09 –
Diagnóstico Ambiental do Meio Físico, apenas a central foi respeitada sua APP de
maneira conservadora e, portanto, nenhuma intervenção para implantação do
empreendimento será realizada especificamente nesta área.
Contudo, no Canal de drenagem do Jardim Rio Branco, a qual seguiu com a APP
relativa à área úmida central, será necessário intervenção para construção de uma
interligação entre o empreendimento e o bairro Jardim Rio Branco. Esta interligação
corresponde a 633,00 m², ou seja 0,006% do total de 104.540,5466 m² (10,4540 ha)
encontrado de Área de Preservação Permanente (APP).

10.2.2.4

Espécies Ameaçadas de Extinção

Para identificação de possíveis espécies ameaçadas de extinção, foi utilizado a Lista
Vermelha do Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora), referência
nacional em geração, coordenação e difusão de informação sobre biodiversidade e
conservação da flora brasileira ameaçada de extinção.
Das 77 espécies levantadas nesse inventario, as espécies Abarema cochliacarpos,
Aureliana fasciculata, Clethra criuva, Erythroxylum myrsinites, Guatteria australis,
Jacaranda puberula, Manilkara subsericea, Myrceugenia myrcioides, Myrcianthes
pungens, Ocotea pulchella, Pouteria beaurepairei e Swartzia flaemingii se encontram
em um estágio pouco preocupante de ameaça de extinção. Já as espécies
Handroanthus impetiginosus e Xylopia brasiliensis se encontram quase ameaçadas
de extinção.
No entanto foram encontrados 12 indivíduos da espécie Tabebuia cassinoides a qual
se encontra em perigo de extinção, apresentando um risco muito elevado de
extinção.
A localização das espécies ameaçadas no terreno de implantação do loteamento pode
ser consultada no ANEXO 10-01.
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10.2.2.5

Áreas de Intervenção e Supressão da Vegetação

A partir do levantamento realizado foi possível identificar que a vegetação encontrada
no terreno pertence a Floresta Alta de Restinga.
O Levantamento Florístico e Fitossociológico trouxe para o Diagnóstico a informação
de que a vegetação está em processo de sucessão ecológica devido as atividades
humanas praticadas antigamente no local e, atualmente, se encontra em estágio
médio de regeneração, sendo possível observar espécies pioneiras, principalmente
ao redor da propriedade onde o efeito de borda devido a ação antrópica é mais
intenso.
Dessa forma, foi indentificado na área de implantação do loteamento 775.822,42 m²
(77,5822 ha) de vegetação, sendo 733.147,58 m² (73,3147 ha) caracaterizada em
estágio médio de regeneração e 42.674,85 m² (4,2675 ha) em estágio pioneiro. Deste
total, 378.275,82 m² (37,8275 ha) será objeto para autorização de supressão vegetal,
ou seja 48,76% do total de vegetação quantificada.
Importante ressaltar que do total de vegetação secundária em estágio médio de
regeneração existente dentro da área de implantação, 353.406,20 m² (35,3406 ha)
serão suprimidos enquanto 379.741,38 m² (37,8741 ha) não sofrerá intervenção. Ou
seja, 51,80% da parcela de vegetação média será preservada a título de área verde e
averbada como Área Verde Urbana à margem da matrícula do imóvel no Cartório de
Registro de Imóveis, conforme orienta o Inciso VII do Artigo 4º da Resolução SIMA nᵃ
80 de 16 de outubro de 2020.
O Quadro 10-11 relaciona as áreas de uso do solo existentes, assim como suas
respectivas porcentagens em relação a área total destinada para implantação do
loteamento. Já o Quadro 10-12 indica todas as áreas de intervenção e ocupação
necessárias para implantação.
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Quadro 10-11 – Áreas de uso do solo em relação a gleba loteada.

Especificação

Área (ha)

Área (m²)

% em relação à área
loteada

1 - Total da Vegetação existente na gleba
loteada

77,5822

775.822,42

90,44

1.1 - Vegetação em estágio médio

73,3147

733.147,57

85,47

1.2 - Vegetação em estágio Pioneiro

4,2674

42.674,84

4,97

2 - Sem vegetação (campo de futebol)

1,0981

10.981,66

1,29

7,0918

70.918,99

8,27

10,4540

104.540,54

12,18

85,7723

857.723,08

100

3 - Área alagada formada por
interferências antrópicas
4 - Área de Preservação Permanente
(APP)
Área total da gleba loteada

Fonte: Levantamento Florístico e Fitossociológico (ANEXO 10-01).
Quadro 10-12 – Quadro de áreas sobre Supressão de Vegetação Nativa e Intervenção em APP.

Especificação

Área (ha)

Área (m²)

1 - Supressão total da Vegetação

37,8155

378.275,82

1.1 - Vegetação em estágio médio

35,3406

353.406,20

1.2 - Vegetação em estágio pioneiro

2,4784

24.869,62

0,0633

633,55

0,0513

513,42

0,0120

120,13

3 - Intervenções ambientais Totais na Gleba que
geram compensação

37,8789

354.039,75

3.1 - Supressão da vegetação nativa Estágio médio

35,3406

353.406,20

3.2 - Intervenção em APP

0,0633

633,55

4.1 - Área Verde

42,8832

428.832,81

4.2 - Reposição florestal (SMA nº 07/2017)

53,0869

530.869,56

2 - Intervenção total em APP
2.1 - Intervenção área alagada formada por
Interferências Antrópicas
2.2 - Intervenção em área com vegetação em
Estágio pioneira

4 - Medidas Compensatórias

Fonte: Levantamento Florístico e Fitossociológico (ANEXO 10-01).

Todos os impactos ambientais assim com as medidas compensatórios e programas
ambientais concernentes à supressão da vegetação poderão ser consultados no
Capítulo 12 – Identificação dos Impactos Ambientais e no Capítulo 13 –
Programas Ambientais.
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10.3

Unidades de Conservação – UC’s

De acordo com a Lei Federal n. º 9.985, de 18 de julho de 2000, as Unidades de
Conservação – UC’s correspondem aos espaços territoriais e seus recursos
ambientais legalmente instituídos pelo Poder Público, sob regime especial de
administração e destinados à preservação ou à conservação ambiental.
São os objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)

a

contribuição para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos; a
proteção das espécies ameaçadas de extinção; a preservação e a restauração da
diversidade de ecossistemas naturais; a proteção das paisagens naturais e pouco
alteradas de notável beleza cênica, bem como das características relevantes de
natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e
cultural; a proteção e a recuperação dos recursos hídricos; e a proteção dos recursos
naturais necessários à subsistência das populações tradicionais.
As unidades de conservação são divididas em duas categorias, conforme Quadro 1013.
Quadro 10-13 – Categorias de Unidades de Conservação com base na Lei Federal n°. 9.985/2000.

Categorias

Objetivos
Compatibilizar a conservação da natureza com o uso
sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

Unidades de Conservação de
Uso Sustentável

Correspondem às Áreas de Proteção Ambiental; Áreas de
Relevante Interesse Ecológico; Florestas Nacionais;
Reservas Extrativistas; Reservas de Fauna; Reservas de
Desenvolvimento Sustentável; e Reservas Particulares do
Patrimônio Natural – RPPNs.
Preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso

Unidades de Conservação de
Proteção Integral

indireto dos seus recursos naturais. São integradas por
estações

ecológicas;

reservas

biológicas;

parques

nacionais, municipais e estaduais; monumentos naturais e
refúgios da vida silvestre.

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA – SÃO VICENTE/SP
EIA - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO BIÓTICO

CAP. 10 - 111 / 114

Página: 440

10.3.1

UC’s nas Áreas de Influência do Empreendimento

Durante a etapa inicial do processo de Licenciamento Ambiental Prévio (LP), que
consistiu na apresentação da Proposta de Termo de Referência, consolidada pela
CETESB em 05/05/2020 através da emissão do Parecer Técnico nº 110/20/IE,
definindo o Termo de Referência para elaboração do EIA/RIMA, foi encaminhada a
Manifestação Técnica Conjunta PESM-NIP/AT-LIC 010/2020 (ANEXO 2-08)
emitida pela Fundação Florestal em 31/03/2020, apresentando diretrizes e exigências
quanto ao conteúdo dos estudos referentes as Unidades de Conservação (UC’s)
próximas ao empreendimento, sendo elas o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM)
e o Parque Estadual Xixová-Japuí (PEXJ), ambas classificadas como Proteção
Integral, conforme a Lei Federal n°. 9.985/2000.
Neste Capítulo serão descritas as informações mais relevantes e concernentes ao
tema em questão. Contudo, plantas identificando espacialmente a localização de cada
UC em relação as áreas de influência do empreendimento, assim como as demais
informações necessárias ao atendimento integral aos termos da Manifestação Técnica
Conjunta PESM-NIP/AT-LIC 010/2020, poderão ser consultadas no ANEXO 10-01.
A seguir estão descritas cada uma das UCs com suas respectivas caraterísticas.

10.3.1.1

Parque Estadual Serra do Mar (PESM) – Núcleo Itutinga Pilões

Instituído pelo Decreto Estadual nº. 10.251, de 30 de agosto de 1977, e posteriormente
ampliado pelo Decreto Estadual nº 13.313, de 06 de março de 1979, o Parque
Estadual da Serra do Mar (PESM) representa a maior área de proteção integral do
litoral brasileiro, correspondendo a 315.390 hectares e abrange 04 regiões do Estado
de São Paul: Litoral Norte, parte do Litoral Sul, Grande São Paulo e Vale do Paraíba,
estando localizado em 23 municípios.
As principais justificativas para a criação e a importância do Parque Estadual da Serra
do Mar (PESM) são das necessidades de conservação de um dos mais importantes
biomas do Planeta e biodiversidade, patrimônio cultural material e imaterial abrigado
pela floresta e seus habitantes tradicionais.
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Além disso, nascentes de grandes rios estão dentro dos limites do parque estadual,
garantindo o abastecimento para a população de regiões metropolitanas importantes
o que mostra a sua importância também na manutenção da qualidade dos rios que
abastecem esses municípios e claro a conservação da biodiversidade.
Devido a sua extensão, o PESM é gerenciado por meio de núcleos de administração
regional. Dos oito núcleos existentes, 4 estão sobre a AII do empreendimento. São
eles:


Pedro de Toledo;



Curucutu;



São Sebastião;



Itutinga-Pilões.

Este último está mais próximo do empreendimento em linha reta com
aproximadamente 2 km do limite do Parque Estadual da Serra – Núcleo ItutingaPilões,

cuja

sua

Zona

de Amortecimento

abrange

inclusive

a

ADA

do

empreendimento.

10.3.1.2

Parque Estadual Xixová-Japuí

O Parque Estadual Xixová-Japui (PEXJ) foi criado pelo Decreto Estadual nº 37.536,
de 27 de setembro de 1993, com a finalidade de assegurar a integral proteção dos
ecossistemas como matas, restingas, capoeiras, costões rochosos e praias arenosas,
que associados promovem a manutenção da biodiversidade, além de garantir a
preservação dos atributos paisagísticos e a manutenção e recuperação dos maciços
florestais contíguos aos limites da UC.
O PEXJ possui uma área de 901 ha distribuída em dois municípios da Baixada
Santista: São Vicente, com 347 hectares e Praia Grande, ocupando 554 hectares.
Deste total, 600 ha são no continente e o restante em faixa marinha.
Segundo o plano de manejo do Parque, a Zona de Amortecimento tem limite de 10
km ao redor da UC o que abrange as principais fontes poluidoras, tais como: a
emissão de efluentes carregados pelas correntes marinhas e a pressão imobiliária do
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entorno imediato, por essa razão a ZA desta UC foi subdividida em três setores, sendo
definidos como: ZA Setor 1, ZA-Setor 2 e ZA - Setor 3.
O LOTEAMENTO HABITACIONAL JARDIM EUROPA encontra-se no Setor 3 da zona
de amortecimento do PEXJ que tem por objetivo a manutenção de corredores
florestais entre costa, mangues e restingas, especialmente para aves e possuem
algumas recomendações específicas de uso e ocupação, todas elas indicadas no
ANEXO 10-01.
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11.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO SOCIOECONÔMICO

O presente estudo integra ao EIA o Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico
objetivando a implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA em
terreno de 857.723,09 m² localizado na área continental do município de São
Vicente/SP.
Para tanto, essa análise tem como objetivo apresentar uma caracterização qualitativa
e quantitativa do meio socioeconômico das áreas de influência do empreendimento.
As investigações realizadas englobam os aspectos do uso e ocupação do solo,
demografia, economia, condições de vida, infraestrutura e legislações pertinentes ao
território investigado.
Em resumo, o diagnóstico socioeconômico busca dar suporte a análise de impactos
do empreendimento com informações sobre a organização da sociedade e sua
dinâmica socioeconômica.
Considerando as diferentes formas de impactos potenciais associados ao
empreendimento proposto, foram consideradas abrangências territoriais distintas para
delimitação das áreas de influência do meio socioeconômico em relação aos meios
físico e biótico. Desta forma, conforme já exposto e justificado no Capítulo 8 – Áreas
de Influência, tais áreas ficaram definidas da seguinte forma:


A Área de Influência Indireta (AII) abrange os limites do território do município de
São Vicente. Esta definição se justifica pelo fato de o empreendimento estar
totalmente inserido nesse município.



Como limite da Área de Influência Indireta (AID) foi considerada a zona
urbanizada da porção continental do município de São Vicente/SP, região na
qual o empreendimento será implantado. Esta delimitação foi concebida
mediante o entendimento de que este empreendimento se trata de um
loteamento residencial com lotes comerciais associados, com efeitos diretos nos
bairros residenciais próximos. A AID abrange 185 Setores Censitários do IBGE
correspondentes a 9 bairros na área continental de São Vicente, a saber: Jardim
Irmã Dolores, Parque Continental, Jardim Rio Branco, Humaitá, Nova São
Vicente, Parque das Bandeiras, Samaritá, Vila Ema e Vila Nova Mariana.
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A Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento corresponde àquela que
concentrará as intervenções diretas decorrentes das atividades de implantação
e operação do empreendimento habitacional e onde ocorrerão as modificações
diretas em função das obras de implantação e das atividades inerentes à sua
operação. Esta delimitação corresponde também a ADA dos meios físico e
biótico.

11.1

Histórico e Uso e Ocupação do Solo

Para caracterizar o uso e ocupação do solo nas áreas de influência, foram realizadas
pesquisas sobre a formação do município de São Vicente, consultas de legislações
sobre o uso do solo, interpretações de imagens de satélite disponíveis para o ano
1979 até os dias atuais, juntamente com visitas in loco na AID e ADA, onde foram
avaliados e registrados aspectos referentes a urbanização dos bairros, presença ou
ausência de infraestrutura, usos predominantes e cobertura vegetal.

11.1.1

Contexto Regional (AII)

Histórico
São Vicente foi o primeiro município criado no Estado de São Paulo e a primeira vila
fundada no Brasil, em 1532. Até tornar-se município era constituído por um pequeno
grupo de dez ou doze casas.
Com a chegada de Martim Afonso se iniciou o processo de desenvolvimento
econômico, especialmente com a plantação de cana-de-açúcar. O binômio agricultura
de subsistência (agricultura, pecuária, pesca e extrativismo) e exploração dos índios,
constituiu-se na base da economia fundadora do município.
Logo no começo da exploração, a região já apresentava sinais de que a agricultura
não seria adequada para aquele tipo de solo, tornando-se necessária a implantação
de outra atividade econômica para a área.
Após a fundação do município, criou-se o núcleo populacional que, posteriormente,
viria a ser a cidade de Santos. Com poucas terras próprias para a utilização da
agricultura, a economia da Ilha de São Vicente passou a depender cada vez mais do
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porto de Santos e com isto, tornou-se necessária a criação de uma rede urbana
mínima para a execução das funções portuárias. Nesta configuração, restou a São
Vicente a função de ligar o litoral com o planalto e com o exterior. Contudo já nos
primeiros anos do povoamento, a Vila de Santos, fundada em 1545, passou a realizar
essas conexões, porque seu porto, com capacidade para embarcações de grande
porte, corrigia um problema do estuário de São Vicente que só comportava pequenas
embarcações.
O crescimento de sua população se deu, então, mais fortemente, a partir do final do
século 19, quando as atividades portuárias relacionadas à exportação de café
impulsionaram uma forte expansão urbana em Santos. Por indução, São Vicente
também cresceu. Nos últimos 25 anos do século 19, a população de São Vicente mais
que duplicou, passando de 1.593 para 4.004 habitantes (Jakob, 2003). Na primeira
metade do século 20, o crescimento populacional de São Vicente, ainda que
moderado, foi constante. A partir da década de 1940, surgiram as primeiras ocupações
nos morros como alternativa habitacional para as classes de baixa renda, em locais
próximos às áreas centrais e às linhas de bonde. Iniciava-se assim um fenômeno que
perdura até os dias de hoje: a migração de famílias de baixa renda de Santos para
São Vicente.
Até os anos 1950, a estrutura econômica e urbana do litoral tinha como centro
dinâmico o município de Santos (Jackob, 2003), porém, com a implantação do parque
industrial no município de Cubatão, houve uma reconfiguração da economia regional,
tornando-se esse município o responsável pelo dinamismo econômico e urbano da
Baixada, entrando, então, o porto de Santos em uma nova fase, com reflexos também
em São Vicente. A partir da década de 1950, a população de São Vicente cresceu
aceleradamente, colocando a cidade na segunda posição da região em tamanho da
população (atrás apenas de Santos), o que se fez acompanhar pelo aumento da
segregação sócio espacial evidenciada pela linha férrea da Sorocabana que passou
a representar uma fronteira entre as classes sociais, separando, na estreita faixa entre
a ferrovia e o mar, os bairros praianos e o centro. Na década de 60, a exiguidade desta
faixa, já bastante ocupada, motivou a expansão urbana sobre a Ilha Porchat, após
realização de aterro que a ligou em definitivo à Ilha de São Vicente. A partir deste
momento, foram se formando os bairros operários que se localizavam a partir da linha

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA - SÃO VICENTE/SP
EIA - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO SOCIOECONÔMICO

CAP. 11 - 3 / 76

Página: 446

férrea em direção ao norte e ao oeste, em terrenos baixos e alagadiços. Neste mesmo
período, bairros populares surgiram em torno do eixo popularmente conhecido como
“Linha 1” – formado pelas avenidas Nossa Senhora de Fátima, em Santos, e Antônio
Emerich, em São Vicente, porque por ele passava o “Bonde 1”, ligando o centro de
São Vicente ao centro de Santos.
O Departamento Nacional de Obras Sanitárias (DNOS) iniciou, nesta época, a
construção de diques em nome da recuperação dos manguezais e dos terrenos
inundáveis, contribuindo para a ocupação dos extremos oeste, norte e nordeste da
porção insular, trazendo graves implicações ambientais para o município e seu
entorno, em especial a ocupação das áreas ambientalmente mais frágeis, como os
mangues e as restingas.
Até o começo da década de 1980, São Vicente manteve elevados índices de
crescimento populacional. Favelas proliferaram sobre os diques construídos pelo
DNOS e avançaram sobre o estuário de São Vicente, disseminando a construção
sobre palafitas, própria para áreas sujeitas às oscilações de marés. A perda da
importância da Baixada Santista em relação a outras regiões do Estado de São Paulo
deu-se a partir da crise dos anos 80, atravessando toda a década de 1990. No
município de São Vicente, onde grande parte da população estava vinculada aos
empregos do polo cubatense, do porto de Santos e da construção civil, a crise se fez
sentir por meio do agravamento das condições habitacionais e na ocupação do
território continental. No entanto, o município foi o que mais absorveu o crescimento
demográfico da Baixada naquele período. Na década de 1980, toda área insular foi
ocupada, não restando mais nenhum dos fragmentos vazios existentes na década
anterior. Neste momento, a área continental começou também a ser ocupada mais
intensamente, principalmente no entorno dos núcleos já ocupados no período anterior.
A Figura 11-01 mostra a evolução da mancha urbana a partir da interpretação das
imagens do satélite LandSat nos anos de 1979, 1980, 1991, 1992, 2000 e 2011.
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Figura 11-01: Evolução da Mancha Urbana de São Vicente.

Fonte. Instituto Pólis, 2013.

Na década de 1990, o crescimento populacional do município desacelerou, ainda que
se observe na área insular um avanço na ocupação dos morros. Na área continental,
o movimento de crescimento no entorno das áreas ocupadas anteriormente
permaneceu, criando novos bairros, como, por exemplo, Nova São Vicente. Na
década de 2000, a taxa de crescimento populacional decresceu ainda mais, chegando
a menos de 1% ao ano. A mancha urbana do município pouco se modificou nesta
década, sendo que quase todo o incremento populacional, de quase 29 mil habitantes,
se instalou de forma a adensar o território já ocupado e não com expansão horizontal.
Uso e Ocupação do Solo
O ordenamento territorial de São Vicente é enquadrado dentro de uma dinâmica
regional que gira em torno da cidade de Santos. São Vicente faz parte da Região
Metropolitana da Baixada Santista, classificada como Metrópole Regional, de acordo
com a Série Caracterização e Tendências da Rede Urbana do Brasil: Configuração
Atual e Tendências da Rede Urbana - volume 1 (IPEA, 2002).
A Região Metropolitana da Baixada Santista foi criada em 1996, com cerca de 1,3
milhões de habitantes. De acordo com dados do IBGE (2010), RMBS continha
1.664.136 habitantes.
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São Vicente configura-se como o segundo maior município da RMBS, atrás apenas
de Santos e seguido por Guarujá e Praia Grande.
No citado estudo (IPEA, 2002), tendo Santos como principal eixo, os vetores regionais
de expansão se dão ao norte, com Bertioga e ao sul, com Mongaguá, Peruíbe,
Itanhaém e Praia Grande.
O setor industrial de transformação e o setor terciário, com foco principal nas
atividades portuárias se configuram como os principais setores da economia regional.
A RMBS abriga o maior porto da América Latina e associado a este, inúmeras plantas
industriais de bens intermediários se beneficiam pela importação via este porto (IPEA,
2002).
O processo de metropolização é fruto de uma conurbação dos municípios vizinhos.
Um processo de crescimento, impulsionado pela urbanização desordenada em
ambientes frágeis (por exemplo, manguezais e encostas), população de baixa renda
arregimentada para o trabalho no porto, em Cubatão e no setor terciário santista.
Associado a isto, o alto crescimento das residências de veraneio, principalmente nas
proximidades com as praias de Santos e São Vicente. Na década de 70, já com uma
saturação das áreas de Santos e São Vicente, territórios de Cubatão, a área
continental de São Vicente, região leste de Praia Grande e distrito de Vicente de
Carvalho, tiveram expressivo crescimento populacional, fator caracterizado em função
da expressiva migração intrarregional (Carriço e Souza, 2015).
Dados mais recentes (Censo 2010) mostram uma estagnação no crescimento
demográfico de Santos e uma redução em São Vicente. Esses fatores foram
geradores de pendularidades entre áreas atratoras de viagens. Por motivos de
trabalho e estudo, por exemplo, São Vicente pode ser caracterizada como “cidadedormitório”.
NEPO (2013) analisa que em 2010, essa circulação de pessoas na RMBS era de mais
de 200 mil pessoas e que São Vicente seria o município com maior volume de pessoas
que se desloca com destino a outras cidades.
Outro fator que influi sobre a dinâmica urbana e principalmente a infraestrutura do
município é a sazonalidade do turismo. Décadas passadas o grande destino do
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turismo balneário era a Ilha de São Vicente, porém o mesmo perdeu importância,
sendo de extrema relevância nos demais municípios da RMBS, principalmente
Bertioga.
Diante da estrutura territorial da RMBS ao qual São Vicente está inserida, o município
possui seu ordenamento territorial que é regulado principalmente pela Lei
Complementar nº 987/2020, que disciplina o ordenamento do uso e ocupação do solo
do município de São Vicente, e dá outras providências.
Para avaliação do Uso do Solo na AII do empreendimento foi elaborado um mapa em
ambiente GIS (Geographic Information System) a partir da interpretação de imagens
de satélite recentes. O MAPA 11-01 apresenta o Uso e Ocupação do Solo de São
Vicente.
O Quadro 11-01 a seguir identifica as áreas, em hectares, das respectivas classes de
uso e ocupação do solo no município de São Vicente.
Quadro 11-01: Área das classes de uso e ocupação do solo.

Uso do Solo

Área (hectares)

Vegetação Nativa

7501.66

Nativa/ várzea

3038.77

Praia

110.92

Corpo Hídrico

295.99

Rodovia/ área semi-urbanizada

906.31

Área Urbana

2864.34

Mineração

94.02

Fonte: Interpretação de Imagens de Satélite disponíveis no Google Earth.
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Zoneamento Urbano
O Projeto de Lei Complementar nº 987/2020 disciplina o ordenamento do uso e
ocupação do solo do município de São Vicente. Para os fins dessa Lei Complementar,
o Zoneamento caracteriza-se pela divisão de área do Município em diferentes zonas
urbanísticas de uso, visando à ordenação do desenvolvimento do Município.
Como estratégia do ordenamento territorial e da estrutura urbana, o território do
Município fica dividido em zonas, caracterizadas pelo conjunto de regras de
parcelamento e ocupação e uso do solo aplicáveis às respectivas porções do território.
De forma geral, o município de São Vicente vem sendo fruto de um processo de
conurbação dos municípios vizinhos, fazendo parte de um processo de
metropolização, onde muitas vezes impulsionado por uma urbanização desordenada
em ambientes frágeis, crescimento dos processos de favelização e ocupação de áreas
críticas que acarretam uma preocupante qualidade de vida para a população.
Dentro desse movimento, São Vicente e assim como a cidade de Santos, vem
passando por um processo de estagnação no crescimento demográfico, fatores estes
que vem gerando em São Vicente um aspecto de pendularidade entre áreas atratoras
de viagens, caracterizando o município como um local denominado “cidadedormitório”.

11.1.2

Contexto Local (AID e ADA

Uso e Ocupação do Solo
Trazendo um enfoque para a Área de Influência Direta do empreendimento, diversos
equipamentos urbanos e atividades econômicas foram observados, conforme MAPA
11-02 - Uso e Ocupação do Solo na AID.
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Como identificado no MAPA 11-02 equipamentos urbanos de saúde estão espalhados
por vários bairros, atendendo de forma ampla a região. Foram identificados:
1. Hospital Municipal Doutor Olavo Honeaux de Moura, que conta também com

pronto atendimento para emergências;
2. Centro Médico Popular, unidade de atendimento particular;
3. Unidade Básica de Saúde, no Parque das Bandeiras e Ponte Nova;
4. Unidades de Estratégia de Saúde Familiar (ESF);
5. Serviço de Saúde de São Vicente (SESASV);

Serviços financeiros (Bancos), foram identificadas 3 unidades, sendo 2 unidades do
Banco Bradesco e 1 unidade da Caixa Econômica Federal.
Na área de interesse, existem dois complexos penitenciários, 1 feminino e 1
masculino. A região ainda conta com quatro unidades de segurança pública (civil e
militar).
Existem inúmeros templos religiosos que abrangem praticamente todos os bairros,
contemplando diversas religiões.
Existem inúmeras unidades educacionais na AID do empreendimento, atendo desde
a creche, pré-escola, ensinos fundamental e médio e ensino supletivo.
As unidades comerciais são das mais variadas, como por exemplo, padarias, bares,
restaurantes, vestuário, peças automotivas, informática, farmácias, clínicas médicas,
etc.
Algumas indústrias estão alocadas na região de interesse, sendo uma indústria
química voltada para a produção de defensivos agrícolas e uma indústria química
voltada para descontaminação de caminhões. Outra indústria de porte médio produz
peças para motocicletas em geral.
Empresas de alocação e transbordo de containers, servindo como terminal
retroportuário também se encontram na região de interesse, estando essas
localizadas na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA - SÃO VICENTE/SP
EIA - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO SOCIOECONÔMICO

CAP. 11 - 15 / 76

Página: 454

Zoneamento Urbano
Conforme já mencionado em capítulos anteriores, o LOTEAMENTO RESIDENCIAL
JARDIM EUROPA será implantado em Zona de Qualificação Urbana, segundo
Certidão de Uso e Ocupação do Solo nº 051/2021 (ANEXO 2-10), emitida pela
prefeitura municipal.
A Figura 11-02, extraída e adaptada da Planta de Zoneamento Urbanístico (Anexo III)
da Lei Complementar nº 987/20 ilustra a AID e ADA do empreendimento em relação
ao Zoneamento Urbano Municipal.
Figura 11-02: Localização da ADA em relação ao Zoneamento Municipal de São Vicente.

Fonte: Lei Complementar nº 987

Segundo a Seção II da Lei Complementar nº 987 a Zona de Qualificação Urbana (ZU)
é definida da seguinte maneira:
“zona que, por suas características específicas, necessitam de disciplina
especial de parcelamento, uso e ocupação do solo. Porções do território,
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públicas ou privadas, sem destinação específica, com incentivos fiscais e
normas próprias de parcelamento, uso e ocupação do solo capazes de criar
condições para o desenvolvimento social, econômico e ambiental de forma
estratégica, onde se pretende a requalificação do espaço urbano incorporando
o desenho urbano ao processo de planejamento vinculados à apresentação de
licenciamento ambiental e de laudo de impacto de vizinhança, para mitigação
de danos urbanísticos.”
Dessa forma a implantação do empreendimento na área continental de São Vicente
pode proporcionar a princípio uma movimentação na dinâmica do emprego e geração
de renda para a região, pois será instalado em uma região composta por 9 bairros,
localizada na ZU (Zona de Qualificação Urbana), conforme a Lei Complementar nº
987/20.
A escolha do ambiente para implantação do empreendimento é de forma geral muito
bem atendida e considerada estratégica para acessibilidade dos futuros moradores e
comerciantes. Vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias locais. A
localidade também é servida pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, importante
rodovia que dá acesso ao litoral sul do estado e ligação com a Rodovia do Imigrantes,
com acesso a São Paulo.

11.2

Estrutura Viária

Neste item serão apresentadas informações sobre a infraestrutura logística existente
na AII do empreendimento como rodovias, ferrovias, além das linhas de ônibus,
terminais e estações ferroviárias presentes na região. Já para a AID, foram realizadas
análises mais específicas das estruturas e condições viárias locais, complementada
pelo Relatório do Impacto no Tráfego (RIT) exposto no ANEXO 07-06.

11.2.1

Contexto Regional (AII)

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) instituído pela LEI nº 9.503/1997 classifica no
art. 60 as vias públicas brasileiras em dois grupos: vias urbanas (via de trânsito rápido,
via arterial, via coletora e via local) e vias rurais (rodovias e estradas).
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No âmbito do município de São Vicente o plano diretor municipal (Lei complementar
nº 917) caracteriza e hierarquiza as vias de circulação existentes em seu Art. 105 da
Seção I – DA ESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS VIÁRIOS E HIDROVIÁRIOS
MUNICIPAIS, a saber:
Art. 105 – O Sistema Viário Municipal compõe-se do conjunto de vias terrestres,
que obedecerá à hierarquia e às diretrizes a serem regulamentadas em leis
específicas atendendo, ao disposto na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro.
A Lei Complementar n° 987 que disciplina o uso e ocupação do solo no município de
São Vicente em seu artigo 18 define o seguinte:
I - Vias de Trânsito Rápido: aquela caracterizada por acessos especiais com
trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes
lindeiros e sem travessia de pedestres em nível;
II - Vias Arteriais: aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente
controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e as vias
secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade;
III - Vias Coletoras: aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha
necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais,
possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade;
IV - Vias Locais: aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente não
semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou a áreas restritas.
No município de São Vicente os principais eixos viários são constituídos por: Via de
Trânsito Rápido, Vias Arteriais, vias coletoras e vias Locais.
Duas importantes rodovias cruzam o município de São Vicente, Rodovia Padre
Manoel da Nobrega (SP-055) e Rodovia dos Imigrantes.
A Rodovia Padre Manuel da Nóbrega (SP-55) estabelece ligação entre Cubatão, São
Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, situadas na Baixada Santista,
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e Itariri, Pedro de Toledo e Miracatu, no Vale do Ribeira, onde termina no
entroncamento com a Rodovia Régis Bittencourt (BR-116).
A Rodovia dos Imigrantes estabelece ligação entre São Paulo, Diadema, São
Bernardo do Campo, Cubatão, São Vicente e Praia Grande.
Com relação ao transporte coletivo na cidade a empresa Otrantur Transportes e
Turismo venceu a última licitação para administrar as atividades do novo sistema de
transporte público de São Vicente.
São 22 linhas pela cidade, sendo 4 noturnas, a saber:


101 – Circular Praia / José Menino



102 – Circular Tambores / José Menino



103 – Terminal Municipal / Vila Margarida / Centro



104 – Terminal Municipal / Centro / Vila Margarida



105 – Terminal Municipal / Náutica III



106 – Terminal Municipal / Frei Gaspar / Tancredo Neves



107 – Terminal Municipal / Dom Pedro II / Tancredo Neves



108 – Terminal Municipal / Castelo Branco / Augusto Severo / Tancredo Neves



109 – Terminal Municipal / Pompeba



110 – Terminal Municipal / Frei Gaspar / Jóquei



111 – Terminal Municipal / Catiapoã / Jóquei



112 – Terminal Municipal / Sambaiatuba / Jóquei



113 – Terminal Municipal / Cemitério Municipal / Ilha Porchat



151 – Noturno Terminal / Praia



152 – Noturno Terminal / Tambores
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201 – Vila Ema / Terminal Municipal / Centro



202 – Gleba II / Samaritá / Centro / Terminal Municipal



203 – Parque Continental / Terminal Municipal / Centro



204 – Humaitá / Centro / Terminal Municipal



205 – Terminal Municipal / Shopping Litoral Plaza / Japuí



251 – Noturno Área Continental 1



252 – Noturno Área Continental 2

As linhas operam em dias úteis no período de 5h10 até às 00h00 horas, com intervalos
de 30 minutos nos horários com menor movimento, chegando a ter intervalos de 15 a
20 min, nos horários de pico de operação do sistema. Nos sábados, domingos e
feriados há uma adequação da oferta de veículos em circulação, compatível com a
demanda desses dias, porém garantindo a regularidade do sistema.
Com a implantação do empreendimento e dada a previsão de uso desse sistema por
uma parcela da população fixa formada por moradores e funcionários, adequações
nas frequências e itinerários deverão ser discutidas e aprovadas junto aos órgãos
responsáveis, visando otimizar as condições, bem como atender aos interesses dos
usuários, levando em conta inclusive demandas já formuladas pela população.
Vale registrar ainda que existem as linhas intermunicipais, que fazem a ligação com
municípios vizinhos de Praia Grande, Santos, Cubatão, etc. Essas linhas são
operadas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU). Existem 65
rotas de Ônibus em Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão e Bertioga e 1260 paradas
de Ônibus.
Por fim, ainda na AII do empreendimento existe a operação do VLT (Veículo Leve
sobre Trilhos, operado também pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos
(EMTU). Este atende apenas a área insular de São Vicente, mas possui projeto de
expansão em fases que atenderá a área continental, chegando até Praia Grande.
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O projeto do VLT da Baixada Santista surgiu como forma do Governo do Estado de
São Paulo reaproveitar o leito ferroviário que atravessa a área central dos municípios
de São Vicente e Santos herdado da Fepasa, que operou neste trecho o Trem Intra
Metropolitano entre os anos de 1990 e 1999; e era utilizado para o transporte de
cargas até janeiro de 2008.
Vale ressaltar que a face sul do empreendimento é delimitada pelo leito ferroviário
citado acima, e na medida em que as novas fases do projeto sejam executadas, os
moradores e funcionários o futuro loteamento serão beneficiados diretamente pela
estrutura do VLT.
A Figura 11-03 mostra o trecho do projeto em operação do VLT (linha verde) e o
trecho que está em fase de projeto (linha laranja), que terá seu ponto final no Terminal
Samaritá, terminal este que é adjacente ao empreendimento.
Figura 11-04: Linha em operação e em projeto do VLT na Baixada Santista.

Fonte. EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).
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As Fotos 11-01 a 11-04 mostram o VLT, ônibus e a estação de São Vicente para o
VLT:

Foto 11-01: VLT São Vicente.

Foto 11-02: Ônibus que operam em São Vicente.

Foto 11-03: Ônibus que operam em São Vicente.

Foto 11-04: Estação São Vicente do VLT.
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11.2.2

Contexto Local (AID e ADA)

Dentro do contexto da Área de Influência Direta (AID), o empreendimento é circundado
por 01 via local, 04 vias arteriais e 01 via de trânsito rápido, conforme demonstrado
na Figura 11-04.
Figura 11-04: Vias que circundam o empreendimento.

Fonte. Uso e Ocupação do Solo de São Vicente. Lei Complementar 987/2020.

As Fotos 11-05 a 11-10 mostram cada uma das vias supracitadas, sendo elas:
01 Via local:
 Rua Prefeito Rodolfo Mikulasch
04 Vias Arteriais:
 Rua Rosinha Garcia de Siqueira Vegas
 Rua Jequié
 Av. São Paulo Dr. Esmeraldo Soares Tarquínio de Campos Filho
 Av. Lilian Ferreira Lacerda
01 Via de Trânsito Rápido
 Rodovia Padre Manoel da Nóbrega
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Foto 11-05: Rua Prefeito Rodolfo Mikulasch.

Foto 11-06: Rua Rosinha Garcia de Siqueira Vegas.

Foto 11-07: Rua Jequié.

Foto 11-08: Av. São Paulo Dr. EsmeraldoTarquínio
de Campos Filho.

Foto 11-09: Rua Antônio Ribeiro Franco. Lilian
Ferreira Lacerda.

Foto 11-10: Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.
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Diante das diversas opções de se chegar ao local do empreendimento, a localização
do terreno pode ser considerada estratégica para a acessibilidade dos futuros
moradores, que poderão utilizar vias de maior capacidade de tráfego, como a Rua
Jequié, que interliga-se a Via Angelina Preti da Silva e dá acesso à área continental
de São Vicente ou a SP-055 que permite o acesso a Cubatão no sentido noroeste ou
Praia Grande e demais municípios do litoral sul no sentido sudoeste. Desta forma, a
articulação do local do futuro empreendimento com os municípios vizinhos é facilitada
Além disso, a Via Anhanguera seguindo em direção à São Paulo, possibilita conexão
direta com a Via Marginal do Rio Tietê e interligação com as Rodovias Ayrton Senna,
Presidente Dutra e Fernão Dias.
Sendo assim, num contexto local para acesso aos mais variados padrões de lotes, o
empreendimento pretendido como um futuro loteamento habitacional e comercial
projetado no Bairro de Samaritá, terá como acesso suas faces norte, leste e oeste. A
face sul do empreendimento faz divisa com a faixa de domínio da FEPASA e, portanto,
não terá acesso ao empreendimento. Em sua face norte a Rua Antônio Ribeiro Franco
dará acesso a lotes comerciais (rua paralela a Rodovia Padre Manuel da Nóbrega).
Em sua face leste, através da rua Rodolfo Mikulasch o loteamento terá acesso aos
lotes residenciais pelas ruas Artur dos Santos, Luiz Gonzaga Lopes, Newton Classen
Moura e rua Teotônio Vilela. Em sua Face oeste, através da rua 19, o empreendimento
terá acesso aos lotes residenciais através das ruas Manoel Lopes Figueiredo, Frei
Damião, Mario Davis Lerner, Júlia de Almeida Pires e João Chancharulo.
A Rua Antônio Ribeiro Franco está inserida na faixa de domínio da SP-055 - Rodovia
Padre Manuel da Nóbrega que estabelece ligação entre Cubatão, São Vicente, Praia
Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, situadas na Baixada Santista, e Itariri, Pedro
de Toledo e Miracatu, no Vale do Ribeira, onde termina no entroncamento com a
Rodovia Régis Bittencourt (BR-116).
Além disso, conforme mencionado anteriormente o Relatório de Impacto no Tráfego
(RIT) (ANEXO 07-06) traz um maior detalhamento das condições viárias na AID do
empreendimento, bem como uma análise e projeções futuras sobre o impacto ao
tráfego local ocasionado pela implantação do Loteamento.
O MAPA 11-03, a seguir, apresenta as principais rodovias, vias e ciclovias da AID.
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11.3

Dinâmica Populacional

Neste tópico serão abordados temas relacionados com a dinâmica populacional nas
áreas de influência do empreendimento, sendo caracterizado para a AII e AID
aspectos demográficos de São Vicente e da Área Continental do município, assim
como a forma de distribuição da população e o respectivo perfil socioeconômico,
trazendo dados sobre indicadores sociais comumente empregados para análises
socioeconômicas.

11.3.1

Contexto Regional (AII)

De acordo com dados obtidos no último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o município de São Vicente contava, em 2010, com
uma população total de 332.193 habitantes, número que representa 0,81% da
população do Estado de São Paulo.
A sua população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para 1°
de Julho de 2017 era de 360 380 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa
do litoral paulista, ficando atrás apenas de Santos. A sua área é de 148,424 km², o
que resulta numa densidade demográfica de 2.378,59 habitantes por quilômetro
quadrado.
Ocupa área de 148,9 km2, que corresponde a 0,06% do território paulista, e apresenta
densidade demográfica de 2.231,0 hab./km2
O Quadro 11-02 apresenta a evolução da população total no município (AII do
empreendimento) na Região Metropolitana da Baixada Santista e no Estado, entre os
anos de 1990 e 2020.
Verifica-se que a população do município de São Vicente apresentou crescimento de
37,8% entre 1990 a 2020, a Região Metropolitana da Baixada Santista 54,1% e o
Estado de São Paulo 45,01%.

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA - SÃO VICENTE/SP
EIA - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO SOCIOECONÔMICO

CAP. 11 - 29 / 76

Página: 466

Quadro 11-02: População total residente.

Ano

Região
São Vicente (AII)
RMBS

1990
259 808
1 188 337

2000
303 199
1 473 912

2010
332 193
1 662 392

2020*
357 929
1 831 884

Estado de São Paulo

30 783 108

36 974 378

41 223 683

44 639 899

Fonte: IBGE (2010).
* Nota: população estimada.

O Quadro 11-03, em consonância com os dados apresentados no Quadro 11-02,
mostra que São Vicente apresentou um aumento da densidade demográfica ao longo
dos últimos 30 anos, resultando em 2.416,81 habitantes por quilômetro quadrado em
2020. Na RMBS bem como no Estado de São Paulo, as densidades demográficas
também aumentaram, mas, em proporções um pouco mais elevadas, apresentando
754,25 hab/km² e 179,84 hab/km², respectivamente.
Quadro 11-03: Densidade Demográfica (Habitantes/km2) – 2020.

Região

Extensão Territorial (km²)

São Vicente (AII)
RMBS
Estado de São Paulo

148.1
2 428.74
248 219.94

Fonte: SEADE,2020.

Dens. Demográfica (hab/km²)
1990
2000
2010
2020*
1 750.49 2 042.79 2 246.22 2 416.81
490.48
608.36
686.96
754.25
124.02
148.96
166.08
179.84

O Quadro 11-04 apresenta a comparação entre a população urbana e rural, entre os
anos de 1991 e 2010, de acordo com dados do SEADE.
Observa-se pelos dados apresentados que a população de São Vicente é
majoritariamente urbana. Isso se deve ao fato de que uma grande porção do território
de São Vicente está inserida em Unidades de Conservação, permanecendo assim
não ocupadas. A Região Metropolitana da Baixada Santista segue a mesma lógica.
Apenas o Estado de São Paulo possui uma parcela um pouco maior de sua população
residindo em áreas rurais.
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Quadro 11-04: População Rural e Urbana no município de São Vicente.

População

Ano

Urbana
1991
2000
2010

268 353
303 413
331 817

1991
2000
2010

1 470 774
1 660 675

1991
2000
2010

29 160 287
34 537 766
39 559 595

Fonte: SEADE,2020.

%
São Vicente (AII)
99.9
99.95
99.8
RMBS
99.6
99.8
Estado de São Paulo
92.76
93.41
95.94

População

%

Rural
265
138
628

0.1
0.05
0.2

6 046
3 461

0.4
0.2

2 275 986
2 439 612
1 674 088

7.24
6.59
0.9

Observa-se no Quadro 11-05 que há tendência de queda para o índice de
crescimento na AII do empreendimento, saindo de uma taxa de 1,4 entre 1991-2000,
passando por 0,92 de 2000 a 2010 e chegando a 0,75 de 2010 a 2019. Nesse mesmo
período, a RMBS apresentou queda contínua no crescimento de sua população,
porém, em um ritmo mais lento, diminuindo sua taxa de crescimento de 2,19% na
década de 1991-2000 para 1,21% entre 2000-2010, chegando nos 0,99% de 2010 até
o presente momento. O processo também ocorreu quando se analisa a Taxa de
Crescimento Geométrica do Estado de São Paulo que foi de 1,82% na década de
1991-2000 para 1,09% entre 2000 e 2010, chegando aos 0,82% registrados
atualmente.
Quadro 11-05: Taxa Geométrica de Crescimento Anual - 2010/2018 (Em % a.a.).

Taxas Geométricas de Crescimento da População (% a.a.)
Período
Localidade
1991-2000
2000-2010
2010-2019
São Vicente (AII)
1.4
0.92
0.75
RMBS
2.19
1.21
0.73
Estado de São Paulo
1.82
1.09
0.81

Fonte: SEADE,2020.

Em consonância com os dados apresentados no Quadro 11-01, foi acurado no
Quadro 11-06 os dados de população residente conforme o sexo e a situação de
domicílio (divulgados pelo Censo 2010) promovendo a comparação de São Vicente
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(AII) com a Região Metropolitana da Baixada Santista e com o Estado de São Paulo.
Percebe-se que para todas as localidades pesquisadas a população de mulheres é
superior ao número de homens. De acordo com dados obtidos no último Censo
Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de
São Vicente contava com uma população total de 357.929 habitantes, sendo 357.253
residindo em áreas urbanas e apenas 676 em área rural. Na descrição conforme o
sexo, a população masculina perfazia 172.235 e a feminina 185.694 pessoas. A
RMBS somava 1.662.392 em população total, sendo 795.946 homens e 866.446
mulheres. A população urbana tinha um total de 1.658.936 e a população rural era
composta por 3.456 pessoas. O Estado de São Paulo possuía 41.223.683 em total
populacional nesse mesmo ano, com 20.059.835 homens e 21.163.848 mulheres. A
população urbana era de 39.548.206 e a população rural era de 1.675.477.
Quadro 11-06: População residente, por situação de domicílio e sexo – 2010.
População População População População
Região
Total
Masculiuna Feminina
Urbana
São Vicente (AII)
RMBS
Estado de São Paulo
Fonte: SEADE,2020.

357.929
172.235
185.694
357.253
1.662.392
795.946
866.446
1.658.936
41.223.683 20.059.835 21.163.848 39.548.206

População
Rural Total
676
3.456
1.675.477

A Quadro 11-07 demonstra que o município de São Vicente está quase em sua
totalidade urbanizado, perfazendo 99,81% de Grau de Urbanização. Nesse mesmo
período, a RMBS apresentou um aumento contínuo no crescimento de sua
urbanização, saindo de 99,59% em 2000 para 99,83% em 2018. O processo também
ocorreu quando se analisa o Grau de Urbanização para o Estado de São Paulo que
foi de 93,41% em 2000, 95,94% em 2010 e 96,42% em 2018.
Quadro 11-07: Grau de Urbanização (em %) – 2020.

Região

Ano
2000

2010

2020

São Vicente (AII)

99.95

99.81

99.81

RMBS

99,59

99,79

99,83

Estado de São Paulo

93,41

95,94

96,42

Fonte: SEADE,2020.
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O Quadro 11-08 apresentou no período de 1991/2000 um saldo migratório anual de
2532 habitantes e uma taxa anual de migração de 11,12 habitantes. Para o próximo
período – 2000/2010 – ocorreu uma queda expressiva no saldo migratório anual que
foi de 261 habitantes com uma taxa anual de migração de 0,91 habitantes. Nesse
mesmo escopo, a RMBS e o Estado de São Paulo também apresentaram quedas nos
respectivos números. Para o período de 1991/2000, o saldo migratório anual na RMBS
foi de 13.115 habitantes com uma taxa anual de migração de 9,75 habitantes. No
período de 2000/2010, o saldo migratório anual foi de 5017 habitantes e a taxa anual
de migração foi de 3,2 habitantes. Para o Estado de São Paulo, o saldo migratório
anual foi de 147.443 habitantes com uma taxa anual de migração de 4,31 habitantes
para o período de 1991/2000. E para o período de 2000/2010, o saldo migratório anual
foi de 47.265 habitantes com uma taxa anual de migração de 1,21 habitantes no
Estado de São Paulo.
Quadro 11-08: Saldos migratórios anuais e taxas anuais de migração

Região

Saldo Migratório Anual
1991/2000 2000/2010

Taxas Anuais de Migração
1991/2000 2000/2010

São Vicente (AII)

2532

261

11.12

0.91

RMBS

13115

5017

9,75

3,2

Estado de São Paulo

147443

47265

4,31

1,21

Fonte: SEADE,2020.

A análise da distribuição da população em relação a sexo e idade na Área de
Influência Indireta (AII), segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística referentes aos anos de 2000 e 2010, indica que o município de São
Vicente, apresentava uma distribuição de sua população residente similares,
conforme apresentado nos Gráfico 11-01 e Gráfico 11-02.
Em 2010 a população se dividia entre homens e mulheres de maneira bastante
parecida, mas, a população masculina de 0 e 14 anos apresentou-se ligeiramente
superior à população feminina, cerca de 4,6% do total de residentes enquanto a
população feminina perfazia 4,3 a 4,5%, nas mesmas faixas etárias, para o total de
residentes. Registra-se, entretanto que a partir dos 15 anos de idade, a população
feminina se manteve sempre maior em relação à população masculina, no entanto
com uma diferença muito pequena.
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Para o ano de 2010, a distribuição da população masculina e feminina também foi
bastante equilibrada. A maioria masculina se deu até os 24 anos e não até os 14 anos
como em 2000. A partir dessa faixa etária a população feminina permanece superior
até os 89 anos, idade máxima registrada na pirâmide etária.
É importante destacar, na análise das pirâmides etárias de São Vicente, que ocorreu
um estreitamento da base e um alargamento das idades mais avançadas. Isso se
explica pela redução da taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida,
sinalizando uma tendência ao envelhecimento da população.
Gráfico 11-01: Pirâmide etária do município de São Vicente, 2000 (IBGE).

Fonte: IBGE, 2000.
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Gráfico 11-02: Pirâmide etária do município de São Vicente, 2010 (IBGE).

Fonte: IBGE, 2010.

Entre 2000 e 2010, no município de São Vicente, a taxa de atividade da população de
18 anos ou mais (ou seja, o percentual dessa população que era economicamente
ativa) passou de 66,23% em 2000 para 65,83% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa
de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que
estava desocupada) passou de 20,83% em 2000 para 9,19% em 2010 (Quadro 1109).
Quadro 11-01: Taxa de atividade da população de 18 anos ou mais.

Ocupação da população de 18 anos ou mais - Município - São Vicente - SP
2000

2010

Taxa de atividade - 18 anos ou mais

66,23

65,83

Taxa de desocupação - 18 anos ou mais

20,83

9,19

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais

64,54

72,14

% dos ocupados com fundamental completo - 18 anos ou mais

58,23

73,03

% dos ocupados com médio completo - 18 anos ou mais

37,44

53,91

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 anos ou mais

20,00

10,73

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 anos ou mais

59,44

63,26

% dos ocupados com rendimento de até 5 s.m. - 18 anos ou mais

89,60

91,62

Nível educacional dos ocupados

Rendimento médio

Fonte: PNUD, Ipea e FJP
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Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município,
0,40% trabalhavam no setor agropecuário, 0,35% na indústria extrativa, 8,35% na
indústria de transformação, 7,50% no setor de construção, 1,18% nos setores de
utilidade pública, 16,94% no comércio e 58,90% no setor de serviços.
O Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS – foi criado sob a influência do
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e visa ser um instrumento que acompanha
a melhorias da qualidade de vida do povo paulista.
O IPRS possibilita muitos dados sobre o desempenho econômico e social dos
municípios, mas não subsidia, suficientemente, a questão da desigualdade dentro
destes. Para suprir esse déficit de informação, foi criado o Índice Paulista de
Vulnerabilidade Social (IPVS), o qual considera a complexidade do fenômeno,
examinando também as condições de inserção no mercado de trabalho, o acesso aos
serviços promovidos pelo Estado e a situação de mobilidade social. O IPVS descreve
o grau de vulnerabilidade de um lugar através de um escopo com sete agrupamentos
sendo que, quanto mais próximo do Grupo 1, melhores são as condições de vida.
De acordo com dados do SEADE apresentados na Quadro 11-10, nos anos de 2016
e 2018, São Vicente classificou-se como “Vulnerável’, o que significa baixa riqueza,
baixa longevidade e baixa escolaridade.
Quadro 11-10: Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS.

Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS

Ano

Longevidade

Riqueza

Escolaridade

Grupo

São Vicente (AII)
2016

66

36

41

Vulneráveis

2018

65

36

46

Vulneráveis

RMBS
2016

66

45

47

2018

67

46

50

Estado de São Paulo
2016

72

44

51

2018

72

44

53

Fonte: SEADE,2020.
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De acordo com a Quadro 11-11, nota-se, em São Vicente, um predomínio do Grupo
2 (42,20%), que representa uma situação de vulnerabilidade muito baixa, o que mostra
uma situação regular no município, porém, somando os Grupos 5 (4,4%) e 6 (16,10%),
aproximadamente, 73.374 habitantes encontram-se em situação de vulnerabilidade
social alta ou muito alta.
A RMBS, por sua vez, apresenta um cenário melhor, onde cerca de 43,6% da
população se encontra em situação de vulnerabilidade muito baixa, baixa (9,2%) e
baixíssima (3,1%) enquanto uma parcela menor da população encontra-se em
situação de vulnerabilidade alta (9,9% no Grupo 5) e muito alta (12,2% no Grupo 6).
O Estado de São Paulo apresenta um cenário ainda mais interessante, onde cerca de
40,1% da população se encontra em situação de vulnerabilidade muito baixa, baixa
(18%) e baixíssima (6,1%) enquanto uma parcela menor da população encontra-se
em situação de vulnerabilidade alta (11,1% no Grupo 5) e muito alta (4,4% no Grupo
6).
Quadro 11-11: Distribuição da população, segundo Grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social
– IPVS.

IPVS - 2010
Classes de Vulnerabilidade
São Vicente (AII)

Município
RMBS Estado de São Paulo

1 - Baixíssima

0.50%

3.10%

6.10%

2. Vulnerabilidade muito baixa

42.20%

43.60%

40.10%

3. Vulnerabilidade baixa

8.90%

9.20%

18.00%

4. Vulnerabilidade média

27.80%

21.80%

19.20%

5. Vulnerabilidade alta (urbanos)

4.40%

9.90%

11.10%

6. Vulnerabilidade muito alta

16.10%

12.20%

4.40%

0.2

0.10%

1

7. Vulnerabilidade alta (rurais)
Fonte: SEADE,2020.

O Valor Adicionado Bruto (VAB) é o resultado final da atividade produtiva em um
determinado período e está relacionado com o Produto Interno Bruto (PIB) do
município. Segundo dados do IBGE (2017), apresentados na Quadro 11-12, em 2017,
no município de São Vicente, o setor de Serviços (91,44%), se mostrou hegemônico,
seguido pelo industrial (8,5%), e agropecuária com o menor percentual de participação
(0,07%).
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Composição de mesma tendência também ocorre para a RMBS que apresentou uma
distribuição semelhante na proporção de seus índices, com grande peso no setor de
Serviços (78,40%), seguido pela Indústria (21,24%) e Agricultura (0,36%).
Continuando a sequência dos índices, o Estado de São Paulo apresenta
características parecidas com as demais escalas analisadas. O setor de Serviços
constitui a maior participação (76,75%), seguido pela Indústria (21,21%) e Agricultura
(2,04%). Registra-se que o VAB para o setor da Administração Pública não foi
discriminado em nenhuma dos locais apresentados no quadro.
Quadro 11-2: Valor adicionado bruto por setor da economia (em mil reais correntes), 2017.
Município

São Vicente (AII)

RMBS

Estado de São Paulo

PIB (2017)

R$ 5.204.306

R$ 61.147.705

R$ 2.119.854.034

PIB per capita

R$ 14.858

R$ 34.318

R$ 48.537

Valor
Adicionado
por Setor

Agropecuária

R$ 3.643

0,07%

Indústria

R$ 442.366

8,50%

Serviços

R$ 220.131

0,36%

R$ 43 245 022

2,04%

R$ 12.987.772 21,24%

R$ 449.621.041

21,21%

R$ 4.758.817 91,44% R$ 47.939.800 78,40% R$ 1.626.987.970 76,75%

Fonte: SEADE,2020.

Uma análise da evolução do PIB indica que houve um aumento bastante expressivo
desse indicador para as escalas analisadas nos anos de 2002, 2010 e 2017 (Quadro
11-13).
São Vicente detinha, no ano de 2002 um PIB de R$ 1.353.641,92. Para o ano de 2010,
o valor atingido foi mais que o dobro do anterior, perfazendo um total de R$ 3 360
635.38. Esse ritmo de crescimento se manteve e o valor para o ano de 2017 quase
dobra o anterior, apresentando um total de R$ 5.204.306,00. O PIB da RMBS para o
ano 2002 era de R$ 18.189.162,87. No ano de 2010, o valor era de R$ 37.146.688,18
e em 2015, totalizou R$ 61.147.705,00. O Estado de São Paulo apresentou o seu
menor valor em 2002 com R$ 518.868.815,00. Já para os anos de 2010 e 2017, as
cifras aumentaram quase triplicando no ano de 2010 com R$ 1.294.695.988,00 e, em
2017, ainda em crescimento, com um total de R$ R$ 2 119 854 034.00.
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Quadro 11-3: Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) em milhões de reais correntes.

Unidade Territorial
São Vicente (AII)
RMBS
Estado de São Paulo

Fonte: SEADE,2020.

2002
2010
2017
R$ 1.353.641,92
R$ 3.360.635,38
R$ 5.204.306,00
R$ 18.189.162,87
R$ 37.146.688,18
R$ 61.147.705,00
R$ 518 868 815,00 R$ 1 294 695 989,00 R$ 2 119 854 034,00

Ainda em relação ao mercado de trabalho, especificamente uma análise sobre a renda
per capita, dados da Fundação SEADE (Quadro 11-14) indicam que houve
incremento desse índice, no município de São Vicente, saindo de R$ 590,29 em 1991
para R$ 789,43 em 2010.
A RMBS e o Estado de São Paulo também apresentaram aumento da renda per capita
nos períodos observados. Na RMBS o valor registrado em 2000 foi e R$ 436,39
aumentando para R$ 809,49 em 2010, quase o dobro da marca anterior. Os números
do Estado de São Paulo são semelhantes aos RMBS. Em 2000, o valor da renda per
capita estadual era de R$ 440,92, subindo para R$ 853,75 em 2010
Quadro 11-4: Renda per capita (valores em R$ correntes).

Unidade Territorial
São Vicente (AII)
RMBS
Estado de São Paulo

1991
R$ 590,29
R$ 746,22

Renda per capita
2000
2010
R$ 667,43
R$ 789,32
R$ 436,39
R$ 809,49
R$ 440,92
R$ 853,75

Fonte: SEADE,2020.

11.3.2

Contexto Local (AID e ADA)

De acordo com o Censo Demográfico do IBGE o total de moradores da AID em 2010
era de 98.185 pessoas residentes, o que representava cerca de 29,5% da população
total do município (AII)
O Gráfico 11-03 apresenta uma discriminação em porcentagem da população da AID
por cor ou raça. Verificam-se que 45.690 habitantes eram pardos, 41.678 brancos,
8.500 pretas, 545 amarela e 99 indígenas.
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Gráfico 11-03: Porcentagem de moradores da AID por cor ou raça 2010.

Fonte: Censo Demográfico, IBGE (2010).

Uma análise da distribuição da população em relação a sexo e idade na Área de
Influência Direta (AID) é apresentada no Gráfico 11-04.
De maneira geral, a população na AID se dividia entre homens e mulheres de maneira
bastante igualitária, entretanto, a população feminina apresentou-se ligeiramente
superior à população masculina, cerca de 3,4% maior no ano de 2010.
É importante destacar, na análise da pirâmide etária da AID, que a população
masculina é ligeiramente maior até os 14 anos e a partir daí a população feminina
apresenta-se maior, mesmo que com uma diferença pequena.
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Gráfico 11-04: Pirâmide etária na AID do empreendimento.

Fonte: Censo Demográfico, IBGE (2010).

O conceito de exclusão social surge como base para a caracterização de
circunstâncias sociais de limite, seja de pobreza, seja de marginalidade.
Posteriormente, surge o conceito de vulnerabilidade social, o qual representa uma
zona intermediária instável, que abrange fatores como; a precariedade do trabalho e
a fragilidade dos suportes de proximidade. Em relação ao IPVS, este disponibiliza
informações na escala intraurbana, uma vez que seus dados estão desagregados até
o nível de setor censitário do IBGE. Como já citado anteriormente o IPVS foi elaborado
justamente para suprir as deficiências de análise do IDH e IPRS, que não chega a
uma escala de detalhe capaz de mostrar as desigualdades sociais e territoriais
internas de um município.
A descrição do IPVS e as características de cada Grupo já foram apresentadas na AII
(para o município de São Vicente), quando foram comparados o município, a RMBS
e o Estado de São Paulo. O Quadro 11-15 apresenta a ocorrência dos Grupos de
Vulnerabilidade tanto no total dos setores censitários do município quanto nos setores
localizados na AID, enquanto a Figura 11-05 mostra a localização desses Grupos
nessa mesma área.

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA - SÃO VICENTE/SP
EIA - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO SOCIOECONÔMICO

CAP. 11 - 41 / 76

Página: 478

O quadro mapeado pelo SEADE na elaboração do IPVS identificou diferentes áreas
no município com características de vulnerabilidade social. Entre as áreas
classificadas pelo IPVS a classe identificada como Grupo 1 (Baixíssima) ocorre
apenas em 4 setores censitários da AII e não aparece na AID. Já o Grupo 2
(Vulnerabilidade muito baixa) é o de maior ocorrência representando cerca de 45% do
total de setores censitários do município (AII) e cerca de 6,9% dos setores presentes
na AID. Se somarmos os Grupos 2, 3 e 4 (Vulnerabilidade muito baixa, baixa e média),
temos cerca de 78,2% dos setores censitários do município de São Vicente e 54%
dos setores da AID estão em situação.
Os Grupos de maior vulnerabilidade social, em especial o Grupo 6, encontram-se na
AID em quantidade bem maior do que quando consideramos o Município de São
Vicente todo, sendo, 12,8% na AII e 28,6% na AID.
Os locais identificados como Grupo 6 (Vulnerabilidade muito alta) são as áreas onde
ocorrem os aglomerados subnormais, isto é, são áreas densamente ocupadas e
desordenadas, constituídas por habitações precárias, em sua maioria, carentes de
infraestrutura pública e serviços essenciais. Esse retrato aponta para necessidade de
uma reorientação das políticas públicas para implementação de ações visando
melhorar as condições de vida da população, em especial, para geração de renda,
acesso à moradia, saneamento básico, saúde e educação.
Quadro 11-15: Distribuição dos setores censitários na AII e AID em relação aos Grupos de
Vulnerabilidade Social – IPVS para o ano de 2010.

Classes de Vulnerabilidade

IPVS – 2010
São Vicente (Total)

Número de setores
censitários da AID

4

-

2. Vulnerabilidade muito baixa

225

8

3. Vulnerabilidade baixa

43

15

4. Vulnerabilidade média

121

40

5. Vulnerabilidade alta (urbanos)

17

12

6. Vulnerabilidade muito alta

64

33

7. Vulnerabilidade alta (rurais)

1

-

0. Não Classificado

22

7

1 – Baixíssima

Fonte: IPVS/SEADE, 2010
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Figura 11-05: Distribuição dos setores censitários da AID nos Grupos de Vulnerabilidade
Social (IPVS) para o ano de 2010

Fonte. IPVS/SEADE, 2010.
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O Quadro 11-16 mostra o rendimento médio do responsável por domicílios
particulares permanentes situados na AID. Observa-se que o valor é inferior à média
do valor dos rendimentos do responsável pelos domicílios no município de São
Vicente (AII).
Quadro 11-16: Rendimento Médio do Responsável por Domicílio.
Rendimento médio do responsável
pelo domicílio
Local
2010
São Vicente (AII)
R$ 1.208,66
AID

R$ 889,57

Fonte: SEADE, 2020.

O MAPA 11-04, corresponde ao Mapa de Densidade Populacional dos bairros
inseridos na AID do Loteamento, indicando também o índice de Crescimento
Demográfico para os anos de 2000 e 2010, além de identificar o Grau de Urbanização.
Todos os dados foram extraídos do IBGE.
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Mapa da Densidade Populacional,
Crescimento Demográfico (2000-2010)
e Grau de Urbanização - Bairros da AID
Mapas de localização

®

Localização do
Empreendimento no Estado

São Paulo

Humaitá

São Vicente

Localização do
Empreendimento no Município

Vila Nova Mariana
Área Diretamente Afetada (ADA)

7350000

Parque Continental

Área de Influência Direta (AID)
Grau de Urbanização 100%*

Densidade Demográfica
Ano

2000

Legenda

2010

Densidade Populacional
Hab (2010) / KM²
1429
2022

Nome do Bairro

2229

Jardim Irmã Dolores
Parque Continental
Jardim Rio Branco
Humaitá
Vila Nova Mariana
Samarita
Vila Ema
Nova São Vicente
Parque das Bandeiras

2467
2799
3986

Jardim Irmã Dolores

4683
9912
11700

Jardim Rio Branco

População (ano)
2000
2010
0
23429
12557 13035
12411 17695
16227 13586
0
1727
1472
4685
2772
4946
3966
4404
11522 13040

Área em km²
16,393600
2,783480
6,321650
6,096040
0,174225
1,898830
2,445860
0,376336
3,271260

* Não existem dados de população rural para a área selecionada

Fonte:
Limite Municipal - IBGE, 2020
Censo Demográfico 2000 e 2010 - IBGE
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11.4

Educação, Saúde e Desenvolvimento Humano

Para trazer os principais fatores a respeito do desenvolvimento humano nas áreas de
influência, foi realizada, no contexto regional, uma análise dos índices característicos
deste tipo de avaliação disponibilizados pela Fundação SEADE, traçando-se paralelos
com níveis de educação e saúde para o município de São Vicente.
Especificamente para o contexto local, ou seja, para a área continental do município,
foi realizada uma caracterização dos equipamentos urbanos (Saúde, Educação,
Assistência Social, Lazer e Segurança) existentes e disponíveis para atendimento a
população residente.

11.4.1

Contexto Regional (AII)

Conforme o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), o Índice
de Desenvolvimento a metodologia global ao contexto brasileiro bem como à
disponibilidade de indicadores nacionais Humano (IDH) mede o progresso de uma
nação a partir de três dimensões: renda, saúde e educação. Em relação ao IDHM, o
Atlas

de

Desenvolvimento

Humano

apresenta

que

o

IDHM

(Índice

de

Desenvolvimento Humano Municipal) brasileiro considera as mesmas três dimensões
do IDH Global – longevidade, educação e renda, adequando. Embora retratem os
mesmos fenômenos, os indicadores utilizados no IDHM são mais adequados para
avaliar o desenvolvimento dos municípios e regiões metropolitanas brasileiras.
O Quadro 11-17 apresenta o IDHM em variadas escalas territoriais, demonstrando a
situação de desenvolvimento para cada local e períodos descritos. De maneira geral,
as marcações no IDHM de todos os locais relatados apresentaram crescimento entre
1991 e 2010. No ano de 1991, em análise nacional, o índice era de 0,493 (considerado
baixo) e a Região Metropolitana da Baixada Santista não apresentou dado. Já o
Estado de São Paulo e o município de São Vicente apresentavam índices médios
(0,578 e 0,561, respectivamente). Em 2000, para as quatro escalas descritas, o IDHM
era médio: Brasil (0,612), RMBS (0,700), Estado de São Paulo (0,702) e São Vicente
(0,689). O escopo de nível médio para o IDHM continua também para os números do
último Censo (2010): Brasil (0,727), RBMS (0,777), Estado de São Paulo (0,783) e
São Vicente (0,768).
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Quadro 11-17: IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal).

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
Região

1991

2000

2010

São Vicente (AII)

0,561

0,689

0,768

RMBS

-

0,7

0,777

Estado de São Paulo

0,578

0,702

0,783

Brasil

0,493

0,612

0,727

Fonte: SEADE,2020.

O Quadro 11-18 compõe o IDHM Educação um indicador de escolaridade da
população adulta, o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino
fundamental completo.
Para o ano de 2000, as taxas de comparação de anos de estudo ocorreram da
seguinte maneira: adultos em situação de analfabetismo (Brasil = 14,5%, RMBS =
6,18%, Estado de São Paulo = 7,08 e São Vicente = 6,93%). Adultos com ensino
fundamental completo (Brasil = 39,76%, RMBS = 51,07%, Estado de São Paulo =
48,71% e São Vicente = 46,96%). Adultos com ensino médio completo (Brasil =
24,67%, RMBS = 32,45%, Estado de São Paulo = 31,52% e São Vicente = 27,66%).
Adultos com ensino superior completo (Brasil = 6,77%, RMBS = 9,83%, Estado de
São Paulo = 9,82% e São Vicente = 5,49%). A expectativa de anos de estudo para o
ano 2000 foi de 8,76 para o nível nacional, 10,19 na RMBS, 10,23 no Estafo de São
Paulo e 9,9 no município de São Vicente.
No ano 2010, as taxas referentes aos adultos em situação de analfabetismo eram de
10,19% para o Brasil, 4,18% para a RMBS, 4,53% para o Estado de São Paulo e 4,2%
para São Vicente. Adultos com ensino fundamental completo perfaziam 54,92% para
o Brasil, 65,32% para a RMBS, 62,91% para o Estado de São Paulo e 63,34% para
São Vicente. Adultos com ensino médio completo somavam 37,89% para o Brasil,
46,81% para a RMBS, 44,86% para o Estado de São Paulo e 41,34% para São
Vicente. Adultos com ensino superior completo apresentavam 11,27% para o Brasil,
14,47% para a RMBS, 15,1% para o Estado de São Paulo e 10,09% para São Vicente.
A expectativa de anos de estudo para o ano 2010 foi de 9,54 para o Brasil, 10,73 para
a RMBS, 10,33 para o Estado de São Paulo e 9,85 para São Vicente.
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Quadro 11-58: Evolução dos índices de escolaridade na população adulta.

% de
analfabetismo
Local
- 18 anos ou
mais
Ano
2000 2010
Brasil
14,5 10,19
RMBS
6,18
4,18
Estado
de São 7,08
4,53
Paulo
São
6,31
4,2
Vicente

% de 18 anos
ou mais com
fundamental
completo
2000 2010
39,76 54,92
51,07 65,32

% de 18 anos
ou mais com
médio
completo
2000 2010
24,67 37,89
32,45 46,81

% de 25 anos
ou mais com
superior
completo
2000 2010
6,77 11,27
9,83 14,47

48,71

62,91

31,52

44,86

9,82

46,96

63,34

27,66

41,34

5,49

Expectativa
de anos de
estudo
2000
8,76
10,19

2010
9,54
10,73

15,1

10,23

10,33

10,09

9,9

9,85

Fonte: SEADE, 2020.

O Quadro 11-19 apresenta números relacionados às taxas de longevidade,
mortalidade e fecundidade entre os anos de 1991 e 2010. Os números mostram que
houve evolução em todos os quesitos ao longo do tempo para as localidades
analisadas.
No Brasil houve aumento da esperança de vida média de seus habitantes em 9,2 anos
no período pesquisado, chegando a 73,94 anos em 2010, inferior, entretanto, aos
números das demais escalas retratadas. Outro indicador positivo foi a queda da
mortalidade infantil de 44,68 em 1991 para 16,7 em 2010. Houve também redução na
taxa de fecundidade total registrando 2,88 em 1991 para 1,89 filhos por mulher em
2010.
Para a RMBS existe uma ausência de dados nos três indicadores para o ano de 1991,
mas, destaca-se que o cenário apresentado no período final (2010) é semelhante as
demais localidades. A esperança de vida ao nascer era de 75,5 anos, a mortalidade
infantil 14 e a taxa de fecundidade total era de 1,86, em 2010.
O Estado de São Paulo aumentou em 6,87 anos a esperança média de vida de seus
habitantes, chegando a 75,69 anos em 2010. A queda da mortalidade infantil de 27,31
em 1991 para 13,86 em 2010 se registra positivamente no quadro. Houve também
redução na taxa de fecundidade total registrando 2,28 em 1991 para 1,66 filhos por
mulher em 2010.
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São Vicente aumentou em 8,79 anos a esperança média de vida de seus habitantes,
chegando a 75,04 anos em 2010. Apresentou uma queda positiva na mortalidade
infantil de 26,11 em 1991 para 19,06 em 2010. Houve também redução na taxa de
fecundidade total registrando 2,44 em 1991 para 2,02 filhos por mulher em 2010.
Quadro 11-19: Taxas de mortalidade, fecundidade e esperança de vida ao nascer.

Esperança de Vida
ao Nascer
Ano
1991 2000 2010
Brasil
64,73 68,61 73,94
RMBS
72,2 75,5
Estado de São Paulo 68,82 72,16 75,69
São Vicente
66,25 73,05 75,04
Local

Mortalidade Infantil
1991 2000 2010
44,68 30,57 16,7
19,3
14
27,31 19,35 13,86
26,11 26,64 19,06

Taxa de
Fecundidade Total
1991 2000 2010
2,88 2,37 1,89
2,16 1,86
2,28 2,05 1,66
2,44 2,31 2,02

Fonte: SEADE,2020.

11.4.2

Contexto Local (AID e ADA)

Em relação aos equipamentos e serviços públicos na AID do empreendimento, em
consulta

a

Prefeitura

Municipal

de

São

Vicente

foi

possível

identificar

estabelecimentos na área de saúde, educação, assistência social, lazer e segurança
para atendimento dos moradores e futuras demandas sociais.
No que se refere a rede de ocorrência territorial de equipamentos para prestação de
serviços públicos a população, destacam-se 2 Unidades Básicas de Saúde, 1 Unidade
de Saúde da Mulher, 9 Unidades de Estratégia de Saúde da Família, 2 Unidades de
Pronto Atendimento e 1 Centro de Atendimento Psicossocial.
Os serviços públicos citados acima são descritos a seguir no Quadro 11-20
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Quadro 11-20: Unidades de Saúde existentes na AID do empreendimento.
Unidade
Endereço
Unidade de Pronto Atendimento
Parque das Bandeiras
Unidade de Pronto Atendimento
Francisco Geraldo Sampaio Feitosa –
Humaitá

Praça Dario Aredes Lacerda, s/nº
E-mail: pspbandeiras@bol.com.br - (13) 3566-1305
Rua Dr. José Singer, s/nº - Jardim Humaitá
E-mail: pahumaita@gmail.com - Fone: (13) 3406-1822

Avenida Piero Tricca, 27, Jardim Santa Fé. CEP: 527124
ESF Gleba II
E-mail: esfgleba2@saudesaovicente.sp.gov.br - Fone:
(13) 3566-2456
Avenida Central, 940 – 11348-000 – Parque Continental
ESF Parque Continental I e ESF
E-mail: esfcontinental2@gmail.com - Fone: (13) 3566Parque Continental III
2456
Rua Antônio Riscalla Husne, 1760 – Jardim Rio Branco
ESF Jardim Rio Negro
E-mail: esfcontinental2@gmail.com - Fone: (13) 35662773
Rua Donald Alexandre Kelman, s/nº - Jardim Rio Branco
ESF Jardim Rio Branco I
E-mail: esfriobranco@saqudesaovicente.sp.gov.br - Fone:
(13) 3576-7674
Rua Eliseu Almeida Melo, 10 – Vila Ema
ESF Nova São Vicente e ESF Vila Ema E-mail: esfvilanova@saudesaovicente.sp.gov.br - Fone:
(13) 3566-4219
Rua Salvador, 60 – Jardim Irmã Dolores
Unidade Saúde da Mulher
E-mail: usmulhersv@gmail.com - Fone: (13) 3576-5858
UBS/ESF Samaritá

ESF Jardim Rio Branco II e III

UBS/ESF Parque das Bandeiras

Rua Sergipe, 70 – Samaritá
E-mail: ubssamarita@saudesaovicente.sp.gov.br - Fone:
(13) 3566-1544
Rua Eduardo Cação, s/n – Jardim Rio Branco
E-mail: ubsjdriobranco@saudesaovicente.sp.gov.br Fone:
(13) 3566-1188
Praça Dario Aredes Lacerda, 70 – Parque das Bandeiras
E-mail:ubspqbandeiras@saudesaovicente.sp.gov.br Fone: (13) 3566-2163
Rua Alfredo das Neves, s/nº – 11349-190 – Humaitá

ESF Humaitá I, II e III

Tel: (13) 3406-2870
E-mail: ubscaic@saudesaovicente.sp.gov.br
Fonte: Prefeitura Municipal de São Vicente, 2020.

É importante salientar que apesar de existir uma quantidade boa de unidades de
saúde na AID do empreendimento, a maioria delas apresenta condições precárias de
atendimento em termos de profissionais de saúde disponível e infraestrutura
necessária.

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA - SÃO VICENTE/SP
EIA - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO SOCIOECONÔMICO

CAP. 11 - 51 / 76

Página: 487

As Fotos 11-11 a 11-14 mostram algumas das unidades de saúde citadas acima:

Foto 11-11: ESF Parque Continental I e II

Foto 11-12: Pronto Atendimento Humaitá

Foto 11-13: ESF Parque Continental I e II

Foto 11-14: Pronto Atendimento Humaitá

No que se refere aos equipamentos públicos de ensino, o Quadro 11-21 lista, dentro
da AID, todas as escolas encontradas. Dentre elas temos aquelas de Ensino Infantil
(EI), Ensino Fundamental (EF), Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação
Especial (EE) e Complementação Educacional (CE).
Quadro 11-21: Unidades de ensino existentes na AID do empreendimento.
Unidade
Escola Municipal Alberto Santos Dumont

Endereço
R. Eduardo Cação, 221 - Jardim Rio Branco, São
Vicente - SP, 11347-150
Telefone: (13) 3566-1498

Escola Municipal Francisco Martins dos Santos

R. Dr. Donald Alexandre Kealman, 255 - Rio Branco,
São Vicente - SP, 11347-040
Telefone: (13) 3566-3577
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Unidade
Escola Municipal Raul Rocha do Amaral

Endereço
Endereço: R. Belo Horizonte, 273 - Vila Pte. Nova,
São Vicente - SP, 11347-750
Telefone: (13) 3566-1060

Escola Municipal Carlos Caldeira

Endereço: Praça Armindo Ramos - Samarita, São
Vicente - SP, 11345-045
Telefone: (13) 3566-2522

Endereço: R. Oeiras, 1 - Samarita, São Vicente - SP,
Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonor
11345-030
Guimaraes Alves Stoffel Profa
Telefone: (13) 3566-1208

Escola Municipal Vila Ema

Rua Antônio Riscalla Husne, 1760 – Jardim Rio
Branco
E-mail: esfcontinental2@gmail.com - Fone: (13)
3566-2773

Endereço: Av. Dr. Esmeraldo Soares Tarquínio de
Escola Municipal de Educação Infantil José de Campos Filho, 508 - Parque das Bandeiras, São
Vicente - SP, 11346-000
Anchieta Padre
Telefone: (13) 3566-2517
Endereço: Av. Ulisses Guimarães, 1571 - Jardim Rio
Escola Municipal Centro Municipal de Educação
Branco, São Vicente - SP, 11347-190
Supletiva
Telefone: (13) 3576-3380
Escola Municipal José Meirelles
Escola Municipal Mário Covas Junior
Escola Municipal Regina Ap Silva Nascimento
Emef Armindo Ramos

R. Tupã, 345
(13) 3576-8396
R. Sen. Nilo de Souza Coelho
(13) 3566-2499
R. Rio Claro, 80
(13) 3576-0353
R. Sergipe, 131
(13) 3566-1165

Escola Municipal Criança Esperança Creche R. Dijalma Cecilio, 120
Municipal
(13) 3576-0355
Rosa de Sarom Creche Municipal

R. Oeiras, 196
(13) 3566-8578

Escola Municipal Jardim Rio Branco Centro R. Manoel Lopes Figueiredo, 111
Educacional Recretativo
Escola Municipal Caminhando para o Futuro Av. Brasília, 30
Creche Municipal
(13) 3576-0234
Escola Municipal Vila Centro Educacional e R. Marcelo Ribeiro Nogueira, 161
Recreativo
(13) 3566-7862
Escola Municipal Ponte Nova Centro Educacional R. Três, 440
e Recretativo
(13) 3576-1534
Escola Municipal Luiz Pinho de Carvalho Filho

Av. José Singer, 369 - Cj
(13) 3406-2298
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Unidade
Escola Estadual Albino Luiz Caldas

Endereço
Rua Irma Maria Rita de Souza Brito Lopes (Irma
Dulce)
(13) 3406-1122

Escola Municipal Humaita Centro Educação e Av. José Singer, 369
Recreativo
(13) 3406-3296
Vila Mariana Creche Municipal Comunitária
Escola Estadual Paulo de Arruda Penteado
Caic Ayrton Senna da Silva
APM da Emef República de Portugal
Olga Teixeira Tavares Creche Mun
EMEI Kelma Maria Toffetti Gonçalves
Colégio Exemplo
Saulo Tarso Marques De Mello
EMEF CAIC - Ayrton Senna da Silva
EMEIEF SAULO TARSO MARQUES DE MELO
Turminha Da Disney Escola De Educação Infantil
Turminha Da Disney Escola De Educação Infantil

R. Mansueto Pieroti, 130
(13) 3564-0356
Av. José Singer
(13) 3406-2214
R. Maria Roco, 232-272
(13) 3564-0396
Praça 23 de maio, 265
(13) 3467-5974
Al. Airton Alexandre Có, 720
(13) 3564-0381
R. Irma Maria Rita de Souza Brito Lopes
(13) 3564-3477
R. Sebastião Ribeiro dos Santos, 05
(13) 3564-2887
R. Onze
(13)3406-4593
R. Maria Roco, 656
(13) 3564-0396
R. José Viegas, 20
(13) 3406-4593
R. Emílio Justo, 202
R. Emílio Justo, 202

É importante salientar que, bem como a questão da saúde, apesar de existir uma
quantidade boa de unidades de ensino público na AID do empreendimento, a maioria
deles apresenta condições precárias.
As Fotos 11-15 a 11-20 mostram algumas das unidades de ensino citadas acima:
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Foto 11-15: Esc. Mun. Francisco Martins dos
Santos

Foto 11-16: Escola Municipal Vila Ema

Foto 11-17: Escola Municipal Carlos Caldeira

Foto 11-18: Esc. Mun. Saulo Tarso Marque de
Melo

Foto 11-19: Escola Municipal Raul Rocha de
Amaral

Foto 11-20: Creche Municipal Olga Teixeira
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No que tange a assistência social, temos na AID do empreendimento o CAPS II Jardim
Rio Branco (Centro de Atenção Psicossocial), localizado na Rua Donald Alexandre
Kelman, s/n° - Jardim Rio Branco, tendo seu funcionamento das 7horas às 17horas.
Também existe na AID o CRAS Parque das Bandeiras (Centro de Referência de
Assistência Social), localizado na Rua Simão Jahjah, n° 351 – Parque das Bandeiras.
Como

equipamentos

da

Administração

Pública

encontra-se

na

AID

do

empreendimento a Subprefeitura do Distrito da Área Continental (SUPAC), localizada
na Avenida Deputado Ulisses Guimarães nº 211, Jardim Rio Branco.
Em relação aos equipamentos de lazer foi identificado na AID a “Estação Cidadania
Cultura”, desenvolvido em parceria com o Ministério da Cidadania. No entanto
ressalta-se uma escassez de equipamentos de lazer para suprir a necessidade da
população.
A respeito da segurança, Na AID do empreendimento foi identificado no bairro
Humaitá a 3ª CIA de Polícia Militar, localizada na Rua Dr. José Singer nº 249. No
bairro Jardim Rio Branco existe o 3° Distrito Policial da Polícia Civil, na Rua Ulisses
Guimarães, 376. Localizado no bairro Samarita, encontra-se uma Base Comunitária
de Segurança, da Polícia Militar, na Rua Sergipe, n° 122.
O município de São Vicente também conta com a Guarda Civil Municipal (GCM),
porém localizada no Parque Bitaru, fora da AID do empreendimento.
O Quadro 11-22 demonstra para o ano de 2019 as ocorrências registradas no 3°
Distrito Policial, localizado no Jardim Rio Branco, responsável pelo atendimento da
área continental do município e respectivamente a AID do empreendimento.
O Gráfico 11-05 traz uma comparação do total de ocorrências dos anos de 2015,
2017 e 2019. De forma geral, o ano de 2019 apresentou uma diminuição em diversos
tipos de delitos registrados em relação ao ano de 2017.
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Quadro 11-22. Ocorrências registradas no 3° DP de São Vicente – Jardim Rio Branco – ano 2019.

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Ocorrência

3
Ocorrências de tráfico de entorpecentes 19
Ocorrências de porte de entorpecentes
Ocorrências de apreensão de
entorpecentes (1)

5

1
0
6
nº de flagrantes lavrados
nº de infratores apreendidos em flagrante 0
nº de infratores apreendidos por mandado0
7
nº de pessoas presas em flagrante
6
nº de pessoas presas por mandado
12
nº de prisões efetuadas
3
nº de veículos recuperados
15
Tot. de inquéritos policiais instaurados
Ocorrências de porte ilegal de arma
nº de armas de fogo apreendidas

4
10

2
18

4
13

6
13

2
15

0
6

9
15

5
8

5
13

3
16

3
8

46
154

0

2

2

4

3

3

3

3

3

3

2

33

1
0
2
0
0
2
5
7
2
26

1
3
5
1
0
5
9
14
7
7

0
0
7
0
0
9
9
18
4
16

4
0
5
0
0
5
4
9
9
25

1
0
6
0
0
8
9
17
6
20

2
0
1
1
0
3
6
9
16
17

0
0
6
1
3
7
6
13
7
10

2
...
6
...
5
6
3
9
5
12

3
2
3
0
2
3
3
8
2
14

1
1
5
0
0
5
7
12
11
14

...
...
3
1
4
3
5
13
4
8

16
6
55
4
14
63
72
141
76
184

Fonte: Secretaria de Segurança Pública, 2019.
Gráfico 11-05. Ocorrências registradas no ano de 2015, 2017 e 2019 no 3º DP São Vicente.

Ocorrências
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Fonte: Secretaria de Segurança Pública, 2019

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA - SÃO VICENTE/SP
EIA - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO SOCIOECONÔMICO

CAP. 11 - 57 / 76

Página: 493

11.5

Sistema Público de Saneamento

11.5.1

Contexto Regional (AII)

O Quadro 11-23 apresenta números relacionados aos índices de saneamento básico
e infraestrutura urbana para os anos de 2000 e 2010. O percentual do nível de
atendimento para abastecimento de água é superior – e também crescente – a 90%
para os dois períodos analisados. O município de São Vicente apresentou um
abastecimento de água de 99,44% em 2000 e de 99,36% em 2010. A Região
Metropolitana da Baixada Santista apresentou 95,93% e 96,59%, respectivamente. E
os Estado de São Paulo, 97,38% para 2000 e 97,91% para 2010.
Em relação ao nível de atendimento de esgotamento sanitário, São Vicente perfazia
66,72% em 2000 e 87,08% em 2010. A RMBS apresentou 67% em 2000 e 75,14%
em 2010. O estado de São Paulo apresentou 85,72% em 2000 e 89,75% em 2010. O
melhor índice apresentado no Quadro 11-23 foi o número de domicílios atendidos por
coleta de lixo. Em São Vicente o número está próximo a máximo: 99,55% para 2000
e 99,71% para 2010. Na RMBS, a coleta atingiu 98,74% em 2000 e 99,42% em 2010.
E para o Estado de São Paulo, foi de 98,9% em 2000 e 99,66% em 2010.
Quadro 11-23: Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana de Água e Esgoto.
Abastecimento Abastecimento
de Água de Água Local

Esgoto
Sanitário Nível de

Esgoto
Sanitário Nível de

Coleta do
Lixo - Nível
de

Coleta do
Lixo - Nível
de

Nível de
Atendimento
(em %) -

Nível de
Atendimento
(em %) -

Atendimento Atendimento Atendimento Atendimento
(em %) (em %) (em %) (em %) -

Censo 2000

Censo 2010

Censo 2000

Censo 2010

Censo 2000

Censo 2010

São
Vicente

99,44

99,36

66,72

87,08

99,55

99,71

RMBS

95,93

96,59

67

75,14

98,74

99,42

Estado de
São Paulo

97,38

97,91

85,72

89,75

98,9

99,66

Fonte: SEADE, 2020.

O abastecimento de Água e esgotamento sanitário ofertado em São Vicente são por
meio de uma concessão do município a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo). De acordo com dados da Agência Nacional de Águas (ANA)
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para o ano de 2015 o abastecimento de água nas áreas investigadas tem origem em
dois Sistemas de captação de águas superficiais conforme Quadro 11-24.
Quadro 11-24: Sistemas de abastecimento de água.
Localidades atendidas

Mananciais

Sistemas

Cubatão, Praia Grande,
Santos, São Vicente

Canais de Fuga de Henry Borden, Rio Cubatão, Rio
Pilões, Ribeirão Passareuva

Sistema
Integrado
PilõesCubatão

Fonte: Agência Nacional de Águas - ANA (2010).

11.5.2

Contexto Local (AID e ADA)

Em relação ao saneamento a AID tem desempenho ligeiramente inferior ao município
como um todo, especialmente em relação à infraestrutura de esgotamento sanitário,
como vemos no Quadro 11-25, tendo cerca de 98,1% de seus domicílios atendidos
pelo abastecimento de água e cerca de 80,2% ligados à rede de esgoto, número que,
embora seja inferior ao total do município, se encontra na média do estado, que era
de 89,75% em 2010. Para o sistema de coleta de lixo o atendimento atinge índices
superiores a 99% das regiões.
Quadro 11-25: Saneamento Básico e Infraestrutura de Água e Esgoto.
Abastecimento de
Esgoto Sanitário Água - Nível de
Localidade
Nível de Atendimento
Atendimento
(em %) - Censo 2010
(em %) - Censo 2010
AID
98,1
80,2
São Vicente

99

86,8

Coleta do Lixo - Nível
de Atendimento
(em %) - Censo 2010
99,1
99,5

Fonte: IBGE, 2010

Os efluentes domésticos (esgoto) da AID são coletados pela rede de esgoto e
bombeados até a Estação de Tratamento de Esgoto de São Vicente (ETE Samaritá)
localizada na Rua Doutor Archimedes Bava - s/n, São Vicente - SP, 11346-190.
Em relação a coleta de lixo domiciliar e resíduos da AID o atendimento acompanha as
características existentes para o município de São Vicente. A prefeitura municipal
coordena o serviço de coleta de lixo via Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Obras Públicas (Sedup), que terceiriza o processo por uma empresa especializa
nesse setor. Nas áreas comerciais e nas vias de grande circulação de pessoas o lixo
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é retirado diariamente e nos bairros do município três vezes por semana. Nos bairros
da AID o serviço é realizado semanalmente nas terça-feira, quinta-feira e sábado.
A AID do empreendimento também é atendida pela coleta seletiva para reciclagem de
materiais, seguindo o seguinte cronograma de atendimento:
Segunda-feira – Início às 8h
Rota 1 – Humaitá
Rota 2 – Parque Continental
Terça-feira – Tarde – Início às 13h
Rota 1 – Jardim Irmã Dolores
Rota 2 – Vila Ponte Nova
Quarta-feira – Início às 7h
Rota 1 – Parque das Bandeiras / Vila Nova São Vicente
Rota 2 – Vila Ema / Vila Matias / Vila Iolanda
Quinta-feira – Tarde – Início às 13h
Rota 1 – Gleba II
Sexta-feira – Início às 8h
Rota 1 – Samaritá/Jardim Rio Negro
Rota 2 – Jardim Rio Branco
Sábado – Início às 8h
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11.6

Mão de Obra e Habitação

11.6.1

Contexto Regional (AII)

O município de São Vicente dispõe de uma estrutura organizacional para
promover/estimular as atividades econômicas, capacitação da mão de obra e
promoção de oportunidades de trabalho. Por meio Secretaria de Relações do
Trabalho e Geração de Emprego e Renda existe um Posto de Atendimento ao
Trabalhador – PAT (Foto 11-21), que presta serviços para população por meio da
habilitação do trabalhado ao seguro-desemprego, seguro pescador artesanal,
intermediação da mão de obra, captação de vagas juntos às empresas além de
disponibilizar informações sobre qualificação profissional ofertados pelo munícipio ou
em parceria com os governos estadual e federal.

Foto 11-21: Posto de Atendimento ao trabalhador de São Vicente – PAT.

Em relação à Habitação, os dados do Censo Demográfico de 2010 trouxeram
informações acerca das características urbanísticas dos domicílios particulares
permanentes. Para tanto, a adequação dessas moradias é classificada em três tipos:
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adequada (domicílios atendidos por rede geral de abastecimento de água, rede geral
de esgoto ou pluvial ou fossa séptica e coleta de lixo direta ou indireta); semiadequada
(desprovida de uma ou duas características); inadequada (desprovida de todas as
condições citadas).
Dentro do ordenamento urbano regular, dados do censo 2010 para São Vicente
constatou 83.315 domicílios, um total de 80% do montante municipal. Nessa
contagem, 96,84% foram classificados como moradia adequada, 3,14% como
semiadequada e 0,02 como inadequada. De maneira geral, esses valores
demonstram uma boa distribuição de serviços urbanos.
Foram identificados no Censo 2010, um total de 27 aglomerados subnormais em São
Vicente, com uma população residente de 86.684 pessoas, totalizando 24.067
domicílios. IBGE (2010) classifica aglomerados subnormais como um conjunto de no
mínimo 51 unidades habitacionais (barracos, casa, palafitas, etc.) carentes de
infraestrutura e serviços públicos essenciais, ocupando ou que já ocupou área de
propriedade particular ou pública, estando disposta em sua maioria, de forma
desordenada e densa.
Outras características dos dados do Censo 2010 são observados na Quadro 11-26:
Quadro 11-26: Domicílios cadastrados em São Vicente – 2010.
DESCRIÇÃO
Total da população residente urbana

VALOR

UNIDADE

331.817

pessoas

628

pessoas

Total de domicílios recenseados

123.165

domicílios

Total de domicílios particulares ocupados

101.761

domicílios

Total de domicílios particulares ocupados (com entrevista feita)

98.359

domicílios

Total de domicílios particulares não ocupados (sem entrevista)

3.402

domicílios

Total de domicílios particulares não ocupados de uso ocasional

11.610

domicílios

9.020

domicílios

Total de domicílios coletivos

774

domicílios

Total de domicílios coletivos com morador

739

domicílios

Total de domicílios coletivos sem morador

35

domicílios

3,25

pessoas

Domicílios particulares ocupados em aglomerados subnormais

24.067

domicílios

População residente em domicílios partic. em aglom.subnormais

86.684

pessoas

Total da população residente rural

Total de domicílios particulares não ocupados vagos

Média de moradores em domicílios particulares ocupados

Fonte: Censo Demográfico, IBGE (2010).
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11.6.2

Contexto Local (AID e ADA)

Para a Área de Influência Direta (AID), os dados do Censo Demográfico 2010 apontam
um total de 27.222 domicílios particulares permanentes, distribuídos da seguinte
grandeza: Humaitá, 3.844; Jardim Irmã Dolores, 6.658; Jardim Rio Branco, 4.744;
Nova São Vicente, 1.186; Parque Continental, 3.732; Parque das Bandeiras, 3.844;
Samarita, 1.392; Vila Ema, 1.428 e Vila Nova Mariana, 489.
Diversos estudos apontam para a problemática do déficit habitacional na Baixada
Santista e consequentemente e com graves índices, São Vicente. Como já apontado,
foram identificados 27 setores censitários no município (IBGE, 2010) classificados
como aglomerados subnormais. Estes fatores enquadram o município na tipologia
A.1, com precariedade habitacional grave e intensa atividade econômica com
crescimento populacional.
O Programa Regional de Identificação e Monitoramento de Áreas Críticas de
Inundações, Erosões e Deslizamentos – PRIMAC, criado pela Agência Metropolitana
da Baixada Santista (AGEM) identificou para a RMBS 323 áreas de risco, sendo
destes, 80% relacionados a riscos de inundação. São Vicente apresentou 90 áreas de
inundação, 1 de erosão, 8 de deslizamentos, perfazendo um total de 99 áreas de risco
catalogadas em 2002.
O estudo Resumo Executivo Litoral Sustentável – São Vicente identificou 39
assentamentos precários, sendo estes, 13 favelas, 25 loteamentos irregulares e 01
assentamento rural, em um total de 27.266 domicílios. Do total, 15 núcleos se
encontram na área continental, ou seja, localizados na AID do empreendimento.
O município possui Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), atrelado a
Lei nº2198-A/2009, que reformula o Conselho Municipal de Habitação – CMH e do
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Este Conselho tem como principal
competência acompanhar, fiscalizar e avaliar a aplicação das diretrizes e cumprimento
das metas estabelecidas no PLHIS.
Um dos levantamentos apontados no PHLS foi a estimativa de domicílios a consolidar,
a reassentar e a remanejar, com um total de 27.115 domicílios, sendo que dentro dos
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assentamentos existentes, 17.348 estão inadequados e a existência do déficit
habitacional chega a 9.767 domicílios.
Especificamente para a AID do empreendimento, a Quadro 11-27 traz melhores
detalhes dos domicílios ocupado na região. Um dado que chama atenção é a
quantidade de domicílios particulares não ocupados, um total de 2.062,
correspondendo a 7% dos domicílios particulares.
Quadro 11-27. Situação dos domicílios particulares na AID.

Humaitá
Parque
Continental
Jardim Rio
Branco
Parque das
Bandeiras
Nova São
Vicente
Vila Ema
Samarita
V. Nova
Mariana
Jd. Irmã
Dolores

4047

%
100

3844

%
94,98

203

%
5,02

Particular
não
ocupado
uso
ocasional
%
42 1,04

3939

100

3732

94,74

207

5,26

27

5011

87,79

4744

83,11

267

4,68

4211

99,93

3849

91,34

362

1269
1559
1705

100
100
99,94

1186
1428
1392

93,46
91,6
81,59

513

100

489

7030

99,9

6558

Total

29.284

Bairro

Particular

Particular
ocupado

Particular
não ocupado

Particular
não ocupado
vago

Coletivo

Coletivo
com
morador

Coletivo
sem
morador

161

%
3,98

-

%
-

-

%
-

-

%
-

0,69

180

4,57

-

-

-

-

-

-

26

0,46

241

4,22

697

12,21

5

0,09

8,59

26

0,62

336

7,97

3

0,07

-

-

3

0,07

83
131
313

6,54
8,4
18,35

9
34
46

0,71
2,18
2,7

74
97
267

5,83
6,22
15,65

1

0,06

-

-

1

0,06

95,32

24

4,68

3

0,58

21

4,09

-

-

-

-

-

-

89,88

472

10,02

70

2,91

402

7,11

2

0,1

1

-

1

0,1

27.222

2.062

283

1.779

703

692 12,12

693

10

Fonte: Censo Demográfico, 2010.

11.7

Empreendimentos Minerários

Foram encontrados 11 processos ativos junto a Agência Nacional de Mineração
(ANM) na Área de Influência Direta do empreendimento. Entre eles, apenas 05
receberam até o momento a Concessão de Lavra, os demais estão em fase de
requerimento e/ou autorização.
O Quadro 11-28 indica os empreendimentos com processos ativos, já o MAPA 11-05
– Empreendimentos Minerários traz a localização de cada processo citado dentro
da AID do loteamento.
Cabe ressaltar que este diagnóstico não identificou nenhum empreendimento com
processo ativo junto a ANM sobrepondo a ADA do Loteamento.
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Quadro 11-29: Empreendimentos minerários na AID do loteamento.
EMPREENDIMENTO

FASE ATUAL

NÚMERO DO PROCESSO

STAF SOCIEDADE TÉCNICA DE
AREIAS PARA FUNDIÇÃO LTDA.

CONCESSÃO DE LAVRA

000998/1957

SERRA DO MAR MINERAÇÃO LTDA.

CONCESSÃO DE LAVRA

001487/1947

EMPRESA DE MINERAÇÃO AGUIAR
& SARTORI LTDA EPP.

CONCESSÃO DE LAVRA

MINERAÇÃO JUNDU LTDA.

CONCESSÃO DE LAVRA

007318/1951

MINERAÇÃO JUNDU LTDA.

CONCESSÃO DE LAVRA

004072/1945

MARIM GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS LTDA.
EMPRESA DE MINERAÇÃO AGUIAR
& SARTORI LTDA EPP.
STAF SOCIEDADE TÉCNICA DE
AREIAS PARA FUNDIÇÃO LTDA.
BRASTERRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
MARIM GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS LTDA.
VALE DO PAITITI LTDA. ME.

AUTORIZAÇÃO DE
PESQUISA
AUTORIZAÇÃO DE
PESQUISA
REQUERIMENTO DE
PESQUISA
REQUERIMENTO DE
PESQUISA
REQUERIMENTO DE
LICENCIAMENTO
REQUERIMENTO DE
LAVRA
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820323/2019
820682/2002
821243/2011
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Localização

Localização do
empreendimento no estado

9

São Paulo

Localização do
empreendimento no município

São Vicente

ADA
AID
CONCESSÃO DE LAVRA
1 - Processo 998/1957
2 - Processo 1487/1947
3 - Processo 820436/1980
4 - Processo 7318/1951
5 - Processo 4072/1945

Legenda

8

10
6

7

3

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA
6 - Processo 820323/2019
7- Processo 820682/2002
REQUERIMENTO DE PESQUISA
8 - Processo 821243/2011
9 - Processo 820448/2018

11
5

REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO
10 - Processo 820258/2020

2

REQUERIMENTO DE LAVRA
11 - Processo 821107/2001

4
Fonte
Imagem - Esri Resource Center
SIGMINE/DNPM, 2020.
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11.8

Organização Social

Na sequência são identificados no Quadro 11-29 os principais movimentos sociais,
organizações não governamentais – ONGs, organizações da sociedade civil de
interesse público - OSCIPs e suas linhas de atuação presentes da AID.
Das 13 entidades levantadas, as associações em defesa dos direitos sociais objetivam
a defesa de causas relacionadas aos direitos humanos, direitos de grupos minoritários
étnicos, assim como outros direitos difusos e coletivos. Ilustram essa categoria as
Organizações não governamentais (ONGs) em proteção às garantias citadas acima,
assim como as associações beneficentes em prol de grupos socialmente
desfavorecidos, como as responsáveis pela distribuição de cestas básicas à
comunidade carente. Também possuem como atividade secundária as organizações
associativas ligadas à cultura e à arte. Os principais beneficiados são os profissionais
destes ramos, como artistas plásticos, cantores, músicos, pintores, escritores,
escultores, fotógrafos, artesãos, dentre outros. Também se beneficiam grupos sociais
de interesse nas atividades como forma de lazer, entretenimento e cultura - como os
clubes de cinema, literatura e organizações ligadas às artes, a eventos folclóricos e
carnavalescos. Além de colecionadores de cada um dos segmentos artísticos.
Quadro 11-29: Organização Social identificadas na AID.
Entidade

Natureza
Jurídica

Associação Amigos do
Catarina de Moraes

Associação
Privada

ONG Frutos do Amanhã

Entidade de
Mediação e
Arbitragem

Associação Evoluir Mais
Cedo

Associação
Privada

Sociedade de
Melhoramentos da Vila
Samaritá
Associação de
Melhoramentos do Parque
Continental
Associação Atlética
Esportiva e Cultural
Parque das Bandeiras

Associação
Privada
Associação
Privada
Associação
Privada

Atividade Principal
Atividade de associações
de defesa de direitos
sociais
Atividade de associações
de defesa de direitos
sociais
Atividade de associações
de defesa de direitos
sociais
Atividade de associações
de defesa de direitos
sociais
Atividade de associações
de defesa de direitos
sociais
Ensino de Esportes

Associação de Ação
Cultural e Social LIZ
ONG Associação Ana
Paiva

Associação
Privada

Atividade de associações
de defesa de direitos
sociais
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Endereço

Telefone

Rua Padre André de Soveral
281, Vila Ema

13 35667108

Rua Victor Torquato dos Santos
13 988585602
753, Parque das Bandeiras
R. Nuno Henrique 122,
Samaritá / Avenida Pérsio de
Queiroz Filho 46, Catiapoã

13 30221186

Rua Vinte 25, Samaritá

13 46966888

Av. Cellula Matter 920, Parque
Continental

13 34672303

Rua Senador Nilo de Souza
Coelho 31, Parque das
Bandeiras
Av. Dr. Esmeraldo Soares
Tarquínio de Campos Filho
198, Parque das Bandeiras
Rua Tenente José dos Santos
611, Jardim Rio Branco

13 974055186

13 35662710

13 35682085
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Casa de Caridade Luz
Divina

Natureza
Jurídica
Organização
Religiosa

Associação de Capoeira
Quilombo dos Palmares

Associação
Privada

Associação Promocional
Irmã Maria Dolores

Associação
Privada

Narcóticos Anônimos

Associação
Privada

Associação dos
Aposentados e
Pensionistas do Humaitá

Associação
Privada

Entidade

Atividade Principal

Atividade de associações
de defesa de direitos
sociais
Atividade de associações
de defesa de direitos
sociais
Atividades de organizações
associativas ligadas à
cultura e à arte
Atividades associativas não
especificadas anteriormente

Fonte: https://consultacnpj.com/

Endereço

Telefone

Rua José Maria Gonçalves 1,
Jardim Rio Branco

13 974091649

Rua Dorgival Felipe 190,
Jardim Rio Branco

13 35682085

Av. Rio de Janeiro 319, Vila
Ponte Nova

13 34674223

Ru Brasilia S/N, Jardim Dolores
Rua Coronel Justiniano
Vasconcelos Passos 392,
Humaitá

13 32212215

No dia 13/03/2020 foi realizada entrevista com profissionais do CRAS – Parque das
Bandeiras (Centro de Referência de Assistência Social). Esse CRAS localiza-se na
AID do empreendimento.
Participaram da reunião o geógrafo Daniel Kozlowski Caldo, responsável técnico pela
elaboração do Meio Socioeconômico, a Assistente Social Rita Calori, funcionária de
carreira da prefeitura de São Vicente e Patrícia dos Santos Laranja, servidora
comissionada da Secretaria de Assistência Social do município.
Durante a conversa a assistente social Rita Calori explicou que o CRAS é uma
unidade pública descentralizada da política de assistência social sendo responsável
pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco
social dos municípios.
Explicou também que o CRAS representa a principal estrutura física local para a
proteção social básica, desempenha papel central no território onde se localiza,
possuindo a função exclusiva da oferta pública do trabalho social com famílias por
meio do serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias (PAIF) e gestão
territorial da rede socioassistencial de proteção social básica.
Nesse sentido, destacam-se como principais funções do CRAS:


Ofertar o serviço PAIF e outros serviços, programas e projetos socioassistenciais
de proteção social básica, para as famílias, seus membros e indivíduos em
situação de vulnerabilidade social;
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Articular e fortalecer a rede de Proteção Social Básica local;



Prevenir as situações de risco em seu território de abrangência fortalecendo
vínculos familiares e comunitários e garantindo direitos.

Durante a conversa foram apontadas dificuldades como a limitação de políticas
públicas que auxiliem a população, dificuldade de acesso a alguns sistemas
integrados de informações, articulação com o estado e falta de recursos humanos.
Também citaram o fato de que muitas pessoas que procuram o local estão em
tamanha vulnerabilidade que não possuem documentos, o que impede que sejam
encaminhadas para programas sociais como bolsa família, acesso a cestas básicas,
etc.
Percebe-se também uma carência material nas instalações físicas do local, contando
com recursos limitados em termos de computadores, mobiliário, conservação de
pintura e estrutura do local.

11.9

Comunidades Tradicionais

Em relação as Comunidades Tradicionais, dentro dos limites da AID foi possível
identificar apenas a Comunidade Tradicional dos Pescadores do Rio Mariana,
localizada na Av. Vereador Geraldo Volper, 550, bairro Vila Nova Mariana.
Fora dos limites da AID, existem duas terras indígenas localizadas próximo da área
de influência direta, a Tenondé Porã e a Aldeia Tekoa Miri.
A Terra Indígena Tenondé Porã, que abrange os municípios de Mongaguá, São Paulo,
São Bernardo e São Vicente. Possui uma área total de 16 mil hectares, sendo
3.340,07 hectares dentro do município de São Vicente. Possui direitos territoriais
Declarado pela Portaria 548 de 06/05/2016.
É composta pelos povos indígenas Guarani Mbya e Guarani Ñandeva e família
linguística tupi-Guarani. Aproximadamente 1175 pessoas vivem nesta terra indígena.
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A Aldeia Indígena Tekoa Miri, fundada em 2017, está localizada no Município de Praia
Grande, ao sul do bairro da Barragem. É habitada por cerca de 56 pessoas. É
composta pelos povos da etnia Guarani Mbya.
Neste sentido, a CETESB encaminhou à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) o Ofício
133/20/IE no dia 04/05/2020 (ANEXO 2-09.1) solicitando manifestação quanto a
necessidade de emissão de Termo de Referência Específico para elaboração de
estudos do componente indígena. Por sua vez, a FUNAI se manifestou em 09/06/2020
através do Ofício nº 645/2020/CGLIC/DPDS/FUNAI (ANEXO 2-09.2) solicitando à
CETESB informações complementares para sua manifestação, sendo que tais
informações foram fornecidas pela CETESB através do Ofício 178/2020/IE no dia
30/07/2020 (ANEXO 2-09.3). Contudo, até o protocolo do presente EIA a FUNAI não
havia se manifestado.

11.10

Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico

O Poder Público, nos âmbitos Federal, Estadual ou Municipal, possui competência,
por meio de ato administrativo, para realizar o tombamento de um determinado
patrimônio, objetivando a preservação dos bens de valor histórico, cultural,
arquitetônico, ambiental ou de valor afetivo para uma determinada comunidade.
O levantamento dos bens tombados, ou em processo de tombamento, no entorno da
área onde se destina o empreendimento, foi realizado por meio de revisão bibliográfica
e pesquisa nos sites dos órgãos competentes nas esferas Federal, Estadual e
Municipal, respectivamente IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, e o CONDEPHASV Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Cultural e
Turístico de São Vicente.
Verificou-se a presença de bens tombados no município de São Vicente (AII do
empreendimento), pelos órgãos Federal e Estadual e Municipal, conforme dados
apresentados a seguir:
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IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional:


Sítio Santana de Acaraú – Sítio Arqueológico (CNSA SP01201) - IPHAN



Sítio Anna Pimentel – Sítio Arqueológico (CNSA SP01201) – IPHAN

CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico Artístico
e Turístico do Estado de São Paulo:


Casa do Barão e Cobertura Vegetal. Categoria: Residencial - CONDEPHAAT



Ponte Pênsil. Categoria: Infraestrutura - CONDEPHAAT



Serra do Mar e de Paranapiacaba – Categoria: Área Natural ou Sítio
Paisagístico. – CONDEPHAAT

CONDEPHASV - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico,
Cultural e Turístico de São Vicente:


Porto das Naus – Avenida Tupiniquins s/n (CONDEPHASV - 2011;
CONDEPHAAT - 1982; Iphan - 1955).



Igreja Matriz – Praça João Pessoa s/n (CONDEPHASV - 2011; CONDEPHAAT
- 1982; Iphan - 1955).



Ponte Pênsil - Entre as Avenidas Tupiniquins e Presidente Getúlio Vargas
(CONDEPHASV -2011; CONDEPHAAT - 1982).



Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, (Casa do Barão) e área verde Rua Frei Gaspar nº 280 (CONDEPHASV -2011; CONDEPHAAT - 1988).



Biquinha de Anchieta - Praça da Biquinha s/n (CONDEPHASV) 2011.



Marco Padrão – Praia do Gonzaguinha. (CONDEPHASV) 2011.



Praça 22 de Janeiro e Monumento ao 4º Centenário do Descobrimento do Brasil.
(CONDEPHASV) 2011.



Casa Martim Afonso e parede histórica. Praça 22 de Janeiro nº 469
(CONDEPHASV) 2011.
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Escola do Povo, (Grupão) atual ETEC – SV. Praça Coronel Lopes nº 387
(CONDEPHASV) 2011.



Colégio Martim Afonso - Rua José Bonifácio nº 102 (CONDEPHASV) 2011.



Prefeitura Municipal de São Vicente. Rua frei Gaspar nº 384 (CONDEPHASV)
2011.



Memorial 500 anos (Mirante Niemeyer). Ilha Porchat (CONDEPHASV) - Decreto
nº 3014-A - 20/01/2010.



Sítio Santana de Acaraú (área continental de São Vicente) (CONDEPHASV)
Decreto nº 3087-A - 30/06/2010.



Mercado Municipal (fachada). Praça João Pessoa (CONDEPHASV) Decreto nº
3159-A - 24/11/2010.



Museu do Escravo e acervo, localizado No Horto Municipal - Ofício
CONDEPHASV - 15/12/2011. Tombado em 31/10/2012



Imóvel de nº 48 da Rua Martim Afonso – Tombamento Decreto nº 3948-A.
7/5/2014.



Imóvel de nº 56 da Rua Martim Afonso - Tombamento Decreto nº 3947-A.
7/5/2014.

Foi protocolado no dia 17/12/2020 junto ao IPHAN-SP, sob o número
01506.001871/2020-74, a Ficha de Caracterização de Atividade (FCA) referente aos
estudos arqueológicos na ADA do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA,
seguindo as diretrizes da Instrução Normativa IPHAN nº 001/2015. Posteriormente o
IPHAN-SP emitiu no dia 06/01/2021 o Termo de Referência Específico, enquadrando
o empreendimento como Nível III, conforme o Anexo I da Instrução Normativa nº 001,
de 25/03/2015, orientando para elaboração de Projeto de Avaliação de Impacto ao
Patrimônio Arqueológico (AIPA). Os referidos documentos constam, respectivamente,
nos ANEXO 11-01 e 11-02.
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11.11

Considerações Finais

O presente estudo, que tem como principal objetivo trazer informações a respeito das
áreas de interesse para a futura implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL
JARDIM EUROPA, com área de 857.723,09 m² na área continental do município de
São Vicente, buscando integrar de forma qualitativa e quantitativa uma caracterização
do meio socioeconômico ao qual o empreendimento irá se instalar. Em resumo, o
diagnóstico socioeconômico busca dar suporte a análise de impactos do
empreendimento com informações sobre a organização da sociedade e sua dinâmica
socioeconômica.
De forma geral, o município de São Vicente vem sendo fruto de um processo de
conurbação dos municípios vizinhos, fazendo parte de um processo de
metropolização, onde muitas vezes impulsionado por uma urbanização desordenada
em ambientes frágeis, crescimento dos processos de favelização e ocupação de áreas
críticas que acarretam uma preocupante qualidade de vida para a população.
Dentro desse movimento, São Vicente e assim como a cidade de Santos, vem
passando por um processo de estagnação no crescimento demográfico, fatores estes
que vem gerando em São Vicente um aspecto de pendularidade entre áreas atratoras
de viagens, caracterizando o município como um local denominado “cidadedormitório”.
A implantação do empreendimento na área continental de São Vicente pode
proporcionar a princípio uma movimentação na dinâmica do emprego e geração de
renda para a região, pois será instalado em uma região composta por 9 bairros,
localizada na ZU (Zona de Qualificação Urbana).
A escolha do ambiente para implantação do empreendimento é de forma geral muito
bem atendida e considerada estratégica para acessibilidade dos futuros moradores e
comerciantes. Vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias locais. A
localidade também é servida pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, importante
rodovia que dá acesso ao litoral sul do estado e ligação com a Rodovia do Imigrantes,
com acesso a São Paulo.
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O transporte urbano no entorno do empreendimento também é considerado um ponto
forte pela quantidade de linhas que passam pelas adjacências do terreno e, também
o atendimento em futuro próximo do Veículo Leve sobre Trilho (VLT).
De acordo com o Censo Demográfico do IBGE o total de moradores da AID em 2010
era de 98.185 pessoas residentes, o que representava cerca de 29,5% da população
total do município (AII). Os mesmos dados apontam uma ocupação na AID de 27.222
domicílios particulares permanentes.
Números relacionados aos índices de saneamento básico e infraestrutura, o município
apresenta abastecimento de água de 99,36% em 2010 e em relação ao nível de
atendimento de esgotamento sanitário, São Vicente perfazia 87,08% em 2010. O
número de domicílios atendidos por coleta de lixo está próximo a 99,55% em 2010.
Em relação ao saneamento a AID tem desempenho ligeiramente inferior ao município
como um todo, especialmente em relação à infraestrutura de esgotamento sanitário,
com cerca de 98,1% de seus domicílios atendidos pelo abastecimento de água e cerca
de 80,2% ligados à rede de esgoto. Para o sistema de coleta de lixo o atendimento
atinge índices superiores a 99% das regiões.
No que se refere a rede de ocorrência territorial de equipamentos para prestação de
serviços públicos a população, destacam-se 2 Unidades Básicas de Saúde, 1 Unidade
de Saúde da Mulher, 9 Unidades de Estratégia de Saúde da Família, 2 Unidades de
Pronto Atendimento e 1 Centro de Atendimento Psicossocial.
Como já apontado, o município enfrenta a problemática do déficit habitacional e
consequentemente uma grande quantidade de aglomerado subnormais, enquadrando
o município na tipologia A-1, com precariedade habitacional grave e intensa atividade
econômica com crescimento populacional. O déficit habitacional conforme levantado
no PHLS chega a 9.767 domicílios.
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12.

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Conforme a Resolução CONAMA n.º 01, de 23 de janeiro de 1986, impacto ambiental
é considerado como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a
segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota;
as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos
ambientais.
Para nortear os estudos antes da implantação de empreendimentos a Política
Nacional de Meio Ambiente, instituída pela Lei Federal n.º 6.938, de 31 de agosto de
1981, trouxe como instrumento a avaliação de impactos ambientais com o objetivo de
preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental e, ao mesmo tempo, garantir o
desenvolvimento social e econômico.
Dessa forma, são apresentados neste capítulo os impactos ambientais inerentes aos
meios biótico, físico e socioeconômico, de modo a conciliar a implantação e a
operação do empreendimento com as medidas de preservação, conservação e
recuperação da qualidade ambiental.

12.1

Princípios Norteadores

Foram identificadas as atividades necessárias para as obras do LOTEAMENTO
RESIDENCIAL JARDIM EUROPA e, consequentemente, a análise dos impactos
ambientais inerentes à sua implantação. Tais atividades foram relacionadas aos
aspectos ambientais da área de influência do empreendimento de modo a elaborar
uma matriz de interação, instrumento utilizado para a identificação do impacto
resultante. Proposta originalmente por Leopold (1971), essa ferramenta pode ser
utilizada como uma lista de verificação de referência do amplo espectro de ações e
impactos ambientais que podem estar relacionados ao empreendimento.
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As ações impactantes estão distribuídas em três fases, sendo elas:
1)

Fase de Planejamento;

2)

Fase de Implantação; e

3)

Fase de Operação (Ocupação).

Para a avaliação qualitativa dos impactos resultantes, foram elencados os atributos
inerentes aos impactos ambientais apresentados a seguir:


Natureza (positivo ou negativo)
Esse critério indica se o impacto resultante tem fator negativo ou positivo. Um
mesmo impacto pode apresentar dois vetores opostos, um positivo e outro
negativo, sobre o mesmo componente.



Aplicabilidade (direto ou indireto)
Indica se o impacto será direto ou indireto. Os impactos diretos apresentam uma
clara e simples relação de causa e efeito. Decorrem diretamente de ações
impactantes desenvolvidas nas fases de planejamento, implantação e operação.
Já os impactos considerados indiretos apresentam uma dependência secundária
ou indireta em relação às ações impactantes.



Ocorrência (certa, provável ou inexistente)
Trata-se da possibilidade de ocorrência de um determinado impacto. Os
impactos ambientais identificados através da interação entre ações impactantes
e componentes ambientais são definidos como impactos ambientais potenciais,
ou seja, são impactos previstos que podem ou não ocorrer. Todavia, tendo por
base as características do empreendimento e das áreas de influência, é possível
avaliar o impacto segundo o grau de probabilidade de ocorrência: certa, provável
ou inexistente.



Prazo (imediato, curto, médio ou longo prazo)
Trata-se de atributo associado ao tempo de indução do impacto potencial em
relação ao início das ações impactantes. A indução pode ser imediata (o impacto
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inicia com a ação), de curto prazo (2 anos), de médio prazo (2 a 10 anos) e longo
prazo (mais de 10 anos);


Espacialidade (localizado ou disperso)
Refere-se a atuação do impacto potencial em relação à área de estudo. O
impacto pode ser localizado, atingindo apenas a região onde ocorre a ação
(geralmente a ADA), ou disperso, quando os efeitos da ação se propagam para
além do local de realização da atividade.



Duração (temporário, permanente ou cíclico)
Trata-se do tempo de permanência do impacto resultante depois de cessadas as
ações impactantes e da aplicação de todas as medidas. O impacto poderá
cessar imediatamente com o término da ação, sendo considerado temporário,
permanecer por todo o período de operação, sendo considerado permanente, ou
ocorrer em alguns períodos específicos, quando é classificado como cíclico.



Reversibilidade (reversível ou irreversível)
Define o grau de reversibilidade do impacto e está diretamente relacionado à
intensidade. No caso de impactos negativos, estes podem ser reversíveis ou
irreversíveis. Os impactos resultantes considerados reversíveis deixam de
ocorrer ou apresentam intensidade desprezível depois de cessadas as ações
impactantes e/ou aplicadas as medidas cabíveis. Os impactos irreversíveis,
mesmo após a aplicação das medidas, configuram impactos resultantes de
média a grande magnitude.



Magnitude (pequena, média ou grande)
Constitui atributo fundamental na avaliação dos impactos resultantes. Refere-se
à intensidade com que os componentes ambientais serão afetados pelos
impactos potenciais previstos. Assim como os demais atributos, a magnitude é
avaliada num cenário em que todos os Programas Ambientais foram
adequadamente desenvolvidos, podendo ser enquadrada como pequena, média
ou grande.
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Sinergia (independente ou cumulativo)
A sinergia implica considerar se o impacto é “independente” no sentido de ser
um impacto novo que não se soma a nenhum outro impacto decorrente de
qualquer outra atividade ou empreendimento existente, ou "cumulativo",
referindo-se ao impacto causado por este empreendimento que se acumula com
algum outro impacto e/ou passivo já existente, ainda que causado por atividades
não relacionadas ao empreendimento analisado.



Localização provável do impacto potencial (AII, AID e ADA):
Define se a ocorrência do impacto potencial está restrita à Área Diretamente
Afetada (ADA), à Área de Influência Direta (AID) ou se o mesmo se estende à
Área de Influência Indireta (AII).

Para cada impacto potencial resultante foi elaborado uma Tabela de Consolidação
como exemplificado na Tabela 12-01, procedendo-se a avaliação qualitativa do
impacto através de seus atributos inerentes.
Tabela 12-01 - Consolidação do impacto potencial.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota

Prazo

Imediato

Curto

Médio

Espacialidade

Localizado

Disperso

Duração

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Magnitude

Pequena

Média

Sinergia

Cumulativo

Independente

Localização

AII

AID

Longo

Cíclico

Grande

ADA

Associado a identificação e avaliação dos impactos, o Capítulo 13 - Programas
Ambientais, permite o cruzamento dos Impactos Potenciais identificados com as
medidas

necessárias

para

a

mitigação,

compensação,

monitoramento

ou

potencialização.
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12.2

Identificação das Atividades Impactantes (AI)

As principais Atividades Impactantes (AI), considerando as três fases de implantação
do empreendimento, são:

AI.1. Fase de Planejamento
AI.1.1 Divulgação do Empreendimento:
Consiste na divulgação de quaisquer informações sobre a realização das obras
perante a sociedade, sendo estas, oficiais do empreendedor, provindas de órgãos
ambientais ou terceiros, especialmente aquelas veiculadas à mídia.

AI.2. Fase de Implantação
AI.2.1 Contratação de Mão-de-Obra:
Inclui a seleção e contratação dos funcionários para realização das obras, podendose esperar a geração de empregos diretos e indiretos.
AI.2.2 Contratação de Serviços:
Consideram as diversas frentes de trabalho necessárias à realização do
empreendimento, de várias especificidades, tais como empresa de demolição,
terraplenagem, supressão de vegetação, dentre outras.
AI.2.3 Limpeza e Preparação do Terreno:
Supressão da vegetação existente na Área Diretamente Afetada (ADA), remoção de
edificações, cerca e outros elementos físicos da cobertura orgânica dos solos, o
transporte e disposição em local específico dos resíduos florestais e o transporte e
destinação dos materiais inertes removidos.
AI.2.4 Instalação e Utilização das Áreas de Apoio Durante Implantação:
Consiste na incorporação do canteiro de obras, onde haverá a disposição das
instalações provisórias sanitárias, armazenamento de materiais, movimentação de
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trabalhadores e maquinários, dentre outras atividades que irão gerar efluentes líquidos
domésticos, resíduos sólidos de diferentes classificações ABNT e possíveis
alterações no solo e água superficial.
AI.2.5 Terraplanagem:
Envolve os processos de movimentação do solo na área para implantação das
infraestruturas do empreendimento, havendo adensamento dos solos e recalques dos
terrenos por meio da utilização de caminhões e maquinários para as obras de
terraplanagem.
AI.2.6 Implantação da Infraestrutura Básica dos Lotes:
Considera-se nesta atividade as obras para implantação de toda infraestrutura básica
necessária para o loteamento, como a construção e pavimentação dos viários
internos, sistemas de drenagem superficial, abastecimento de água e coleta de
esgotamento sanitário, redes de telefonia e energia elétrica.
AI.2.7 Desmobilização de Mão-de-Obra:
Ao final da fase de implantação, a mão-de-obra contratada será gradativamente
desmobilizada e dispensada, permanecendo apenas os funcionários necessários
durante a ocupação dos lotes.

AI.3. Fase de Operação (Ocupação)
AI.3.1 Prospecção e Atração de Pessoas
Ação relacionada com a atração de pessoas para habitar e utilizar os lotes
habitacionais e comerciais do loteamento.
AI.3.2 Deslocamento da População Residente no Loteamento:
Considera-se nesta ação a movimentação de pessoas e veículos durante as vendas
dos lotes, assim como ao longo do funcionamento do loteamento, quando as
edificações já estarão construídas e ocupadas.
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AI.3.2 Utilização de Serviços e Equipamentos Sociais:
Entende-se nesta ação, a utilização de equipamentos públicos relacionados a saúde,
educação, cultura e lazer como Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Escolas,
Creches e Centros de Lazer.
AI.3.3 Consumo de Água:
Com a ocupação dos lotes, a população residente irá necessitar de abastecimento de
água potável para consumo humano.
AI.3.4 Geração de Efluentes Líquidos Domésticos e Resíduos Sólidos:
Assim como o consumo de água, a população residente irá gerar efluentes domésticos
e resíduos sólidos após ocupação dos lotes.

12.3

Identificação dos Aspectos Ambientais (AA)

AA.1. Meio Físico
Os aspectos ambientais relativos ao meio físico são:
AA.1.1 Dinâmica Superficial do Solo
AA.1.2 Recursos Hídricos Superficiais
AA.1.3 Recursos Hídricos Subterrâneos
AA.1.4 Qualidade do Ar
AA.2. Meio Biótico
Os aspectos ambientais relativos ao meio biótico são:
AA.2.1 Fauna
AA.2.2 Flora
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AA.3. Meio Socioeconômico
Os aspectos ambientais relativos ao meio socioeconômico são:
AA.3.1 Infraestrutura Viária, Tráfego e Transportes;
AA.3.2 População e Qualidade de Vida;
AA.3.3 Serviços e Equipamentos Públicos;
AA.3.4 Atividades Econômicas e Finanças Públicas.

12.4

Matriz de Interação – Identificação de Impactos Potenciais (IP)

No Quadro 12-01, é apresentada as Matriz de Interações entre Atividades
Impactantes (AI) previstas e Aspectos Ambientais (AA) utilizadas para a determinação
dos Impactos Potenciais (IP) do empreendimento.
Com a análise da Matriz de Interação de Atividades Impactantes e Aspectos
Ambientais foi possível identificar 28 impactos Potenciais decorrentes das Fase de
planejamento, implantação e operação (ocupação) do empreendimento.
Os impactos identificados foram organizados segundo o componente ambiental
afetado, conforme relação a seguir:
AA.1. Meio Físico
IP.1. Impactos Potenciais na Dinâmica Superficial do Solo
IP.1.1 - Desenvolvimento de processos erosivos;
IP.2. Impactos Potenciais nos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos
IP.2.1 - Assoreamento das drenagens do terreno durante a implantação;
IP.2.2 - Alteração da qualidade da água superficial;
IP.2.3 - Alteração no regime de escoamento hídrico superficial e subterrâneo;
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IP.2.4 - Alteração da qualidade do solo e água subterrânea;
IP.2.5 – Disciplinamento das condições da macrodrenagem.
IP.3. Impactos Potenciais na Qualidade do Ar
IP.3.1 – Alteração na qualidade do ar.

AA.2. Meio Biótico
IP.4. Impactos Potenciais sobre a Fauna
IP.4.1 - Perda de Habitats para a Fauna Silvestre;
IP.4.2 - Afugentamento da Fauna Silvestre;
IP.4.3 - Riscos de Atropelamento da Fauna Silvestre;
IP.4.4 - Atração de Fauna Sinantrópica.
IP.5. Impactos Potenciais sobre a Flora
IP.5.1 - Redução da Cobertura Vegetal;
IP.5.2 - Interferência em Zona de Amortecimento de Unidades de Conservação;

AA.3. Meio Socioeconômico
IP.6. Infraestrutura Viária, Tráfego e Transportes
IP.6.1 - Geração de tráfego de veículos de carga;
IP.6.2 - Geração de tráfego de veículos leves;
IP.7. Impactos à População
IP.7.1 - Geração de expectativas na população;
IP.7.2 - Aumento do incomodo à população devido a poluição sonora.
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IP.8. Impactos nos Serviços e Equipamentos Públicos
IP.8.1 - Aumento da demanda por infraestrutura de saneamento básico;
IP.8.2 - Aumento da demanda por serviços e equipamentos de educação e saúde;
IP.8.3 - Demanda por transporte coletivo.
IP.9. Qualidade de Vida
IP.9.1 - Alteração do uso do solo e paisagem;
IP.9.2 - Aumento da oferta de habitação;
IP.9.3 - Modernização urbanística e valorização imobiliária.
IP.10. Atividades Econômicas e Finanças Públicas
IP.10.1 – Geração de empregos temporários durante a implantação;
IP.10.2 – Redução dos empregos temporários devido a desmobilização da mão de
obra;
IP.10.3 – Geração de empregos durante operação (ocupação);
IP.10.4 – Dinamização da economia local;
IP.10.5 – Aumento na arrecadação tributária.
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Quadro 12-01- Matriz de Interações entre Atividades Impactantes (AI) previstas e Aspectos Ambientais (AA).
ASPECTOS AMBIENTAIS (AA)
AA.1 MEIO FÍSICO
ATIVIDADES
IMPACTANTES
(AI)

AA.1.1
Dinâmica
Superficial do
Solo

AA.1.2
Recursos
Hídricos
Superficiais

AA.2 MEIO BIÓTICO

AA.1.3
AA.1.4
Recursos
Qualidade do
Hídricos
Ar
Subterrâneos

AA. 2.1
Fauna

AA. 2.2
Flora

AA.3 MEIO SOCIOECONÔMICO
AA.3.1
Infraestrutura
Viária,
Tráfego e
Transportes

AA.3.2
População e
Qualidade de
Vida

AA.3.3 Serviços
e
Equipamentos
Públicos

AA.3.4
Atividades
Econômicas e
Finanças
Públicas

AI.1. FASE DE PLANEJAMENTO
AI.1.1 Divulgação do
empreendimento

IP.7.1
AI.2. FASE DE IMPLANTAÇÃO
IP.10.1
IP.10.4
IP.10.5
IP.10.1
IP.10.4
IP.10.5

AI.2.1 Contratação de
mão-de-obra
AI.2.2 Contratação de
serviços
AI.2.3 Limpeza e
Preparação do
Terreno
AI.2.4 Instalação e
utilização das Áreas
de Apoio Durante
Implantação

IP.1.1

IP.2.1
IP.2.2
IP.2.3

IP.2.3
IP.2.4

IP.1.1

IP.2.2

IP.2.4

AI.2.5 Terraplenagem

IP.1.1

AI.2.6 Implantação da
Infraestrutura Básica
dos Lotes

IP.1.1

IP.2.1
IP.2.2
IP.2.3
IP.2.1
IP.2.2
IP.2.3
IP.2.5

IP.3.1

IP.4.1
IP.4.2
IP.4.3

IP.5.1
IP.5.2

IP.6.1

IP.7.2
IP.9.1

IP.4.2
IP.4.3
IP.4.4

IP.6.1

IP.7.2

IP.2.3
IP.2.4

IP.3.1

IP.4.2
IP.4.3

IP.6.1

IP.7.2
IP.9.1

IP.2.3
IP.2.4

IP.3.1

IP.4.2
IP.4.3

IP.6.1

IP.7.2
IP.9.1
IP.9.3

AI.2.7 Desmobilização
de mão-de-obra
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ASPECTOS AMBIENTAIS (AA)
AA.1 MEIO FÍSICO
ATIVIDADES
IMPACTANTES
(AI)

AA.1.1
Dinâmica
Superficial do
Solo

AA.1.2
Recursos
Hídricos
Superficiais

AA.2 MEIO BIÓTICO

AA.1.3
AA.1.4
Recursos
Qualidade do
Hídricos
Ar
Subterrâneos

AA. 2.1
Fauna

AA. 2.2
Flora

AA.3 MEIO SOCIOECONÔMICO
AA.3.1
Infraestrutura
Viária,
Tráfego e
Transportes

AA.3.2
População e
Qualidade de
Vida

AA.3.3 Serviços
e
Equipamentos
Públicos

AA.3.4
Atividades
Econômicas e
Finanças
Públicas

AI.3. FASE DE OPERAÇÃO (OCUPAÇÃO)
AI.3.1 Prospecção e
Atração de Pessoas
AI.3.2 Deslocamento
da População
Residente no
Loteamento

IP.10.3
IP.10.4
IP.10.5

IP.9.2

IP.3.1

IP.6.2

IP.8.3

AI.3.3 Utilização de
Serviços e
Equipamentos Sociais;

IP.8.2

AI.3.4 Consumo de
Água

IP.8.1

AI.3.5 Geração de
Efluentes Líquidos
Domésticos e
Resíduos Sólidos

IP.8.1

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA - SÃO VICENTE/SP
EIA – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

CAP. 12 - 12 / 62

Página: 522

12.5

Determinação e Qualificação dos Impactos Potenciais

AA.1. Meio Físico
Impactos Potenciais na Dinâmica Superficial do Solo
IP.1.1 - Desenvolvimento de Processos Erosivos
Os processos de erosão do solo podem ocorrer durante a fase de implantação do
empreendimento, onde as ações de limpeza do terreno, terraplanagem, instalação e
utilização do canteiro de obras e implementação das infraestruturas básicas dos lotes
serão realizadas.
Por se tratarem de ações que aumentam a superfície de solo exposto ao
intemperismo, processos erosivos podem ser encadeados devido as ações das
chuvas, seja pelo impacto das gotas no solo, processo denominado como “Splash”, e
complementarmente, pelo escoamento da água pluvial.
Conforme Diagnóstico apresentado no Capítulo 09 – Diagnóstico Ambiental do
Meio Físico, a ADA do empreendimento está localizada em planícies fluviais inferindo
em baixa suscetibilidade a processos de dinâmica superficial, como as erosões, por
exemplo, sendo, inclusive, constatado em campo que tais processos não estão
presentes no solo, principalmente devido a baixa declividade do terreno. Contudo, o
mesmo diagnóstico apontou que o solo do local é formado em sua superfície
principalmente por areia fina argilosa e pouco compactada que, aliado ao regime de
pluviosidade elevado, facilitaria o carreamento de solo e aumentaria as possibilidades
de deflagração dos processos erosivos podendo, inclusive, ocasionar no
assoreamento das drenagens superficiais presentes na área, caso medidas de
contenção durante as atividades não sejam devidamente realizadas.
Assim, a partir da avaliação realizada, trata-se de um impacto negativo, provável,
imediato, disperso, mas localizado na ADA do empreendimento. Considerando a sua
característica de temporário e reversível após aplicação das medidas mitigadoras,
este impacto, caso ocorra, será de baixa magnitude. A Tabela 12-02, traz a
consolidação da avaliação e características do impacto.
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Tabela 12-02: Consolidação do Impacto – IP.1.1.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota

Prazo

Imediato

Curto

Médio

Espacialidade

Localizado

Disperso

Duração

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Magnitude

Pequena

Média

Sinergia

Cumulativo

Independente

Localização

AII

AID

Longo

Cíclico

Grande

ADA

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
Para evitar estes processos, o Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO)
deverá ser implementado de maneira a orientar corretamente a execução de medidas
de controle contra erosão, como por exemplo a implantação imediata dos dispositivos
de drenagem provisória para evitar caminhos preferencias de águas pluviais; instalar
medidas de proteção temporária dos solos expostos; monitorar os dispositivos de
drenagem provisória instalados e acompanhar a situação dos taludes expostos ou não
durante as atividades de implantação.
Demais medidas estão descritas detalhadamente no Capítulo 13 – Programas
Ambientais, onde o PCAO está elencado.

Impactos Potenciais nos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos
IP.2.1 - Assoreamento das drenagens do terreno durante a implantação
Devido a deflagração de processos erosivos, o carreamento de solo para as
drenagens superficiais identificadas no Capítulo 9 - Diagnóstico Ambiental do Meio
Físico poderá acarretar no assoreamento das mesmas. Este processo tenderá a
reduzir a capacidade de vazão das drenagens, principalmente no canal de drenagem
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lateral adjacente ao bairro Rio Branco, ocasionando, inclusive, o redirecionamento do
fluxo e implicando novamente a processos erosivos.
Assim, entende-se que este impacto é negativo, de ocorrência provável caso medidas
de controle não sejam aplicadas corretamente, disperso pois o solo poderá ser
arrastado pelas drenagens para fora do terreno, localizado na ADA, temporário e
cumulativo aos processos erosivos. Sua magnitude é pequena, pois as drenagens
superficiais encontradas são, atualmente, artificiais e não cumprem função de recarga
dos recursos hídricos superficiais.
Tabela 12-03 – Consolidação do Impacto IP.2.1.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota

Prazo

Imediato

Curto

Médio

Espacialidade

Localizado

Disperso

Duração

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Magnitude

Pequena

Média

Sinergia

Cumulativo

Independente

Localização

AII

AID

Longo

Cíclico

Grande

ADA

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
As medidas de controle constituem-se basicamente nas ações executadas para a
contenção dos processos erosivos, tendo em vista a relação entre os dois impactos.
Assim, a implementação do Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO),
aliado a implementação de dispositivos de proteção do solo, taludes e drenagens
artificiais e dispositivos imediatos de drenagem provisória, são medidas importantes
que podem impedir a ocorrência do impacto.
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IP.2.2 - Alteração da qualidade das águas superficiais
As águas superficiais encontradas na ADA do empreendimento, como dito
anteriormente, são artificias e sofreram ao longo do tempo com ações antrópicas
devido as implantações dos bairros adjacente e obras lineares da rodovia Padre
Manoel da Nóbrega e ferrovia da FEPASA. Contudo, as atividades de implantação do
empreendimento podem alterar, ainda mais, a qualidade das drenagens devido a
geração de sedimentos, resíduos sólidos e líquidos (combustíveis e lubrificantes),
principalmente na implementação e utilização do canteiro de obras e movimentação
de maquinários e caminhões.
Assim, avalia-se este impacto como negativo, de ocorrência provável e magnitude
baixa devido a efetividade das medidas previstas no Programa de Controle
Ambiental das Obras (PCAO). Além disso, trata-se de um impacto imediato,
temporário e reversível, conforme pode ser consultado na Tabela 12-04.
Tabela 12-04 – Consolidação do Impacto IP.2.2.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota

Prazo

Imediato

Curto

Médio

Espacialidade

Localizado

Disperso

Duração

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Magnitude

Pequena

Média

Sinergia

Cumulativo

Independente

Localização

AII

AID

Longo

Cíclico

Grande

ADA

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
Neste caso, a implementação do Programa de Controle Ambiental das Obras
(PCAO), aliado aos subprogramas de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e
Efluentes Líquidos (PGRSEL) e ao Subprograma de Educação Ambiental, Saúde
e

Segurança

dos

Trabalhadores

(PEASST),
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comprometimentos às drenagens artificiais e, inclusive, orientar quanto ao correto
gerenciamento de resíduos gerados pelas atividades de implantação e pelos
trabalhadores durantes as obras.

IP.2.3 - Alteração no regime de escoamento hídrico superficial e subterrâneo
Este impacto negativo, de ocorrência localizada na ADA está associado às atividades
de implantação da infraestrutura do loteamento, principalmente pelas ações de
supressão da vegetação e compactação do solo para construção do arruamento,
passeios, sistema de drenagem pluvial composto pelas guias e sarjetas, poços de
visita, bocas de lobo e caixas de passagem, assim como das redes de água e esgoto.
A impermeabilização dos terrenos por ocasião de suas ocupações modifica
intensamente o escoamento hídrico e diminui a infiltração das águas pluviais,
aumentando desta forma o escoamento superficial que será transferido para o sistema
de drenagem pluvial do loteamento.
Tendo em vista a implantação de sistema de drenagem das águas pluviais durante a
implantação do loteamento, este impacto tem magnitude baixa. Além disso, é um
impacto provável de ocorrer, porém irreversível pois as condições originais do terreno
não poderão ser reestabelecidas; iniciando-se imediatamente com a implantação e se
intensificando a curto prazo com a ocupação dos lotes.
Tabela 12-05 – Consolidação do Impacto IP.2.3.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota

Prazo

Imediato

Curto

Médio

Espacialidade

Localizado

Disperso

Duração

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Magnitude

Pequena

Média

Sinergia

Cumulativo

Independente

Localização

AII

AID
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Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
Para se evitar o impacto, além da implementação do Programa de Controle
Ambiental de Obras (PCAO) durante a fase da implantação do Loteamento, será
necessário administrar corretamente o sistema de drenagem provisório e as áreas
permeáveis durante as atividades de limpeza do terreno, terraplanagem e implantação
das infraestruturas.
Durante a ocupação do loteamento, deverá ser respeitada as porcentagens
obrigatórias de áreas verdes e áreas permeáveis estipuladas na legislação e nas
recomendações da Prefeitura Municipal, além da correta implantação do sistema de
drenagem, considerando bacias de retenção, bocas de lobo e caixas de passagem
para o escoamento subterrâneo da água pluvial.

IP.2.4 - Alteração da qualidade do solo e água subterrânea
A ocorrência deste impacto é pontual e acidental, estando associada a vazamento de
combustíveis e/ou óleos lubrificantes de máquinas e equipamentos durante as
atividades diárias de manutenção e abastecimento que virão a ocorrer durante a
realização das obras de implantação do loteamento, assim como pelo gerenciamento
inadequado dos resíduos sólidos e efluentes líquidos gerados principalmente nas
áreas de apoio e canteiro de obras, podendo resultar em alteração da qualidade do
solo e água subterrânea.
O risco está distribuído ao longo das porções da ADA que sofrerão intervenções,
podendo atingir também a AID caso a contaminação seja em grandes proporções e
atinja as águas subterrâneas.
Trata-se de impacto de natureza negativa, de origem direta, prazo imediato,
espacialidade localizada e duração temporária. É reversível e de pequena magnitude,
uma vez que sua ocorrência pode ser evitada quando adotadas medidas de controle
de poluição, como a implantação de dispositivos de retenção (diques e bandejas)
durante o abastecimento e manutenção de máquina e equipamento, além de garantir
sua efetiva manutenção preventiva, ações estas previstas no Programa de Controle
Ambiental de Obras (PCAO).
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Tabela 12-06 – Consolidação do Impacto IP.2.4.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota

Prazo

Imediato

Curto

Médio

Espacialidade

Localizado

Disperso

Duração

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Magnitude

Pequena

Média

Sinergia

Cumulativo

Independente

Localização

AII

AID

Longo

Cíclico

Grande

ADA

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
A implementação do Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO),
Subprograma Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos
(PGRSEL) e Subprograma de Educação Ambiental, Saúde e Segurança dos
Trabalhadores (PEASST), desde que corretamente gerenciados, tendem a evitar
com efetividade a ocorrência deste impacto.

IP.2.5 - Disciplinamento das condições da macrodrenagem
Conforme observado no Capítulo 9 - Diagnóstico Ambiental do Meio Físico e
relatado anteriormente, a ADA do empreendimento está localizada em um território
totalmente antropizado com algumas habitações irregulares ao redor e carentes de
sistemas de saneamento, principalmente relativo à drenagem urbana. Além disso, a
área em questão está classificada como Alto Grau de Suscetibilidade a Inundações
devido as características físicas do terreno e enchentes são frequentes ao redor do
local de implantação do empreendimento.
Dessa forma, a implementação das estruturas de macrodrenagem para atender o
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA trará a região melhores condições
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no que tange a drenagem de águas pluviais e será parte da solução dos problemas
estruturais ali encontrados, possibilitando seu disciplinamento.
Portanto, trata-se de um impacto positivo de grande magnitude, pois trará benefícios
estruturais à região. Além disso, é um impacto disperso, irreversível, permanente e de
curto e médio prazo, dependente da instalação de toda infraestrutura do loteamento,
conforme Tabela 12-07.
Tabela 12-07 – Consolidação do Impacto IP.2.5.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota

Prazo

Imediato

Curto

Médio

Espacialidade

Localizado

Disperso

Duração

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Magnitude

Pequena

Média

Sinergia

Cumulativo

Independente

Localização

AII

AID

Longo

Cíclico

Grande

ADA

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
Para que os benefícios para a região realmente ocorram, o sistema de drenagem deve
ser devidamente projetado e corretamente implementado para que opere de forma
eficiente, de maneira a auxiliar na drenagem pluvial da ADA e dos bairros no seu
entorno. Dessa forma o Capítulo 7 – Caracterização do Empreendimento apresenta
o detalhamento do sistema de macrodrenagem projetado para o empreendimento,
sendo que sua implantação, assim como das demais obras, será disciplinado pelo
Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO).
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Impactos Potenciais na Qualidade do Ar
IP.3.1 – Alteração na qualidade do ar
Este impacto ocorrerá nas fases de implantação em consequência das atividades de
supressão da vegetação e ao movimento de caminhões e máquinas durante as obras
de implantação do loteamento, devido as emissões de gases gerados pela queima de
combustíveis fósseis e também pela ressuspensão de material particulado (poeiras).
Ocorrerá, também, durante a operação, tendo em vista o relativo aumento dos
veículos de passeio dos futuros moradores.
Estas ações podem comprometer a qualidade do ar da região de implantação do
empreendimento. Contudo, durante a implantação algumas ações de controle podem
atenuar este impacto que deve cessar conforme as obras forem sendo finalizadas.
Além disso, não ocorrerá um aumento significativo da movimentação de veículos
motorizados devido a ocupação do loteamento, o que não acarretará em significativo
aumento na emissão de poluentes advindos da queima de combustíveis em
comparação com o que já ocorre atualmente.
Portanto, trata-se de um impacto negativo, disperso, temporário devido a cessar
majoritariamente com a conclusão das obras e permanente pelo aumento de tráfego
de veículos leves com a ocupação dos lotes e reversível, pois com a interrupção da
circulação de veículos, cessaria imediatamente. Cumulativo, no sentido de que a
supressão da vegetação também influencia na qualidade do ar e de ocorrência certa.
Sua magnitude deve ser considerada pequena, uma vez aplicados devidamente as
medidas de controle de fumaça preta prevista no Programa de Controle Ambiental
das Obras (PCAO).
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Tabela 12-08 – Consolidação do Impacto IP.3.1.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota

Prazo

Imediato

Curto

Médio

Espacialidade

Localizado

Disperso

Duração

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Magnitude

Pequena

Média

Sinergia

Cumulativo

Independente

Localização

AII

AID

Longo

Cíclico

Grande

ADA

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
A implementação do Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO) será de
grande importância no controle deste impacto, principalmente no que tange ao
monitoramento das emissões veiculares e manutenção dos caminhões e maquinários
que irão operar durante a implantação, assim como para garantir a umectação do
terreno que certamente evitará a ressuspensão de poeiras. Além disso o Programa
de Compensação Ambiental atenuará a médio e longo prazo o efeito da supressão
da vegetação na qualidade do ar.

AA.2. Meio Biótico
Impactos Potenciais sobre a Fauna
IP.4.1 - Perda de habitats para a Fauna Silvestre
As ações a serem executadas na ADA para a implantação do empreendimento, como
a supressão da vegetação nativa e as atividades de terraplenagem, ocasionarão a
perda de habitat para as espécies da fauna terrestre que utilizam o terreno como
abrigo, local para nidificação, alimentação e reprodução.
Os mamíferos correspondem a um dos grupos mais afetados devido a necessidade
de áreas extensas para forrageio. Embora esteja presente nas proximidades da ADA
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extensa área com cobertura vegetal em conectividade com a Serra do Mar, a Rodovia
Padre Manoel da Nóbrega é uma das barreiras que impede a passagem de fauna para
áreas mais preservadas. Os anfíbios anuros registrados nas áreas úmidas e brejosas
da ADA também podem ser impactados com a implantação do empreendimento, visto
dependerem dessas áreas para abrigo e para a reprodução.
Possivelmente as aves migrarão para áreas de fragmentos florestais mais próximas,
como é o caso da extensa Floresta Alta de Restinga em conectividade com a Serra
do Mar situada do outro lado da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega. Desta forma, é o
único grupo considerado como menos susceptível aos impactos ambientais oriundos
do empreendimento, salvo no caso da presença de ninhos na mata.
A perda de habitat para os animais silvestres trata-se de um impacto negativo, direto,
imediato, localizado, permanente e irreversível, de ocorrência certa e de baixa
magnitude, visto que as medidas a serem adotadas para compensar a redução da
cobertura vegetal proporcionarão a criação de novos habitats para a fauna silvestre
de ocorrência na região, assim como a implantação do Programa de Afugentamento
e Resgate da Fauna Silvestre proporcionará o remanejamento dos indivíduos
localizados nas áreas que sofrerão supressão para os remanescentes florestal a ser
mantido na propriedade, ou mesmo para outras áreas próximas. As características
desse impacto estão consolidadas na Tabela 12-09 a seguir.
Tabela 12-09 – Consolidação do Impacto IP.4.1.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota

Prazo

Imediato

Curto

Médio

Espacialidade

Localizado

Disperso

Duração

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Magnitude

Pequena

Média

Sinergia

Cumulativo

Independente

Localização

AII

AID
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Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
De modo a compensar a perda de habitat, deverá ser realizada a compensação
ambiental em atendimento ao artigo 17° da Lei Federal n.º 11.428/2006 (que dispõe
sobre a utilização e proteção da Mata Atlântica), ao artigo 4º da Resolução SIMA n.º
80, de 16 de outubro de 2020, e ao artigo 36 da Lei Federal n.º 9.985, de 18 de julho
de 2000 (que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza –
SNUC).
Para minimizar os efeitos de perda de habitat durante a implantação do
empreendimento, especificamente na fase de supressão da vegetação e
terraplanagem, é recomendado a aplicação do Programa de Afugentamento e
Resgate da Fauna Silvestre para garantir a integridade dos animais presentes na
ADA. É sugerido ainda o Programa de Monitoramento da Fauna, permitindo, assim,
acompanhar e avaliar os indicadores ecológicos das comunidades da fauna terrestre
ao longo do tempo e do espaço frente às modificações no habitat.

IP.4.2 - Afugentamento da Fauna Silvestre
Um dos impactos esperados durante a fase de implantação do empreendimento é o
afugentamento dos animais devido ao intenso fluxo de circulação de veículos e
máquinas, transporte e descarga de material, construção das infraestruturas do
loteamento (obras civis), aumentando significativamente a movimentação e os ruídos
nessas áreas, e, portanto, causando o afugentamento da fauna silvestre.
O afugentamento da fauna para as áreas de obras do empreendimento e para as
áreas urbanas vizinhas comprometerá a integridade dos animais. Além do mais,
qualquer interação entre os trabalhadores e a população residente na região com
espécies que possam oferecer perigo, como é o caso de serpentes peçonhentas, pode
comprometer a integridade física dessas pessoas.
A passagem de serpentes para as áreas residenciais presentes nas proximidades da
ADA também pode assustar grande parte da população local que desconheça a
importância ecológica desses animais, além de poderem machucar crianças, adultos
e animais domésticos próximos à área da mata, seja através de dentes inoculadores
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de veneno ou de inflamações oriundas da mordida. Já os lagartos da espécie S.
merianae poderão ser alvos de atropelamentos e da caça predatória nas imediações
da ADA.
Os anfíbios anuros apresentam baixa mobilidade e estarão susceptíveis a mortalidade
logo após a supressão da vegetação ou então à migração para as áreas alagadas ou
então para o remanescente de mata que permanecerá na propriedade.
A população de gambás-de-orelha-preta da espécie D. aurita, conhecida na região
litorânea como saruê, pode ser negativamente afetada caso migre para as
adjacências da ADA devido à sua excelente adaptação ao ambiente antrópico, ao seu
mau cheiro e também ao seu aspecto característico de animal roedor, o que leva a
população a confundir a espécie com demais roedores propagadores de zoonoses.
O afugentamento da fauna trata-se de um impacto negativo, direto, provável,
localizado e disperso, permanente, irreversível e de média magnitude, embora a
maioria das espécies identificadas na ADA apresenta ampla distribuição espacial. As
características desse impacto estão consolidadas na Tabela 12-10 a seguir.
Tabela 12-10 – Consolidação do Impacto IP.4.2.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota

Prazo

Imediato

Curto

Médio

Espacialidade

Localizado

Disperso

Duração

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Magnitude

Pequena

Média

Sinergia

Cumulativo

Independente

Localização

AII

AID
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Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
O afugentamento da fauna terrestre poderá ser minimizado pela adoção de medidas
como treinamentos e educação ambiental ao longo do Subprograma de Educação
Ambiental, Saúde e Segurança dos Trabalhadores (PEASST), integrando todos os
colaboradores envolvidos nas obras. Essas medidas deverão contemplar assuntos
pertinentes à fauna silvestre quanto às atividades relacionadas ao empreendimento.
Além disso, ainda no âmbito do Programa de Afugentamento e Resgate da Fauna
Silvestre, as áreas onde ocorrerão as obras poderão ser isoladas para minimizar o
risco de afugentamento em direção a essas atividades ou mesmo em direção às
ocupações residenciais nas adjacências da ADA.
Nas fases de implantação e operação do empreendimento, a equipe de meio ambiente
deverá orientar todos os funcionários quanto às medidas a serem adotadas caso seja
encontrado algum animal silvestre. É de extrema importância a adoção de boas
práticas durante as atividades a serem exercidas como, por exemplo, o isolamento do
fragmento florestal de modo a impedir a passagem de fauna para as áreas residenciais
e as vias urbanas, a paralisação de máquinas ou das atividades no caso da
visualização de algum espécime ou então o acionamento da equipe de resgate de
fauna, dentre outras.
A emissão de vibrações e ruídos deverá estar em conformidade com as seguintes
resoluções e norma técnica:
•

Resolução CONAMA n.º 272, de 14 de setembro de 2000. Estabelece os limites
máximos de ruídos para veículos;

•

Resolução CONAMA n.º 01, de 08 de março de 1990. Dispõe sobre critérios e
padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais,
comerciais, sociais ou recreativas;
Norma NBR 10.151:2000, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da
comunidade – Procedimento.
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IP.4.3 - Riscos de atropelamento da Fauna Silvestre
Caso as ações cabíveis não sejam executadas de modo a preservar a integridade dos
animais silvestres identificados na ADA do empreendimento, é esperado o
afugentamento da maioria desses animais para a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega,
para as demais vias de acesso e para as áreas residenciais.
Desta forma, os animais identificados na ADA estão sujeitos na fase de implantação
(pelos diversos maquinários envolvidos nas obras) e na fase de operação por veículos
dos moradores locais ao atropelamento, especialmente as espécies que apresentam
menor capacidade de locomoção, como as serpentes, os lagartos, os anfíbios e os
tatus.
Consecutivamente, trata-se de um impacto negativo, indireto, provável, localizado e
disperso, temporário, reversível e de média magnitude, considerando inclusive a
extensão da propriedade e sua inserção no meio urbano. As características desse
impacto estão consolidadas na Tabela 12-11 a seguir.
Tabela 12-11 – Consolidação do Impacto IP.4.3.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota

Prazo

Imediato

Curto

Médio

Espacialidade

Localizado

Disperso

Duração

Temporário

Permanente

Reversibilidade
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Irreversível

Magnitude
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Localização
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Longo

Cíclico
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Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
Uma das formas de mitigar o possível atropelamento de animais silvestres é o
isolamento do fragmento florestal durante a fase de implantação do empreendimento,
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principalmente durante as atividades de supressão da vegetação. Assim, é esperado
menor deslocamento dos animais da ADA para as ocupações urbanas e para as vias
de circulação presentes no entorno.
Outra recomendação é orientar os trabalhadores do local, inclusive a população que
reside nas proximidades da ADA, quanto à importância da preservação das espécies
animais, das suas responsabilidades socioambientais e das sanções penais e
administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente. Na fase de
implantação, tais medidas mitigadoras que envolvem essas orientações serão
aplicadas no âmbito do Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna
Silvestre.
Dentre as orientações, destacam-se o acionamento da equipe de meio ambiente do
empreendimento quando encontrada um espécime animal, evitar o manejo (com
exceção dos técnicos competentes designados para tal ação). Outra forte
recomendação é a direção defensiva para operadores de máquinas e para demais
motoristas associados ao empreendimento que circulem na região. A velocidade
máxima permitida nas vias de acesso deverá ser rigorosamente respeitada.
Placas ecológicas poderão ser dispostas na ADA já nesta etapa de planejamento do
empreendimento de modo combater o descarte irregular de resíduos no local e a caça
predatória através de armadilhas (Figuras 12-01 e 12-02).

Figura 12-01 - Placa de sinalização
sugerida para a ADA de modo a evitar
o descarte de resíduos na área.
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sugerida para a ADA de modo a evitar
a caça predatória de animais silvestres.
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IP.4.4 - Atração de Fauna Sinantrópica
A atração de Fauna Sinantrópica poderá ocorrer ao longo da implantação, durante as
atividades realizadas no canteiro de obras, devido a geração de resíduos sólidos e
efluentes líquidos sanitários. E ao longo da ocupação, quando os lotes começarem a
ser habitado e, consequentemente, aumentado a geração de resíduos sólidos.
Contudo, tendo em vista que a ADA e ao redor se encontram antropizadas sendo,
inclusive, constatado em campo o descarte irregular de resíduos sólidos, esta fauna
já é atraída, antes mesmo do início das obras de implantação.
Assim, considera-se este impacto negativo, de prazo imediato a longo, podendo
ocorrer tanto na implantação quanto durante a ocupação, mas de pequena magnitude,
tendo em vista que o loteamento poderá, inclusive, atenuar o impacto devido ao
disciplinamento do descarte de resíduos. A Tabela 12-12, elenca as principais
características do impacto.
Tabela 12-12 – Consolidação do Impacto IP.4.4.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota
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Imediato
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Duração
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Reversibilidade
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Irreversível

Magnitude
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Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
Implementação do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes
Líquidos (PGRSEL) durante a implantação e o correto gerenciamento dos resíduos
sólidos durante a ocupação do loteamento.
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Impactos Potenciais sobre a Flora
IP.5.1 - Redução da Cobertura Vegetal
Para a implantação da infraestrutura do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM
EUROPA tais como: lotes, áreas institucionais, sistemas de lazer, áreas
remanescentes e projetos de infraestrutura (esgotamento sanitário, drenagem pluvial
e sistema viário) – está prevista a intervenção em unidades de paisagem com
vegetação de Floresta Alta de Restinga consideradas secundárias em estágio médio
e pioneiro de regeneração.
Além disso, haverá intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) em
apenas um trecho interno à área da gleba para implantação de uma travessia de curso
d’água, conforme detalhado no Capítulo 7- Caracterização do Empreendimento,
assim como no Capítulo 10 – Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico e no ANEXO
10-01.
Ao todo será necessário a supressão de 378.275,82 m² (37,8155 ha) de vegetação
nativa, sendo 353.406,20 m² (35,3406) em estágio médio e 24.869,62 m² (2,4784 ha)
em pioneiro.
Em relação a APP, 633,00 m² sofrerão interferência, sendo 513,42 m² (0,0513 ha) em
área alagada e 120,13 m² (0,0120 ha) em vegetação pioneira. Ou seja, a intervenção
em APP será praticamente irrisória e considerada de baixo impacto conforme Lei
Federal nº 12.651/2012.
As áreas de supressão e intervenção na ADA do empreendimento são apresentadas
a seguir na Tabela 12-13.
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Tabela 12-13 – Supressões de vegetação e intervenção em APP na ADA do empreendimento.

Especificação

1 - Supressão total da
Vegetação
1.1 - Vegetação em estágio
médio
1.2 - Vegetação em estágio
pioneiro
2 - Intervenção total em
APP
2.1 - Intervenção área
alagada
formada
por
Interferências Antrópicas
2.2 - Intervenção em área
com vegetação em Estágio
pioneira

Área (ha)

Área (m²)

37,8155

378.275,82

35,3406

353.406,20

2,4784

24.869,62

0,0633

633,55

0,0513

513,42

0,0120

120,13

As intervenções serão localizadas e pontuais se restringindo apenas na ADA do
empreendimento, como pode ser observado no Capítulo 10.2 – Diagnóstico de Flora
e no ANEXO 10-01.
Em decorrência da supressão da vegetação nativa em estágio médio e pioneiro,
identifica-se também o potencial aumento do Efeito de Borda sobre a vegetação
remanescente. Após a intervenção nos trechos de cobertura vegetal, uma nova borda
do fragmento será formada, com maior exposição da comunidade vegetal a fatores
externos impactantes como ventos, diminuição da umidade, aumento da temperatura,
alteração da luminosidade, herbivoria e competição por novas condições ambientais
ocasionadas pela supressão de parte da vegetação existente na ADA.
Este efeito é de ocorrência provável, sendo a sua intensidade dependente da
intervenção ocasionada, da dinâmica da comunidade vegetal local e ainda das ações
de isolamento e conservação do remanescente florestal.
Este impacto, portanto, é negativo, certo, direto e imediato pelo corte da vegetação e
provável, indireto e de longo prazo devido ao futuro efeito de borda, permanente, de
abrangência local, irreversível, com magnitude grande, devido ao tamanho das áreas
a serem suprimidas e das características da vegetação, porém pequena para os
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aspectos de intervenção em APP e Efeito de Borda. Entretanto, este impacto é
mitigável, considerando a compensação florestal prevista no Programa de
Restauração e Compensação Florestal e no Programa de Recuperação e
Conservação das Áreas Verdes. A Tabela 12-14 apresenta consolidação dos
atributos deste impacto.
Tabela 12-14 – Consolidação do Impacto IP.5.1.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota

Prazo

Imediato

Curto

Médio

Espacialidade

Localizado

Disperso

Duração

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Magnitude

Pequena

Média

Sinergia

Cumulativo

Independente

Localização

AII

AID

Longo

Cíclico

Grande

ADA

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
Dentre as medidas mitigadoras deste impacto, destacam-se as atividades já
realizadas na fase de planejamento do projeto visando à minimização das áreas de
intervenção sobre a vegetação nativa, tais como os estudos preliminares de possíveis
alternativas locacionais para os lotes, sistema viário, áreas institucionais, áreas verdes
e de tubulações de drenagem de águas pluviais, de água e esgoto etc. quando
possível, nas áreas indicadas para supressão de vegetação.
A concepção do Projeto Urbanístico priorizou a manutenção das áreas onde a
vegetação encontra-se mais conservada no planejamento das intervenções
necessárias para implantação da infraestrutura, bem como serão adotadas práticas
para a manutenção, sempre que viável, da vegetação nativa remanescente para
minimizar o Efeito de Borda.
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Além das ações citadas, a minimização do impacto em pauta ocorrerá mediante a
implantação do Programa de Resgate e Afugentamento de Fauna, do Programa
de Educação Ambiental, Programa de Recuperação e Conservação das Áreas
Verdes e do Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO).
O Programa de Restauração e Compensação Florestal, também proposto no
Capítulo 13 – Programas Ambientais, define a forma e o quantitativo de
compensação do impacto desta atividade, de acordo com as diretrizes da legislação
vigente.

IP.5.2 - Interferência em Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação
As intervenções para implantação do Loteamento, resultando em supressão de
vegetação classificada como Floresta Alta de Restinga, dentro e fora de Área de
Preservação Permanente, em estágios Médio e Pioneiro de regeneração, causarão,
em um primeiro momento, uma redução da cobertura vegetal florestal nas Zonas de
Amortecimento (ZA) do Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Itutinga-Pilões e do
Parque Estadual Xixová-Japui – Setor 3 e redução na conectividade dos
remanescentes dentro da ADA que sofrerão a supressão ou intervenção.
Pelo quantitativo de área a ser suprimida e pela distância de aproximadamente 2 km
com a Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Itutinga-Pilões e 6 Km
aproximadamente do Parque Estadual Xixová-Japui, entende-se que esta supressão
acarretará impactos negativos, porém pouco significativos sobre a área abrangida por
estas UC’s.
Com relação à ZA das Unidades de conservação integral, esta supressão e
intervenção são de relevância moderada se comparadas ao tamanho e extensão da
mesma.
Este impacto, relacionando-se à ZA e das UC’s, é negativo, direto, permanente,
imediato, de escala espacial local, irreversível, com magnitude pequena, devido ao
tamanho reduzido da área a ser suprimida e a característica dos fragmentos nativos
atingidos, embora em estágio médio de regeneração. Este impacto é mitigável.
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A Tabela 12-15 apresenta avaliação dos atributos referente a supressão da vegetação
nativa nas Zonas de Amortecimento do Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo
Itutinga-Pilões e do Parque Estadual Xixová-Japui – Setor 3.
Tabela 12-15 – Consolidação do Impacto IP.5.2.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota

Prazo

Imediato

Curto

Médio

Espacialidade

Localizado

Disperso

Duração

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Magnitude

Pequena

Média

Sinergia

Cumulativo

Independente

Localização

AII

AID

Longo

Cíclico

Grande

ADA

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
Como medida essencial deve-se adotar a supervisão e o acompanhamento ambiental
da obra, por meio do Programa de Acompanhamento da Supressão de Vegetação,
Programa de Recuperação e Conservação das Áreas Verdes e do Plano de
Controle Ambiental das Obras (PCAO), proposto neste EIA.
O Projeto Urbanístico do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA prevê
42,8832 hectares (428.832,81 m²) ha (50% da área total parcelada) de Área Verde,
dos quais 100 % correspondem à área ocupada pelo fragmento de vegetação nativa
em estágio médio, sendo que a compensação para a supressão da vegetação nativa
considerada como Floresta Alta de Restinga será priorizada o plantio de
enriquecimento da vegetação nas clareiras do remanescente da vegetação após a
finalização da fase de implantação do Loteamento e diminuição do Efeito de Borda,
conforme previsto no Programa de Restauração e Compensação Florestal e
devendo ainda ser monitorada ao longo do tempo, para avaliação da dinâmica
florestal, através do Programa de Recuperação e Conservação das Áreas Verdes.
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Relacionadas com as atividades compensatórias, práticas de restauração passiva e
ativa da área atuarão de forma positiva, por meio do reflorestamento das áreas abertas
do entorno do fragmento florestal e enriquecimento local. O manejo de plantas
invasoras nativas e exóticas também beneficiará a restauração local.
Também será realizada a arborização dos passeios públicos, a qual prevê o plantio
de mudas nativas e exóticas com características paisagísticas, procurando-se a maior
diversificação possível de espécies.
Os critérios técnicos de seleção das espécies indicadas serão baseados em literatura
específica, além da observação de características como porte, arquitetura da copa,
sistema radicular e indicação técnica para vias públicas, além das recomendações do
Manual Técnico do GRAPROHAB.

AA.3. Meio Socioeconômico
Infraestrutura Viária, Tráfego e Transportes
IP.6.1 - Geração de tráfego de veículos de carga.
Com a fase de implantação do empreendimento, o transporte de materiais, insumos e
equipamentos poderá gerar transtornos, tais como: derramamento de resíduos
ocasionados por problemas mecânicos ou das carrocerias dos caminhões,
degradação das vias de acesso a obra, entre outros.
As vias de tráfego com destino ao empreendimento apresentam maiores possibilidade
de deterioração devido à grande quantidade de peso das cargas, o que de certa forma
aumenta o risco de acidentes aos usuários. A segurança no tráfego também pode ficar
comprometida devido a cargas mal acondicionadas e motoristas imprudentes.
Esse tipo de impacto é negativo, de ocorrência provável e imediato, iniciando-se
concomitante com as obras de implantação do loteamento. Contudo é temporário,
cessando com o final das obras. Diante desses aspectos é considerado de pequena
magnitude, conforme consolidado na Tabela 12-16.
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Tabela 12-16 – Consolidação do Impacto IP.6.1.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota

Prazo

Imediato

Curto

Médio

Espacialidade

Localizado

Disperso

Duração

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Magnitude

Pequena

Média

Sinergia

Cumulativo

Independente

Localização

AII

AID

Longo

Cíclico

Grande

ADA

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
A manutenção das vias públicas fica a cargo da administração municipal, bem como
a sinalização viária. Contudo o empreendedor deve monitorar as condições de
conservação do pavimento e da sinalização viária das rotas de acesso ao
empreendimento e acionar a gestão municipal, caso sejam detectados eventuais
problemas.
Ações de campanhas educativas sobre segurança no trânsito pode, também, ter um
efeito positivo, onde o empreendedor poderá desenvolver ações educativas de
prevenção a acidentes e direção segura aos prestadores de serviços da obra.
Além disso, durante a implementação do Programa de Controle Ambiental das
Obras (PCAO) o empreendedor deve monitorar as condições operacionais dos
veículos de carga envolvidos com as atividades de obras na área do empreendimento,
tanto mecânicas quanto das carrocerias, como, também, controlar os pesos das
cargas transportadas, de maneira a evitar derramamento de resíduos no transporte e
sobrecarga nos pavimentos do sistema viário do município.
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IP.6.2 - Geração de tráfego de veículos leves
Os possíveis impactos como consequência ao aumento do tráfego de veículos serão
sentidos quando o loteamento estiver totalmente implantado e ocupado, ocorrendo,
portanto, apenas na fase de operação (ocupação) com previsão de 04 anos.
Segundo dados obtidos com o Relatório de Impacto no Tráfego - RIT (ANEXO 07-06)
é previsto que o empreendimento produzirá um total de 29.554,99 viagens,
considerando os modos de viagem a pé, bicicleta, ônibus, Autos/Motos, entre outros
e apenas a plena ocupação dos lotes habitacionais. Conforme diagnosticado, o
sistema

viário

local

não

apresenta

condições

de

sinalização

satisfatória,

principalmente na passagem em desnível sob a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega,
km 284 e a Avenida Antônio Ribeiro Franco sendo estas que receberão o maior
impacto com a ocupação do empreendimento.
Contudo, considerando que a geração de viagens produzida seja relativamente
pequena e que algumas estratégias e projetos de mobilidade proporcionados pelo
poder público e já projetados para instalação a curto e médio prazo na região do
empreendimento, este impacto têm magnitude pequena e de maneira geral não
alterará as condições de fluidez do sistema viário, considerando a implantação das
medidas mitigadoras tratadas a seguir. A consolidação das características deste
impacto está relacionada na Tabela 12-17 abaixo.
Tabela 12-17 – Consolidação do Impacto - IP.6.2.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota

Prazo

Imediato

Curto

Médio

Espacialidade

Localizado

Disperso

Duração

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Magnitude

Pequena

Média

Sinergia

Cumulativo

Independente

Localização

AII

AID
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Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
A principal medida mitigadora relaciona-se ao aumento da capacidade e segurança
dos sistemas de tráfego de veículos e de transportes coletivos em especial o aumento
de capacidade da Avenida Antônio Ribeiro Franco no semáforo com a passagem sob
a rodovia. Contudo, não se aplicam medidas a serem tomadas pelo empreendedor.
As demais medidas, se concentram em ações a serem proporcionadas pela
municipalidade sobre vias importantes as quais receberão maior concentração de
viagens proporcionadas pelo empreendimento. Medidas como a implantação de
sinalizações, pintura de faixa de pedestres e de travessia de ciclistas, rebaixamento
de guias serão necessária e podem ser consultadas especificamente no RIT,
disponível no ANEXO 07-06.
Importante mencionar que este impacto será mitigado, principalmente, com a
construção pelos poderes Municipais e Estaduais dos projetos do Veículo Leve sobre
Trilhos (VLT) e das ciclovias do Plano Cicloviário Metropolitano (PCM), e, também,
com a conclusão de obras da Ponte A Tribuna (Ponte dos Barreiros), interditada em
2019 devido a problemas em sua estrutura.

Impactos à População
IP.7.1 - Geração de Expectativas na População
A relação de contato inicial do empreendedor e das empresas contratadas com a
comunidade e demais instituições locais, na etapa de planejamento, foram feitas nas
áreas de influência do empreendimento, áreas diretas e indiretas.
Na etapa de planejamento são iniciadas e propagadas as informações oficiais e não
oficiais acerca do empreendimento, fato este que pode resultar na geração de
expectativas de diferentes ordens na população.
Com o desenvolver do empreendimento, a expectativa da população gira na espera
de soluções, ou pelo menos, que seja redimido problemas socioeconômicos locais.
Muitas dessas soluções giram em torno da expectativa de geração de emprego ou na
solução do déficit habitacional local. O impacto deflagra pelo fato de a população criar
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expectativas voltadas nas condições de melhora da qualidade de vida devido a
possibilidade de geração de empregos pelo empreendimento, e a real demanda de
trabalhadores por parte de quem está empreendendo.
Outro fator de expectativa com a implantação do projeto, os órgãos públicos visam
uma possível demanda de investimentos no local, trazendo melhorias que muitas
vezes são de obrigação dos mesmos.
De maneira geral, este é um impacto negativo, pois a ansiedade da população na
geração de emprego se torna algo superestimado diante da demanda de serviços e
ofertas de emprego por parte do empreendedor. Sendo assim, pode-se afirmar que
esse impacto é certo, ocasionado principalmente pela ânsia da busca pela melhora
na qualidade de vida da população, que manifesta nas informações muitas vezes de
caráter especulativo em torno da possibilidade de abertura de postos de trabalho.
É um impacto imediato e de curto prazo relacionado na fase que antecede as obras.
A dimensão ultrapassa os limites da AID, se tornando uma ansiedade em caráter
regional. Pode se afirmar que este tipo de impacto tende a acabar, pois possui duração
temporária.
Esse tipo de impacto possui pequena capacidade de alteração real na vida da
população afetada, possui caráter não cumulativo, mas sinérgico. Tem magnitude
pequena, reversível e temporário, fatores dependentes das possíveis ações de
execução do Programa de Comunicação Social elaborado pelo empreendedor.

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA - SÃO VICENTE/SP
EIA – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

CAP. 12 - 39 / 62

Página: 549

Tabela 12-18 – Consolidação do Impacto IP.7.1.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota

Prazo

Imediato

Curto

Médio

Espacialidade

Localizado

Disperso

Duração

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Magnitude

Pequena

Média

Sinergia

Cumulativo

Independente

Localização

AII

AID

Longo

Cíclico

Grande

ADA

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
É necessário por parte do empreendedor que seja disponibilizado um canal de
comunicação com empresas terceirizadas para a obra, a população e os órgãos
públicos envolvidos. A propagação de informações oficiais sobre o empreendimento
e suas possíveis implicações é fundamental visto a necessidade de reverter a atitude
negativa do impacto.
A criação de um Programa de Comunicação Social buscando o diálogo com as
partes, informando através de palestras, folders, mídias sociais e outros elementos de
comunicação, torna possível ponderar e adequar as expectativas frente a aproveitar
da melhor forma as oportunidades possíveis promovidas pelo empreendimento.

IP.7.2 - Aumento do incomodo à população devido à poluição sonora
As atividades de implantação de empreendimentos possuem potencial de gerar
incômodos a população que vive ao seu redor, estando diretamente relacionados ao
aumento do nível de ruído nas áreas lindeiras ao loteamento, gerado principalmente
pela circulação de caminhões, máquinas e equipamentos, variando muito em função
da condição de operação das mesmas, conforme diagnosticado no Capítulo 9 –
Diagnóstico Ambiental do Meio Físico.
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Assim, considera-se este impacto negativo, de origem direta, com pequena magnitude
e localizado na ADA e entorno, além de ser provável, disperso, temporário, de início
imediato e cumulativo com o impacto na geração de tráfego de veículos de carga,
conforme Tabela 12-19.
Tabela 12-19 – Consolidação do Impacto IP.7.2.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota

Prazo

Imediato

Curto

Médio

Espacialidade

Localizado

Disperso

Duração

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Magnitude

Pequena

Média

Sinergia

Cumulativo

Independente

Localização

AII

AID

Longo

Cíclico

Grande

ADA

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
Para minimizar o impacto durante as obras de implantação, o Programa de Controle
Ambiental das Obras (PCAO) deverá orientar quanto a emissão de ruídos,
principalmente no que tange as medições ao longo das etapas de construção e
controle de acesso dos maquinários e caminhões em horários específicos e permitidos
pela prefeitura municipal, além de garantir a manutenção adequada nos veículos.

Impactos nos Serviços e Equipamentos Públicos
IP.8.1 - Aumento da demanda por infraestrutura de saneamento básico
Durante a fase de ocupação, serão gerados efluentes líquidos domésticos e resíduos
sólidos urbanos provenientes das diversas atividades a serem realizadas pelos
habitantes e usuários do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA, além do
aumento da demanda por abastecimento de água potável.
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A partir da expectativa de uma população residente de 22.395 habitantes, assim como
da população flutuante considerando o lote comercial, foi estimado a demanda de
8.165,66 m³/dia de água potável e a vazão média de 6.532,70 m³/dia de efluentes
líquidos doméstico, além de 19.931,55 kg/dia de resíduos sólidos.
Conforme definições da Carta de Diretrizes nº 019/2021 e no Ofício RSO-022/201 da
SABESP (ANEXO 7-05), emitidas em 26/04/2021, o local de implantação do
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA será atendido pelo Contrato
05.301/18, “Revisão e Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água e
Elaboração do Plano Diretor de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana da
Baixada Santista”, em andamento e com prazo de conclusão para 2022.
Trata-se de um impacto negativo, devido ao aumento da demanda, porém de
magnitude pequena, já que será reversível, tendo em vista que prazo estabelecido
está em consonância com o cronograma de implantação do empreendimento, sendo
que para início da venda dos lotes todas as obras da SABESP já deverão ter sido
concluídas. Estes e os demais atributos são apresentados na Tabela 12-20.
Tabela 12-20 – Consolidação do Impacto IP.8.1.
Natureza
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Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
Para atenuar a problemática causada devido ao aumento da demanda de serviços de
saneamento, será necessário a aplicação do Programa de Apoio à infraestrutura
Municipal. Especificamente em relação as medidas de tratamento de esgotos e
abastecimento de água, serão projetados no âmbito do projeto executivo do
Loteamento, após conhecidas as diretrizes da SABESP equipamentos e dispositivos
a serem implementados pelo empreendedor ao longo na fase de implantação:

IP.8.2 - Aumento da demanda por serviços e equipamentos de educação e saúde
O LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA prevê a implantação de 1.902
lotes, sendo 1.895 residenciais, 06 multifamiliares e 01 misto (residencial e comercial),
sendo esperados um total de 22.395 de população residente e ainda população
flutuante estimada de 448 pessoas (2% da população fixa), considerando os futuros
funcionários e usuários do comércio e serviços quando o loteamento será totalmente
ocupado.
Trata-se de um impacto negativo e de pequena magnitude, tendo em vista as
condições ruins que os equipamentos socias disponíveis na AID do empreendimento
se encontram. A tabela 12-21 consolida as demais características do impacto.
Tabela 12-21 – Consolidação do impacto IP.8.2.
Natureza
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Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
Será implementado o Programa de Apoio a Infraestrutura Municipal, com medidas
necessárias para atenuar o aumento da demanda sobre estes equipamentos públicos
e importantes para a região. Medidas estas que podem ser consultadas no Capítulo
13 – Programas de Mitigação, Monitoramento e Compensação.

IP.8.3. Demanda por transporte coletivo
A localização do empreendimento é servida por transporte coletivo, com inúmeras
linhas e horários que já atendem os bairros vizinhos à ADA, conforme identificado pelo
Capítulo 11 – Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico. Porém é certo
que, tanto a implantação gerará demanda, quanto a ocupação, pois nestas fases o
deslocamento de pessoas que poderão atuar nas atividades de implantação e,
também, os futuros moradores do loteamento, aumentarão a quantidade de usuários
do sistema de transporte coletivo.
É considerado um impacto negativo, direto, permanente, iniciando parcialmente de
imediato e se intensificando a curto prazo com a ocupação dos lotes, de abrangência
local, reversível, pois é mitigável e de ocorrência certa. A magnitude é pequena, pois
mesmo dependente de ações do poder público na oferta de novos incrementos para
atender a nova demanda de usuários do transporte público, tais ofertas já estavam
em planejamento, conforme será descrito nas medidas de mitigação a seguir.
Tabela 12-22 – Consolidação do Impacto IP.8.3.
Natureza

Positivo
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Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
Entende-se que, com a operação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em seu trecho
Barreiros-Samaritá toda demanda produzida, principalmente pela fase de ocupação
do empreendimento, será atendida, não sendo necessários, portanto, intervenções
nas linhas e frotas de ônibus. A previsão de construção e operação do VLT, segundo
a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) é de curto a
médio prazo (2 a 10 anos), caminhando conjuntamente com a implantação do
loteamento.

Qualidade de Vida
IP.9.1 - Alteração do uso do solo e paisagem
A implantação do loteamento alterará parcialmente o uso e ocupação do solo na ADA,
bem como a sua paisagem, uma vez que atualmente o terreno é predominantemente
composto por vegetação nativa secundária, com alguns campos antrópicos e áreas
alagadas. Destacando que as alterações ocorrerão na fase de implantação, mas terão
continuidade mesmo após a finalização das obras.
Importante destacar que pelo perfil das construções no entorno, predominantemente
térreas, assim como pelo fato do terreno possuir grande parte de seu perímetro
cercado por residências, os atributos paisagísticos típicos de áreas vegetadas não são
tão relevantes nesse contexto, sendo, inclusive, um obstáculo à mobilidade dos
moradores dos bairros vizinhos, os quais são obrigados a contornar as extensas
dimensões da gleba para se deslocar entre bairros ou, então, atravessar o terreno por
trilhas abertas pelos próprios moradores na mata, condição esta que resulta em riscos
de queda e até mesmo de acidentes com animais peçonhentos.
Contudo, a paisagem atual não será totalmente modificada, haja vista que 51,80% do
total da vegetação classificada como Floresta Alta de Restinga Secundária em Estágio
Médio de Regeneração será mantida no terreno, que corresponde a 379.741,38 m²
(37,9741 ha), dimensões estas muito significativas para um terreno com entorno
totalmente urbanizado.
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Este impacto será de natureza negativa, direto, de probabilidade de ocorrência certa
e se dará de imediato com a implantação do loteamento. Será localizado, de duração
permanente, não mitigável, irreversível e de baixa magnitude, uma vez que mais de
50% da vegetação atualmente existente será mantida, não havendo, desta forma, uma
alteração integral da paisagem. Todas as características deste impacto estão
consolidadas na Tabela 12-23 abaixo:
Tabela 12-23 – Consolidação do Impacto IP.9.1.
Natureza
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Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
Não se aplicam a este Impacto Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de
Controle, pois de fato haverá necessidade de supressão de parte da vegetação para
implantação do loteamento, porém, pelos motivos elencados anteriormente, a
paisagem nãos será integralmente modificada, pois haverá a manutenção na área de
mais de 50% da vegetação existente atualmente, mantendo, desta forma,
parcialmente, a paisagem atual.

IP.9.2 - Aumento da oferta de habitação
A implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA promoverá um
incremento

de

1.902
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aproximadamente 4.479 unidades habitacionais, beneficiando cerca de 22.395
pessoas, contribuindo para diminuição do déficit habitacional do município em cerca
de 46% considerando, conforme exposto pelo Capítulo 11 – Diagnóstico do meio
Socioeconômico, que esse déficit chega a 9.767 domicílios, conforme dados de 2009
do Plano de Habitação de Interesse Social (PLHIS).
Portanto, pode-se considerar um impacto de natureza positiva, levando em conta a
necessidade de novas moradias na região, principalmente para população de baixa
renda. Tem ocorrência certa e abrangência municipal, sendo assim impactando a AID
e AII, de caráter irreversível e permanente. A oferta de habitação social ocorrerá em
curto a médio prazo. O impacto gerado tem grande magnitude e significância por
poder promover uma diminuição no déficit habitacional do município.
Tabela 12-24 – Consolidação do Impacto IP.9.2.
Natureza
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Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
Medidas previstas no Programa de Comunicação Social para divulgar informações
sobre o empreendimento e programas de aquisição que facilitam a compra por
famílias interessadas, bem como programas federais e estaduais de aquisição de
moradia, como por exemplo o Programa Casa Verde e Amarela e o Programa Nossa
Casa, respectivamente.
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IP.9.3 - Modernização urbanística e valorização imobiliária
Conforme já relatado, as condições de infraestrutura na AID do empreendimento são
relativamente precárias, principalmente nos bairros adjacentes a ADA, como o Jardim
Rio Branco, por exemplo. Dessa forma, a implantação do LOTEAMENTO
RESIDENCIAL JARDIM EUROPA trará melhorias nas infraestruturas, modernizando
redes de drenagem e soluções adequadas de saneamento para a ADA, acarretando,
consequentemente, em incremento no valor do metro quadrado do terreno e, em
consequência, dos bairros em seu entorno.
Importante destacar neste contexto os ganhos em mobilidade urbana que a
implantação de um loteamento projetado de acordo com os preceitos urbanísticos
modernos, assim como atendendo a Lei de Uso e Ocupação do Solo municipal
propiciará principalmente para os moradores dos bairros Jardim Rio Branco e Parque
das Bandeiras, uma vez que para se locomover de um desses bairros para o outro
faz-se necessário deslocamento superiores a 2 km, tendo em vista a necessidade de
se contornar o terreno, que hoje representa uma descontinuidade urbanística na
região. Muitos moradores utilizam-se de trilhas no interior da mata para atravessar a
área, se sujeitando a acidentes por quedas ou mesmo por animais peçonhentos.
Entende-se que este impacto tenha natureza positiva, indireto, certo e localizado.
Deve ser considerado permanente e observado em curto e médio prazo, de magnitude
média.
Tabela 12-25 – Consolidação do Impacto IP.9.3.
Natureza
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Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
Não se aplicam.

Atividades Econômicas e Finanças Públicas
IP.10.1 – Geração de empregos temporários durante implantação
Ao longo do tempo de execução das obras do empreendimento, previstas para 18
meses, o empreendedor na fase de implantação deve prever um número variável de
funcionários contratados. As funções administrativas e de produção tem uma
estimativa de gerar um total de 120 postos de trabalho. Sendo assim, essa geração
de emprego, impulsionado principalmente no primeiro ano de execução das obras,
gera um impacto positivo, pois a geração de renda na AID pode ser beneficiada com
tais contratações e demandas por serviços.
O impacto gerado nessa fase de implantação é considerado positivo, pelo fato de
proporcionar um aumento da massa salarial e da renda direto nas condições de vida
das pessoas que forem diretamente beneficiadas e, que por consequência,
proporciona uma maior movimentação da economia local de modo geral. O impacto é
considerado de ocorrência certa e imediato e curto prazo, pois o empreendedor
prioriza a contratação quando possível de mão de obra local. Pode se afirmar que a
espacialidade é regional, sendo quando necessário extrapolar os limites da AID na
contratação de mão de obra, sempre priorizando quando necessário a AII.
O impacto resultante nessa fase do empreendimento é considerado reversível, haja
vista que terminado as obras, a tendência das contratações tende a voltar a situação
prévia a fase de instalação, podendo afirmar que a duração do impacto é temporária.
Devido à grande demanda de empregos na região, este impacto é considerado
positivo e cumulativo, pois o grande potencial de empregabilidade provocado pode
refletir sobre diversos elementos como por exemplo padrão de consumo. Esses
fatores levam a considerar este impacto como de grande magnitude.
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Tabela 12-26 – Consolidação do Impacto IP.10.1.
Natureza
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Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
Os efeitos positivos desse impacto podem ser potencializados adotando medidas por
parte do empreendedor, proporcionando um aumento da empregabilidade local,
principalmente na fase de implantação do empreendimento, acarretando assim a
possibilidade de melhorias no acréscimo da renda familiar. Dentre inúmeros fatores,
um que se torna importante para o aumento da empregabilidade de forma geral da
população e possível aumento da probabilidade de contratações futuras em trabalhos
de mesma tipologia na região, é a capacitação da mão obra, tornando-a qualificada
tanto para um melhor desempenho da função durante a fase de implantação, podendo
desenvolver outras funções dentro do período da obra, como pós obra, melhorando
assim a competitividade dessa mão de obra perante novas oportunidades futuras.
Medidas complementares a esta podem ser efetuadas no Programa de
Comunicação Social e no Programa de Priorização na Contratação de Mão de
Obra Local, mostrando que as ações do empreendedor contemplam toda a AII,
demonstrando e incrementando valores positivos frente a percepção da instalação do
empreendimento na população local. Um canal de comunicação que seja voltado para
a realidade da região, seja ela AII e principalmente AID, mostrando com clareza as
informações sobre demanda e qualificação exigida na contratação de mão de obra
para a implantação do empreendimento.
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IP.10.2 – Redução dos empregos temporários devido a desmobilização da mão de
obra
A desmobilização da mão de obra temporária para implantação do LOTEAMENTO
RESIDENCIAL JARDIM EUROPA poderá repercutir em áreas de influência do
empreendimento. A mão de obra identificada para a execução da obra é formada,
muitas vezes, por trabalhadores com baixo grau de escolaridade, condição esta que
demanda orientações prévias à desmobilização.
A redução dos empregos temporários acarretará na diminuição da massa salarial e
da renda familiar sendo considerado, portanto, um impacto negativo. Trata-se de um
impacto de ocorrência certa e direta, já que desmobilização da mão obra é necessária
quando finalizada as obras do empreendimento. A temporalidade é de imediato à curto
prazo com o fim da obra. A abrangência é regional, sendo considerado reversível já
que a capacitação da mão de obra permite outras novas contratações em diversos
outros empreendimentos o que torna a magnitude deste impacto considerada média,
porém possui caráter cumulativo e sinérgico, já que aumentaria as taxas de
desemprego em São Vicente.
Tabela 12-27 – Consolidação do Impacto IP.10.2.
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Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
A qualificação profissional associada ao nível escolar do profissional pode contribuir
para que novas oportunidades de trabalho sejam alcançadas. A parceria para projetos
de extensão com escolas técnicas e centros de formação do sistema S podem
promover cursos de requalificação profissional para integrantes da construção civil
(pedreiro, eletricista, encanador, carpinteiro, pintor, etc.). Outras medidas possíveis e
que devem ser implementadas pelo empreendedor estão detalhadas no Programa de
Priorização na Contratação de Mão de Obra Local.

IP.10.3 – Geração de empregos durante operação (ocupação)
A ocupação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA proporcionará a
geração de empregos, mínima e obrigatoriamente aos associados às Áreas
Institucionais e aos estabelecimentos previstos para ocuparem os Lotes Comerciais,
devendo representar um aumento significativo no número de postos de trabalho na
região.
A geração de empregos na fase de operação é de natureza positiva, direta e
permanente. A probabilidade de ocorrência é certa e tem grande magnitude, conforme
consolidado na Tabela 12-28.
Tabela 12-28 – Consolidação do Impacto IP.10.3.
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Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
Embora a probabilidade de ocorrência seja certa, a potencialização da geração de
empregos depende de diversos fatores, como dinâmica da economia, crescimento dos
setores produtivos, renda, demanda e investimentos dos empresários e do governo.
Contudo, o Programa de Priorização na Contratação de Mão de Obra Local pode
potencializar o impacto, principalmente na contratação de mão de obra residente na
AID do empreendimento.

IP.10.4 – Dinamização da economia local
A fase de implantação demanda uma gama enorme de serviços, e muitas dessas
contratações podem ser realizadas localmente, o que permite um maior
desenvolvimento no setor da construção civil e de serviços associados no município.
As obras demandarão a aquisição de materiais e insumos de construção, serviços de
limpeza e preparação dos lotes, segurança privada, instalações de apoio como
guaritas, escritórios, refeitórios, áreas de convivência, canteiro de obra, fornecimento
de refeições, etc.
O mesmo se aplica na fase de operação, tendo em vista a ocupação e utilização do
lote comercial previsto no empreendimento, mas não somente a ele, pois os futuros
moradores passarão a consumir em estabelecimentos da AID.
A contratação de serviços e compra de materiais de fornecedores locais permite
expressivo aumento de movimentação de capital, provocando um impacto de forma
positiva. É um impacto de ocorrência certa, imediato e de curto, médio e longo prazo
e espacialidade regional, além dos limites da AID. Este impacto deve ser considerado
irreversível, pois apesar provisório durante a implantação, pois cessada as
contratações e compras de material a dinâmica econômica volta as condições
anteriores da implantação do empreendimento, deve ser considerado permanente
considerando a ocupação dos lotes e o consumo de produtos e serviços na AID pelos
novos moradores. É um impacto de caráter cumulativo, pois os efeitos quando
associados a outros impactos ao longo do tempo e outros setores da economia
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provocam um efeito sinérgico na dinamização da economia. Possui magnitude alta,
devido ao incremento na economia de São Vicente.
Tabela 12-29 – Consolidação do Impacto IP.10.4.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota

Prazo

Imediato

Curto

Médio

Espacialidade

Localizado

Disperso

Duração

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Magnitude

Pequena

Média

Sinergia

Cumulativo

Independente

Localização

AII

AID

Longo

Cíclico

Grande

ADA

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
A preferência pela contratação de mão de obra, materiais e serviços locais
potencializa a dinamização econômica, ou seja, o desenvolvimento da cadeia
produtiva pode ser ainda mais expressivo com ações do empreendedor que deve
seguir as medidas propostas no Programa de Comunicação Social, promovendo
um aumento da oferta dos serviços especializados de modo a melhorar a cadeia
produtiva da construção civil na região. Aliado a isso, o Programa de Priorização na
Contratação de Mão de Obra Local pode trazer potencialidades neste impacto
positivo.

IP.10.5 – Aumento na arrecadação tributária
O aumento da arrecadação tributária pode ser considerado um impacto positivo, tanto
na fase de implantação, quanto na ocupação, pois o empreendimento proporcionará
um aumento na arrecadação de impostos municipais e estaduais, consequentemente
podendo ser revertido em equipamentos educacionais, de saúde ou de infraestrutura
na AID do loteamento por parte da municipalidade.
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A sua ocorrência é certa, direta e indireta, já que o pagamento de impostos é
consequência da aquisição de insumos e serviços para as obras e ainda, devido ao
consumo dos futuros moradores. O prazo pode ser considerado imediato, se
estendendo a longo prazo, a espacialidade é regional, é irreversível e duração
temporária para a fase de obras e permanente pela ocupação dos lotes. A magnitude
é alta e possui caráter cumulativo, pois ocorre a interação do aumento da arrecadação
tributária à dinamização econômica promovida indiretamente pelo empreendimento.
É sinérgico, já que a arrecadação de imposto se reverte em benefícios a população.
Tabela 12-30 – Consolidação do Impacto IP.10.05.
Natureza

Positivo

Negativo

Aplicabilidade

Direto

Indireto

Ocorrência

Certa

Provável

Remota

Prazo

Imediato

Curto

Médio

Espacialidade

Localizado

Disperso

Duração

Temporário

Permanente

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Magnitude

Pequena

Média

Sinergia

Cumulativo

Independente

Localização

AII

AID

Longo

Cíclico

Grande

ADA

Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Ações de Controle
Ações de gestão e controle em relação a prestação de contas dos contratados do
empreendimento podem potencializar os efeitos positivos atrelados ao aumento da
arrecadação tributária. A arrecadação de impostos pode ser revertida em melhorias
de infraestrutura local, porém o repasse dos recursos fica sob gestão da administração
municipal.
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12.6

Síntese da Qualificação dos Impactos Potenciais

A seguir, no Quadro 12-02, pode ser observada uma síntese da Qualificação dos
Impactos Potenciais.
Quadro 12-02- Síntese da Qualificação dos Impactos Potenciais.
FASE DO
EMPREENDIMENTO

IMPACTO

NATUREZA

MAGNITUDE

1. PLANEJAMENTO

IP.7.1 - Geração de Expectativas na
População

NEG

P

IP.1.1 - Desenvolvimento de processos
erosivos

NEG

P

IP.2.1 - Assoreamento das drenagens do
terreno durante a implantação

NEG

P

IP.2.2 - Alteração da qualidade das
águas superficiais

NEG

P

IP.2.3 - Alteração no regime de
escoamento hídrico superficial e
subterrâneo

NEG

P

IP.2.4 - Alteração da qualidade do solo e
água subterrânea

NEG

P

IP.2.5 - Adequações na macrodrenagem
da região

POS

G

IP.3.1 – Alteração na qualidade do ar

NEG

M

IP.4.1 - Perda de habitats para a fauna
silvestre

NEG

P

IP.4.2 silvestre

NEG

M

NEG

M

2. IMPLANTAÇÃO

Afugentamento

da

fauna

IP.4.3 - Riscos de atropelamento da
Fauna Silvestre
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FASE DO
EMPREENDIMENTO

3. OPERAÇÃO

IMPACTO

NATUREZA

MAGNITUDE

IP.4.4 - Atração de Fauna Sinantrópica

NEG

P

IP.5.1 - Redução da cobertura vegetal

NEG

G

IP.5.2 - Interferência em Zona de
Amortecimento
de
Unidades
de
Conservação

NEG

P

IP.6.1 - Geração de tráfego de veículos
de carga

NEG

P

IP.7.2 - Aumento do incomodo
população devido a poluição sonora

NEG

P

IP.9.1 - Alteração do uso do solo e
paisagem

NEG

P

IP.9.3 - Modernização urbanística e
valorização imobiliária

POS

M

IP.10.1 – Geração de empregos
temporários durante a implantação

POS

G

IP.10.2 – Redução dos empregos
temporários devido a desmobilização da
mão de obra

NEG

M

IP.10.4 – Dinamização da economia
local

POS

G

IP.10.5 – Aumento na arrecadação
tributária

POS

G

IP.3.1 – Alteração na qualidade do ar

NEG

M

IP.6.2 - Geração de tráfego de veículos
leves

NEG

P

IP.8.1 - Aumento da demanda por
infraestrutura de saneamento básico

NEG

P

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA - SÃO VICENTE/SP
EIA – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

à

CAP. 12 - 57 / 62

Página: 567

FASE DO
EMPREENDIMENTO

IMPACTO

NATUREZA

MAGNITUDE

IP.8.2 - Aumento da demanda por
serviços e equipamentos de educação e
saúde

NEG

P

IP.8.3 - Demanda por transporte coletivo

NEG

P

IP.9.2 - Aumento da oferta de habitação

POS

G

IP.9.3 - Modernização urbanística e
valorização imobiliária

POS

M

IP.10.3 – Geração de empregos durante
operação (ocupação)

POS

G

IP.10.4 – Dinamização da economia
local

POS

G

IP.10.5 – Aumento na arrecadação
tributária

POS

G

LEGENDA:
NATUREZA:
MAGNITUDE:

POS:

Positivo

NEG:

Negativo

P:

Pequena

M:

Média

G:

Grande
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12.7

Impactos e Programas

A seguir, nos Quadros 12-03, 12-04 e 12-05, estão apresentados os impactos
ambientais associados à implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM
EUROPA e os respectivos programas nos quais estão previstas as diretrizes e
medidas de mitigação e controle dos impactos negativos e as medidas de fomento
aos impactos positivos.
Quadro 12-03 - Impactos Potenciais e Programas Propostos – Meio Físico.
MEIO

IMPACTOS

PROGRAMAS AMBIENTAIS

IP.1.1 - Desenvolvimento de •
processos erosivos
•
IP.2.1 - Assoreamento das •
drenagens do terreno durante a
implantação
•
IP.2.2 - Alteração da qualidade
das águas superficiais

•
•
•

FÍSICO

•
•
IP.2.3 - Alteração no regime de
escoamento hídrico superficial e
subterrâneo

•

IP.2.4 - Alteração da qualidade
do solo e águas subterrâneas

•

•

•
•
•
IP.2.5
Adequações
macrodrenagem da região

na

•
•

Programa de Controle Ambiental das Obras –
PCAO
Subprograma de Prevenção e Controle da Erosão
e do Assoreamento
Programa de Controle Ambiental das Obras –
PCAO;
Subprograma de Prevenção e Controle da Erosão
e do Assoreamento
Programa de Controle Ambiental das Obras –
PCAO
Subprograma de Prevenção e Controle da Erosão
e do Assoreamento;
Subprograma de Monitoramento da Qualidade das
Águas Superficiais;
Subprograma de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos e Efluentes Líquidos;
Subprograma de Educação Ambiental, Saúde e
Segurança dos Trabalhadores.
Programa de Controle Ambiental das Obras –
PCAO;
Subprograma de Acompanhamento e Manutenção
do Sistema de Drenagem.
Programa de Controle Ambiental das Obras –
PCAO;
Subprograma de Prevenção e Controle da Erosão
e do Assoreamento);
Subprograma de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos e Efluentes Líquidos;
Subprograma de Educação Ambiental, Saúde e
Segurança dos Trabalhadores.
Programa de Controle Ambiental das Obras –
PCAO;
Subprograma de Acompanhamento e Manutenção
do Sistema de Drenagem.
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MEIO

IMPACTOS
IP.3.1 – Alteração na qualidade
do ar

PROGRAMAS AMBIENTAIS
•
•
•
•

Programa de Controle Ambiental das Obras –
PCAO;
Subprograma de Monitoramento da Qualidade do
Ar e Emissão de Ruídos;
Programa de Compensação Ambiental;
Subprograma de Recuperação e Conservação das
Áreas Verdes.

Quadro 12-04 - Impactos Potenciais e Programas Propostos – Meio Biótico.
MEIO

IMPACTOS

PROGRAMAS AMBIENTAIS

IP.4.1 – Perda de habitats para a • Programa de Afugentamento e Resgate da Fauna
Fauna Silvestre
Silvestre e Programa de Monitoramento da Fauna.

BIÓTICO

P.4.2 – Afugentamento da Fauna • Programa de Afugentamento e Resgate da Fauna
Silvestre
Silvestre e Programa de Monitoramento da Fauna.
IP.4.3
–
Atropelamento
Silvestre

Riscos
de • Programa de Afugentamento e Resgate da Fauna
da
Fauna
Silvestre e Programa de Monitoramento da Fauna.

IP.4.4 – Atração de Fauna •
Sinantrópica

Programa de Controle Ambiental das Obras –
PCAO.

IP.5.1 – Redução da Cobertura • Programa de Compensação Ambiental;
Vegetal
• Programa de Acompanhamento e Controle da
Supressão da Vegetação.
IP.5.2 – Interferência em Zona •
de Amortecimento de Unidade •
de Conservação

Programa de Compensação Ambiental;
Programa de Recuperação e Conservação das
Áreas Verdes.
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Quadro 12-05 - Impactos Potenciais e Programas Propostos – Meio Socioeconômico.
MEIO

IMPACTOS

PROGRAMAS AMBIENTAIS

IP.6.1 - Geração de tráfego de •
veículos de carga
•

Programa de Controle Ambiental das Obras –
PCAO;
Programa de Controle do Tráfego Durante a
Implantação do Empreendimento
Não se aplicam por parte do empreendedor.

IP.6.2 - Geração de tráfego de
veículos leves
IP.7.1
Geração
de •
expectativas na população

SOCIOECONÔMICO

IP.7.2 - Aumento do incomodo •
à população devido a poluição
sonora
•
IP.8.1 - Aumento da demanda •
por
infraestrutura
de
saneamento básico
IP.8.2 - Aumento da demanda •
por serviços e equipamentos
de educação e saúde
IP.8.3
Demanda
por •
transporte coletivo
IP.9.1 - Alteração do uso do
solo e paisagem

Programa de Comunicação Social (PCS).
Programa de Controle Ambiental das Obras –
PCAO;
Subprograma de Monitoramento da Qualidade do
Ar e Emissão de Ruídos.
Programa de Apoio à Infraestrutura Municipal.

Programa de Apoio à Infraestrutura Municipal.

Programa de Apoio à Infraestrutura Municipal.

Não se aplicam por parte do empreendedor.

IP IP.9.2 - Aumento da oferta •
de habitação

Programa de Comunicação Social (PCS).

IP.9.3
Modernização Não se aplicam por parte do empreendedor.
urbanística
e
valorização
imobiliária
IP.10.1
–
Geração
de • Programa de Comunicação Social (PCS);
empregos temporários durante • Programa de Priorização na Contratação de Mão de
a implantação
Obra Local.
IP.10.2 – Redução dos
empregos temporários devido
a desmobilização da mão de
obra
IP.10.3
–
Geração
de
empregos durante operação
(ocupação)
IP.10.4 – Dinamização da
economia local
IP.10.5
–
Aumento
arrecadação tributária

na

•

Programa de Priorização na Contratação de Mão de
Obra Local.

•

Programa de Priorização na Contratação de Mão de
Obra Local.

Programa de Comunicação Social (PCS);
Programa de Priorização na Contratação de Mão de
Obra Local.
Não se aplicam por parte do empreendedor.

•
•
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13.

PROGRAMAS AMBIENTAIS

Este capítulo apresenta os Planos e Programas Ambientais propostos em virtude dos
impactos previamente identificados e avaliados, de forma a estabelecer diretrizes para
a execução das medidas de prevenção, mitigação e compensação ambiental dos
impactos negativos, como também a potencialização dos impactos positivos.
Separados em três grandes esferas, sendo elas o Meio Físico, Meio Biótico e Meio
Socioeconômico, alguns programas possuem Subprogramas específicos, elaborados
a partir de critérios que objetivaram garantir a efetividade do estudo elaborado e
subsidiar o procedimento de licenciamento, assegurando que a implantação do
empreendimento seja realizada em consonância com os preceitos de conservação e
qualidade ambiental.
Todos os programas ou subprogramas elencados são descritos quanto aos seus
objetivos, justificativas, metodologias, cronograma de aplicação e, por fim, os
responsáveis por sua aplicação.

13.1

Programas do Meio Físico

13.1.1

Programa de Controle Ambiental das Obras (PCAO)

Este programa visa estabelecer diretrizes e assegurar o cumprimento das
especificações técnicas e normas ambientais para as obras do LOTEAMENTO
RESIDENCIAL JARDIM EUROPA.
O PCAO é composto por 06 Subprogramas que abrangem um conjunto de diretrizes
e técnicas básicas recomendadas para serem empregadas previamente e durante a
implantação do empreendimento, destinadas a evitar ou minimizar os impactos
ambientais potenciais e permitir o correto desenvolvimento ambiental das obras,
sendo eles:
1.

Subprograma de Prevenção e Controle da Erosão e do Assoreamento;

2.

Subprograma de Monitoramento da Qualidade da Água Superficial;
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3.

Subprograma de Monitoramento da Qualidade do Ar e Emissão de Ruídos;

4.

Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos;

5.

Subprograma de Acompanhamento e Manutenção do Sistema de Drenagem;

6.

Subprograma de Educação Ambiental, Saúde e Segurança dos Trabalhadores.

Indicadores Ambientais
Para avaliar a eficiência das medidas adotadas em cada subprograma, foram
estabelecidos indicadores ambientais de avaliação, especificamente no âmbito do
PCAO, que serão avaliados e consolidados de acordo com os seguintes quesitos:


Registro do número de ocorrências de não conformidades;



Índice de Atendimento aos planos de ações definidos para cada não
conformidade;



Porcentagem da equipe que receberam treinamentos, com evidências objetivas,
como por exemplo documentação fotográfica, listas de presença, entre outros;



Número de reclamações da população residente nas imediações do
empreendimento;



Registro

periódico

pelos

profissionais

ambientais

designados

pelo

empreendedor para elaboração de relatórios de acompanhamento dos
subprogramas com dados comparativos entre períodos e históricos temporais.
Dentre as ações e procedimentos a serem observados e desenvolvidos no âmbito do
PCAO e de seus subprogramas estão as eventuais correções de desvios em relação
ao projetado e aprovado pelas autoridades ambientais, e as situações de “não
conformidade” com os requisitos ambientais. Para essas situações deverão ser
detalhadas e divulgadas as ações a serem executadas, conforme explicado a seguir:
“Não conformidade” menor: No caso de ocorrência de “não conformidades”, desvios
de projeto ou de recomendações/exigências legais, configurar os fatos, explicar os
riscos e determinar as ações de correção, que deverão ser implementadas de
imediato.
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“Não conformidade” maior: Analisar se o desvio encontrado configura um risco
elevado às questões de saúde, segurança e meio ambiente. Caso sim, solicitar a
paralisação da atividade, reportar ao responsável, elaborar Plano de Ação, que será
analisado e, em seguida, implementado.

13.1.1.1

Subprograma de Prevenção e Controle da Erosão e do Assoreamento

Objetivos e Justificativa
Este programa tem por objetivo indicar medidas e ações de prevenção e controle de
processos erosivos e do assoreamento das drenagens superficiais destinadas a
reduzir ao máximo possível os processos de degradação ambiental e riscos futuros
associados às obras de implantação do loteamento.
O parcelamento do solo para fins de loteamento envolverá atividades de limpeza do
terreno e terraplenagem, onde serão removidas coberturas vegetais e horizontes
superficiais de solo. Como consequência direta desta alteração física, poderá ocorrer
exposição de solo menos resistente às ações pluviais, gerando feições e, por
consequência, aumento do aporte de material transportado pela água, podendo
resultar em processos de assoreamento, diminuição da lâmina d’água superficial e
alteração de características físicas das drenagens que possam receber esse
escoamento.
Verifica-se, assim, a importância do controle de erosão tanto das áreas escavadas
como das áreas de estocagem de solo, com a finalidade de preservação das
drenagens superficiais quanto aos assoreamentos associados aos processos
erosivos.
Os objetivos desse subprograma são:


Evitar, através de técnicas adequadas, a deflagração de processos erosivos
mediante a exposição do solo resultante das atividades de implantação:



Impedir o assoreamento das drenagens do terreno devido ao carreamento de
solo exposto aos processos erosivos.
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Procedimentos Metodológicos
A seguir são apontadas e descritas as ações de prevenção e controle da erosão e do
assoreamento, considerando cada etapa de implantação do loteamento.
Limpeza e terraplanagem do terreno:
Em função das características locais do terreno onde os lotes serão implantados são
previstos serviços de limpeza e terraplenagem. Estes serviços visam à implantação
da infraestrutura inicial das obras do empreendimento e serão conduzidos por meio
de maquinário específico.
As ações de prevenção e controle são:


Remoção dos materiais resultantes dessas atividades, sendo estocados aqueles
passíveis de aproveitamento e encaminhados para bota-fora os demais;



Preenchimento de buracos ou depressões ocasionadas pelo destocamento com
solo devidamente compactado;



Implantação de sistemas de drenagem de águas pluviais visando minimizar o
escoamento superficial para as áreas operacionais;



Proteção superficial de determinadas superfícies resultantes dos serviços de
terraplenagem através do plantio de grama ou, quando permanecerem expostas
por período prolongado, com manta plástica.

Abertura de acessos:
Consistem na abertura, nivelamento e pavimentação das vias de acesso, definitivas e
provisórias, garantindo que os veículos de obra trafeguem pelo local. Está prevista a
utilização de maquinário, como escavadeiras hidráulicas, caminhões, tratores de
esteiras, pás carregadeiras, motoniveladoras e rolos compactadores.
As ações de prevenção e controle são:


Construção de acessos logo após os serviços de terraplenagem;
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Implantação de sistemas de drenagem de águas pluviais por meio de canaletas
que serão construídas nas margens das vias;



Proteção superficial de determinadas superfícies que resultem em solo exposto
através do plantio de grama ou, quando permanecerem expostas por período
prolongado, com manta plástica.

Execução da área de estocagem de solo (bota-espera):
Solos extraídos do interior do empreendimento, após a limpeza dos terrenos, poderão
ser armazenados para utilização nas obras de sua implantação.
As ações de prevenção e controle são:


Implantação de sistemas de drenagem com canaletas nos pés dos taludes,
impondo o encaminhamento das águas pluviais para canais periféricos ou para
as decidas hidráulicas transversais aos taludes;



Limpeza constante dos dispositivos de retenção;



Proteção superficial dos taludes e platôs remanescentes através do plantio de
grama.



Utilização de barreiras do tipo Silt Fences.

Em casos onde as medidas de contenção não consigam impedir a deflagração de
processos erosivos e consecutivamente o assoreamento das drenagens, medidas de
mitigação deverão ser adotadas, tais como a desobstrução de elementos hidráulicos,
remoção dos depósitos de assoreamento presentes nas drenagens e recomposição
da drenagem superficial.
Importante alertar que deverá ser realizado monitoramento constante dos solos e
drenagens com o intuito de verificar rapidamente os eventuais depósitos de
assoreamento formados, sendo necessário caracterizá-los quanto a sua origem e
estágio evolutivo e consubstanciados em relatórios de acompanhamento para agilizar
o acionamento das medidas mitigadoras e quantificar os indicadores ambientais de
avaliação do subprograma.
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Cronograma
O subprograma de Prevenção e Controle de Erosão e do Assoreamento deverá ser
implementado durante toda a Fase de Implantação do empreendimento, de forma
permanente e sequencial, tratando-se de medidas essencialmente preventivas.
Responsáveis
A responsabilidade pela implantação do Subprograma é da equipe técnica de gestão
ambiental da SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA., que poderá
executar tais atividades ou contratar empresa especializada para sua implementação.

13.1.1.2

Subprograma de Monitoramento da Qualidade da Água Superficial

Objetivos e Justificativa
Durante a Fase de Instalação, em decorrência das atividades de parcelamento do
solo, poderão ocorrer impactos sobre a qualidade das águas superficiais nas
drenagens encontradas na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento,
principalmente pelo carreamento de solo para os corpos d’água, em função da
exposição e formação de processos erosivos, pelo derramamento de óleos e
combustíveis decorrente da movimentação e circulação de máquinas, equipamentos
e veículo, pela disposição irregular de resíduos sólidos e pela alteração na vazão e
hidrodinâmica local em função da redução da taxa de permeabilidade do terreno pelas
obras de compactação e mesmo impermeabilização de superfícies.
Dessa forma, este subprograma tem como objetivos principais:


Monitorar a qualidade das águas nas drenagens localizadas no local de
implantação do empreendimento (ADA) e que receberão contribuição do sistema
de drenagem de águas pluviais;



Verificar a eficiência dos sistemas a serem implantados para o controle dos
efluentes líquidos, resíduos sólidos e carreamento de sedimentos;
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Procedimentos Metodológicos
Deverá ser realizada, anteriormente ao início das obras, avaliação de background
para compreender o estado atual das características físico-químicas e químicas das
drenagens. Posteriormente e ao longo das obras de implantação serão realizadas
campanhas de monitoramento com periodicidade pré-estabelecida. Para tanto, serão
adotados os procedimentos metodológicos descritos a seguir:
Definição dos pontos de monitoramento:
Para a avaliação das drenagens será realizada a coleta de amostras de águas
superficiais em pontos pré-estabelecidos que poderão receber as águas pluviais
drenadas na área de implantação do Loteamento
Análise de Background:
Deverão ser analisados, no mínimo, os seguintes parâmetros:
 Oxigênio Dissolvido

 Potencial Hidrogeniônico (pH)

 Temperatura

 Condutividade elétrica

 Salinidade

 Turbidez

 Metais

 Sólidos em suspensão

 Sólidos sedimentáveis

 Sólidos totais

 Demanda Bioquímica de Oxigênio DBO

 Demanda Química de Oxigênio DQO

 Óleos e graxas

 Fósforo total

 Nitrito

 Nitrato

 Nitrogênio amoniacal

 Coliformes totais e termotolerantes

O laboratório deve adotar métodos analíticos que propiciem limites de quantificação
(LQ) que atendam aos valores estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 para
água superficial, especificamente para a Classe II, classificação dos corpos hídricos
ao redor do empreendimento. Todas as amostras devem ser encaminhadas para o
laboratório, juntamente com um branco de temperatura e acompanhadas de cadeia
de custódia. Todas os processos e prestadores de serviços (coleta, preservação,
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transporte, armazenamento, instalações e ensaios) devem ser realizadas em
laboratório acreditado pela ISO 17.025, em atendimento à Resolução SMA 90/12.
Metodologia de Coleta:
A amostragem deverá seguir as recomendações da ISO 5667-6 (2005) e os métodos
descritos na Norma Técnica ABNT NBR 9.898/1987, assim como no guia Nacional de
Coleta e Preservação de Amostras de Água elaborado pela CETESB e ANA (2011).
Tratamento das amostras:
As amostras de água superficial deverão ser acondicionadas em frascos apropriados
(previamente limpos e fornecidos pelo laboratório contratado), com seus respectivos
preservantes, conforme o parâmetro a ser analisado nas amostras. Os frascos com
as amostras deverão ser armazenados em caixas térmicas com gelo e mantidos sob
refrigeração < 6ºC, sem congelar, desde o momento da coleta até o seu
processamento em laboratório.
Análise durante obras de implantação:
Após início das obras e ao longo da implantação do loteamento, deverão ser
analisados os seguintes parâmetros:


Sólidos em suspensão;



Sólidos sedimentáveis;



Sólidos totais;



Óleos e graxas.

Deverão ser consolidados relatórios periódicos informando os resultados aferidos dos
parâmetros analisados, de maneira a compor uma análise histórica, qualificar os
indicadores ambientais e agilizar medidas mitigadoras.
Cronograma
O monitoramento da qualidade das águas superficiais deverá ser executado durante
toda a fase de implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA,
conforme periodicidade exigida pelo órgão ambiental.
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Responsáveis
A responsabilidade pela implantação do Programa de Monitoramento da Água
Superficial é da equipe técnica de gestão ambiental da SKAF URBANIZAÇÃO SÃO
VICENTE SPE LTDA., que poderá executar tais atividades ou contratar empresa
especializada para sua implementação.

13.1.1.3

Subprograma de Monitoramento da Qualidade do Ar e Emissão de
Ruídos

Objetivos e Justificativa
Durante a Fase de Implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA,
os serviços e obras irão requerer a movimentação de caminhões e máquinas, tais
como escavadeiras, tratores, serras, entre outras, que poderão provocar incômodos à
população pela geração de ruídos e emissões atmosféricas.
Caso não sejam adotadas medidas adequadas, a emissão de ruídos poderá provocar
poluição sonora e, consequentemente, interferências na fauna local, alterações das
condições de saúde ocupacional dos trabalhadores e incômodos às comunidades
vizinhas.
O objetivo deste Programa é adotar medidas que minimizem os incômodos
provocados pelos ruídos e a degradação da qualidade ambiental devido as emissões
atmosféricas resultantes das atividades de obras, tendo como metas:


Manutenção da qualidade do ar, através da redução das emissões veiculares de
gases de efeito estufa (GEE) e Material Particulado, decorrentes da
movimentação e operação inadequada de veículos, máquinas e equipamentos
durante as obras;



Adequação dos níveis de ruídos decorrentes da operação inadequada de
veículos, máquinas e equipamentos, bem como das atividades das obras, com
vistas a garantir o bem-estar e o conforto acústico/ambiental dos operários,
funcionários e moradores da área do entorno do empreendimento.
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Procedimentos Metodológicos
Dentre as principais medidas que poderão ser adotadas para a manutenção da
qualidade do ar, destacam-se:


Umectar o solo sempre que necessário durante a realização de atividades que
resultam em movimentos de terra ou tráfego de veículo/maquinário sobre solo
exposto, visando minimizar a emissão de materiais particulados;



Controle visual de fumaça, como indicador na necessidade de regulagem de
motores dos veículos;



Fiscalização, com medição pela escala gráfica Ringelmann, das emissões
veiculares durante as obras de implantação;



Permitir apenas a circulação de veículos autorizados na ADA durante as obras;



Revisões periódicas de manutenção de todo maquinário e veículos utilizados nos
serviços de implantação, seguindo os manuais dos fabricantes.

Em relação ao controle dos ruídos gerados durante as atividades de implantação, as
seguintes diretrizes foram estabelecidas:


Reduzir a circulação de veículos, equipamentos e máquinas, tanto fora quanto
nos canteiros de obras, minimizando, portanto, a poluição sonora e
economizando combustível;



Para atenuar os incômodos à população residente nas vizinhanças, as
atividades das obras deverão ser restringidas ao período diurno (7h00 às 18h00);



Os equipamentos deverão ter especificações técnicas rigorosas com relação à
emissão de ruídos, adotando-se, sempre que possível, a melhor tecnologia
disponível;



As máquinas, equipamentos e veículos deverão passar por serviços de revisão,
manutenção e regulagem periódicas, para verificação dos níveis de ruídos;
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Observar 85 dB (A) como limite inicial de restrição à exposição prolongada de
trabalhadores conforme estabelece a Norma Reguladora NR-15 do Ministério do
Trabalho;



Exigir e fiscalizar que os trabalhadores usem os EPIs (Equipamentos de
Proteção Individual), em especial protetores auditivos apropriados, como os do
tipo concha, mesmo que as exposições aos ruídos sejam de pouca duração;



Deverão ser realizadas campanhas de medições para avaliar a condição dos
níveis de ruído e Vibração em período a ser definido ou caso haja registros de
incômodo por parte da população.

Relatórios periódicos contendo os resultados das medições de ruído deverão ser
consolidados para identificação dos indicadores ambientais
Cronograma
Este programa deverá ser realizado durante a Fase de Implantação do Loteamento,
conforme periodicidade exigida pelo órgão ambiental.
Responsáveis
Este subprograma é de responsabilidade da equipe técnica de gestão ambiental da
SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA., que poderá executar tais
atividades ou contratar empresa especializada para sua implementação.

13.1.1.4

Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos

Objetivos e Justificativa
Durante as obras de Implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM
EUROPA serão gerados resíduos sólidos e efluentes líquidos de natureza distinta.
Os resíduos sólidos e líquidos gerados durante a implantação serão provenientes de
três fontes:
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Resíduos Classe II-A (NBR 10.004/04), equivalentes ao lixo comum,
provenientes das áreas administrativas, almoxarifados, vestiários, refeitórios e
sanitários do Canteiro de Obras;



Resíduos Recicláveis gerados pelas obras e atividades administrativas
relacionadas;



Resíduos Sólidos Classe I (NBR 10.004/04), tais como lâmpadas, baterias,
material contaminado com óleo e lubrificantes provenientes de manutenções e
eventuais vazamentos, embalagens de tintas e solventes, etc.;



Resíduos Líquidos Classe I (NBR 10.004/04), consistem nos óleos lubrificantes
usados que eventualmente possam ser gerados nas manutenções de caminhões
e maquinários ao longo das obras de implantação;



Resíduos da Construção Civil (RCC);



Material lenhoso, ramos e folhas devido a limpeza e preparação do terreno onde
haverá supressão de vegetação.

Já os efluentes líquidos, consistem nos efluentes sanitários, provenientes da utilização
dos banheiros químicos e demais instalações do canteiro de obras. Contudo, os
contratados de locação de banheiros químicos já preveem a destinação
ambientalmente adequada dos efluentes gerados por esses equipamentos pela
própria empresa locadora.
Este programa apresenta as diretrizes para o gerenciamento e a disposição de
resíduos sólidos e líquidos, abrangendo um conjunto de recomendações que visam
reduzir a geração baseadas em normas técnicas especializados, como por exemplo a
NBR 10.004/04 e CONAMA 307/02.
Dessa forma, o programa estabelece critérios e procedimentos legais e tecnicamente
adequados

para

o

inventário,

classificação,

segregação,

reciclagem,

acondicionamento, armazenamento temporário, transporte e disposição final
ambientalmente adequada dos resíduos, de forma a minimizar os seus impactos
ambientais negativos.
Os objetivos a serem alcançados pelo subprograma são:
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Definir os procedimentos necessários para o gerenciamento adequado de todos
os tipos de resíduos sólidos gerados na fase de implantação;



Assegurar que a menor quantidade possível de resíduos seja gerada durante
essa fase;



Disciplinar a geração e fiscalizar se os efluentes líquidos sanitários serão
destinados adequadamente pelas empresas locadoras dos banheiros químicos;



Minimizar os riscos de contaminação do solo e dos recursos hídricos (superficiais
e subterrâneos) mediante o tratamento e disposição adequada dos resíduos
sólidos e líquidos gerados pelo empreendimento;



Promover as ações necessárias para reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos
sólidos, incentivando o reuso e a reciclagem deles;



Estabelecer procedimentos de controle e fiscalização dos processos.

Procedimentos Metodológicos
Gerenciamento dos Resíduos Classe II-A (NBR 10.004/04)
Na fase das obras, serão gerados resíduos comuns nas áreas de apoio do
empreendimento,

equivalentes

ao

lixo

comum,

provenientes

das

áreas

administrativas, almoxarifados, vestiários, refeitórios e sanitários do Canteiro de
Obras. Estes resíduos, segundo a NBR 10.004/04, são classificados como Classe II
A

não

inertes

devido

suas

propriedades,

tais

como:

biodegradabilidade,

combustibilidade e solubilidade em água.
Assim, recomenda-se para o manejo adequado, durante o período das obras, seu
acondicionamento em coletores específicos e distintos dos resíduos recicláveis, os
quais deverão ficar armazenados temporariamente em área protegida da ação de
intempéries.
A coleta deverá ser realizada pela empresa usualmente contratada pelo município em
dias e horários específicos. A destinação final para este tipo de resíduo deverá ser
aterro sanitário ou outra tecnologia devidamente licenciada para recebimento deste
tipo de resíduo.
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Gerenciamento dos Resíduos Recicláveis
Consistem nos resíduos provenientes das obras e atividades administrativas
relacionadas, tais como: papel e papelão, plásticos, metais e vidros.
Assim como para os resíduos sólidos correspondentes ao “lixo comum” os recicláveis
também são classificados pela NBR 10.004/04 como Classe II A não inertes. Contudo,
o seu gerenciamento possui especificidades, principalmente no que tange a sua
segregação, acondicionamento, coleta e destinação final, conforme orientado a
seguir:


Para segregação e acondicionamento, deverão ser instalados coletores nas
áreas de apoio e separados por tipo de material reciclável (papel, vidro, plástico
e metal) devidamente identificados por cores, de acordo com a CONAMA nº
275/2001 e conforme exemplificado pela Figura 13-01.



Após segregados, os resíduos poderão ser levados a coletores de maior volume
e localizados em área de armazenamento abrigada pela ação de intempéries. A
coleta e destinação final deverá ser realizada por empresa ou cooperativa
atuante pelo município, seguindo as orientações quanto aos dias e horários da
coleta seletiva estabelecidos.

Figura 13-01. Exemplo de coletores de resíduos recicláveis.
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Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Classe I (NBR 10.004/04)
Os resíduos perigosos, classificados pela norma NBR 10.004/04 como Classe I, são
aqueles tipos de materiais que apresentam periculosidade e riscos aos seres vivos ou
ao ambiente, exigindo tratamento e disposição especiais em função de suas
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
Durante as obras de implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM
EUROPA, poderão ser gerados resíduos sólidos perigosos como por exemplo:
lâmpadas fluorescentes/led, pilhas e baterias, embalagens de produtos químicos,
assim como sólidos contaminados com óleo e graxa.
Destinar corretamente esses resíduos é responsabilidade de seus geradores e para
evitar qualquer contaminação ambiental e riscos à saúde dos trabalhadores e
comunidade ao redor, o correto gerenciamento destes resíduos deverá seguir as
seguintes orientações:


Acondicionamento temporário destes resíduos deverá ser realizado em
contentores específicos e devidamente identificados conforme NBR 7500/2000
e jamais misturados com resíduos Classe II A (lixo comum e recicláveis). A área
de armazenamento deve estar localizada distante de locais propícios a ações
inflamáveis e corrosíveis, assim como protegidas de intempéries;



A coleta e destinação deverá ser realizada por empresa especializada e, os
resíduos como lâmpadas, baterias e embalagens de produtos químicos deverão,
sempre que possível, serem devolvidas a seus fornecedores, de maneira a
fomentar a logística reversa destes materiais.

Gerenciamento dos Resíduos de Construção Civil (RCC)
Os resíduos de Construção Civil são diversos, podendo ser classificados como Classe
II B – Inertes, ou até mesmo Classe I – Perigosos, dependendo de sua propriedade.
Especificamente para os RCCs, segundo a Resolução CONAMA 307/02 que
estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para seu gerenciamento, a
implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA, poderá gerar os
seguintes resíduos:
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Classe A: Resíduos recicláveis ou reutilizáveis como agregados, por exemplo:
resíduos de pedras e solos retirados de escavações, restos de solo provenientes
de terraplanagem, entre outros;



Classe B: Resíduos recicláveis para outras destinações, como plásticos, papel,
papelão, metais, vidros, madeiras, entre outros;



Classe C: Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou
recuperação, como por exemplo pneumáticos, baterias automotivas, lâmpadas,
entre outros.



Classe D: Resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como
tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à
saúde.

Para o manejo adequado dos resíduos, durante o período das obras, recomenda-se:


Os restos de frentes de obra apresentarão grande variedade de tipos, porém
podem ser facilmente segregados em materiais recicláveis e não recicláveis,
sendo viável, portanto, o seu encaminhamento para reuso ou reciclagem,
devolução para os fornecedores, venda para recicladoras ou dispostos em locais
licenciados;



Resíduos perigosos, tais como: graxa, óleo, materiais contaminados com óleos,
graxas, solventes e tintas; lâmpadas, pilhas e baterias deverão ser
especialmente armazenadas, separadamente dos demais resíduos e retirados
por empresa especializada que dará a destinação final adequada, conforme
orientado no item especifico sobre resíduos perigosos - Classe I;



Parte dos materiais, como pneumáticos e embalagens devem ser, sempre que
possível, devolvidas aos fornecedores, fomentando a logística reversa;



Peças podem ser geridas como sucata metálica e reciclável;



Se houver contaminação de solo, ele deve ser removido, acondicionado,
identificado e destinado, após análise prévia e enquadramento, a local de destino
previamente aprovado e licenciado pela CETESB;
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Os resíduos resultantes da limpeza e terraplanagem do terreno tais como: solo
inservível não contaminado, entulhos, pedras, concreto e brita, quando não
aproveitados na própria obra, deverão ser oferecidos primeiramente para as
prefeituras municipais, pois há grande carência desse tipo de material, podendo
ser utilizado para reforço de solos moles ou material de cobertura em aterros
sanitários após trituração. Secundariamente, poderão ser encaminhados para
aterro para resíduos da construção civil;



O solo orgânico proveniente dos serviços de limpeza do terreno (remoção da
camada superficial do solo pedologicamente conhecida como Horizonte 0)
serão, caso necessário, distribuídos nas áreas verdes do empreendimento e o
que não for reaproveitado deverá ser encaminhado à prefeitura do município

Gerenciamento dos Resíduos Resultantes da Supressão de Vegetação
Os resíduos de vegetação oriundos, principalmente de sua supressão, serão
armazenados em pilhas, em área de bota-espera no interior da obra, e encaminhados
para destinação final, sendo que tal impacto poderá ser minimizado pelo
reaproveitamento de acordo com sua composição, a saber:


Material lenhoso: utilizado para produção de mourões que poderão ser utilizados
durante a própria obra e/ou destinados à produção de lenha; Caso, opte-se pelo
transporte será necessário o Documento de Origem Florestal (DOF) a ser emitido
pelo órgão ambiental, conforme diretrizes estabelecidas no Programa de
Acompanhamento e Controle da Supressão Vegetal - item 13.2.4.



Ramos e folhas: picados e destinados à compostagem para produção de adubo
pela prefeitura, viveiros e /ou empresas de reposição florestal da região e,
eventualmente, numa última hipótese, destinados a aterro sanitário.

Resíduos Líquidos Classe I (NBR 10.004/04)
As atividades de troca de óleo e abastecimento de maquinário e veículos deverão ser
realizadas em campo, por meio de caminhões comboio, caminhões estes dotados de
equipamentos para contenção de vazamentos e eventuais respingos que ocorram no
momento do abastecimento, lubrificação e trocas de óleo. Quando necessária, a
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manutenção específica do maquinário e veículos ocorrerá em local conveniado, a ser
definido conforme disponibilidade e distância.
Em acordo com a Resolução CONAMA nº 362/05, estes resíduos quando gerados
deverão ser acondicionados em contentores específicos, como bombonas, latões,
tambores ou tanques cujo material ofereça boa resistência durante seu transporte e
manuseio, para se evitar possíveis vazamentos e/ou explosões. O transporte até a
área de armazenamento provisório deverá ser realizado através de carrinhos manuais
ou motorizados ou empilhadeiras, de maneira a evitar quedas e possíveis danos ao
contentor, como furos e amassamentos. A estocagem temporária deve ser realizada
em área separada dos demais resíduos, cujo local seja ventilado, coberto, dotado de
piso impermeável, distante de fontes de ignição e pressão, não ter contato direto ao
chão e com o mínimo de declividade possível, preferencialmente dentro de bacias de
contenção. A coleta e destinação final deverá ser realizada por empresa especializada
e licenciada junto a CETESB para esta finalidade. Preferencialmente, estes resíduos
devem ser recuperados ou reciclados.
Gerenciamento de Efluentes Líquidos Sanitários
Para o gerenciamento dos efluentes sanitários serão instalados no Canteiro de Obras
banheiros químicos, alugados de empresa especializada e devidamente licenciada
perante a CETESB. A limpeza e coleta dos efluentes gerados deverá ser frequente e
de responsabilidade da empresa contratada, assim como a destinação final em
Estações de Tratamento.
Registro de Coleta e Transporte de Resíduos
De acordo com a Portaria nº 280/2020, todos os resíduos gerados pelo empreendedor
que venham a ser coletados por empresas especializadas e destinados, deverão ter
neste processo o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), emitido pelo gerador
e atestado pelo coletor e destinador, perante ao órgão ambiental fiscalizador. Neste
caso, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) exige a confecção
do MTR e sua aplicação no Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos
(SIGOR), ferramenta criada em parceria com a Associação Brasileira de Empresas de
Tratamento de Resíduos e Efluentes (ABETRE) para auxiliar no monitoramento dos
resíduos desde sua geração até sua destinação final.
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Cronograma
Este programa deverá ser realizado durante as obras de Implantação do
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA.
Responsáveis
Essas diretrizes e procedimentos são de responsabilidade da equipe técnica de
gestão ambiental da SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA, que poderá
executar tais atividades ou contratar empresa especializada para sua implementação.

13.1.1.5

Subprograma de Acompanhamento e Manutenção do Sistema de
Drenagem

Objetivos e Justificativa
Durante

a

realização

dos

serviços

necessários

para

a

implantação

do

empreendimento, ou seja, a limpeza do terreno, terraplenagem com a realização de
cortes e aterros e a disposição provisória de pilhas de resíduos e materiais naturais
de construção, o tempo de retenção das águas pluviais e de sua infiltração será
reduzido, aumentando consequentemente o escoamento superficial, promovendo a
deflagração de processos erosivos e assoreando as drenagens já existentes no local.
Conforme elencado no Subprograma de Prevenção e Controle da Erosão e
Assoreamento, algumas das medidas de prevenção a estes processos consiste na
implantação de sistemas de drenagem de águas pluviais, visando minimizar o
escoamento superficial para as áreas operacionais e impedir a criação de novos focos
de erosão e depósitos secundários de material sedimentado.
Dessa forma, para avaliar a implantação dessa medida foi criado este subprograma
que possui como objetivo o monitoramento das condições de drenagem do terreno e
subsidiar ações mais eficientes de controle à erosão e assoreamento.
Procedimentos Metodológicos
Serão adotados os seguintes procedimentos:
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Inspeção periódica das condições de drenagem do terreno, avaliando todas as
feições de erosão identificadas e possíveis pontos de assoreamento a elas
associadas; obstruções; estrangulamentos; soleiras e eventuais solapamentos,
trincas e outras ocorrências nos elementos das drenagens que, de alguma
forma, se originaram das alterações ocasionadas pela obra,



Limpeza periódica de todos os componentes do sistema de drenagem provisória;



Proteção das áreas com solos expostos;



Caso necessário, implantar dispositivos de dissipação de energia de modo a
reduzir velocidades do escoamento e evitar erosões, sendo eles internos às
passagens hidráulicas, como aquedutos “Broken-Back”, ou externos, como
tapetes de enrocamento, por exemplo, sendo adotado o sistema apropriado à
situação encontrada;

Concomitante ao controle e monitoramento dos processos erosivos e assoreamento,
informações coletadas durante as inspeções do sistema de drenagem, também serão
acrescentadas aos relatórios periódicos de avaliação.
Cronograma
O acompanhamento do sistema de drenagem deverá ser realizado durante todo o
período de Implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA.
Responsáveis
Essas diretrizes e procedimentos são de responsabilidade da equipe técnica de
gestão ambiental da SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA, que poderá
executar tais atividades ou contratar empresa especializada para sua implementação.

13.1.1.6

Subprograma de Educação Ambiental, Saúde e Segurança dos
Trabalhadores

Objetivos e Justificativa
Este subprograma foi idealizado, tendo como enfoque o principal e mais importante
responsável pela implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA,
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os trabalhadores diretos ou indiretos que atuarão na frente de obras, considerando
que as atividades relacionadas com a implantação do Loteamento poderão causar
impactos significativos ao meio ambiente e, também, apresentarem perigos a saúde
e segurança do trabalhador.
O Subprograma terá como finalidade sensibilizar, conscientizar e capacitar os
trabalhadores e trabalhadoras a lidar com as questões ambientais e ocupacionais,
utilizando de atividades em educação ambiental, assim como treinamentos e
capacitações que, em conjunto com outros programas como o Subprograma de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos, Programa de Afugentamento e
Resgate de Fauna Silvestre, Programa de Acompanhamento e Controle da
Supressão e o Programa de Contratação de Mão de Obras, possa ser efetivo e
alcançar a todos, bem como diminuir, ou até mesmo, impedir incidentes ou acidentes
que possam resultar em problemas à saúde humana e danos ao meio ambiente.
Mediante a contextualização acima, serão objetivos do Subprograma:


Prevenir e minimizar os impactos ambientais decorrentes da implantação do
empreendimento, assim como promover um ambiente adequado do ponto de
vista da saúde e segurança para os trabalhadores;



Contribuir para a conscientização e sensibilização dos trabalhadores que
atuarão na frente de obras sobre as relações de impacto entre ser humano e
ambiente e quanto à importância para a saúde humana em garantir um ambiente
saudável e equilibrado.



Desenvolver e estimular atitudes e comportamentos do ponto de vista da gestão
ambiental, considerando o adequado gerenciamento de resíduos sólidos e
efluentes líquidos, o correto manejo florestal da vegetação que será suprimida e
preservada e, também, as ações apropriadas de identificação e resgate da fauna
silvestre.

Procedimentos Metodológicos
Para a efetividade e alcance dos objetivos propostos no subprograma, primeiramente
todos os trabalhadores, diretos e indiretos, deverão receber Treinamento Admissional,
de Integração e Periódicos, visando garantir a execução de suas atividades com
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segurança, nos termos da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.
Além disso, as atividades de capacitação e conscientização deverão ser elaboradas
compreendendo as seguintes temáticas:


Conceito de Meio Ambiente e dano ambiental, com destaque à fragilidade dos
ecossistemas presentes, principalmente na Área Diretamente Afetada (ADA) e
Área de Influência Direta (AID);



Legislação ambiental e normas técnicas, destacando a lei de crimes ambientais
(Lei Federal nº 9.605/98) e normas que orientem sobre prevenção da saúde e
de acidentes aos trabalhadores, juntamente com esclarecimentos e ações gerais
de educação e conduta que minimizem acidentes e agravos à saúde dos
trabalhadores, sejam funcionários diretos ou indiretos, e, eventualmente, a
comunidade do entorno;



Segregação, armazenamento e destinação final adequada de Resíduos Sólidos
e Líquidos, como lixo comum e óleos lubrificantes usados, entre outros;



Orientação e treinamento quanto ao cumprimento das diretrizes de geração de
resíduos, de utilização de sanitários e, principalmente, de não lançamento de
resíduos ao meio ambiente, tais como recipientes e restos de refeições ou
materiais descartados na manutenção de veículos;



Orientação e treinamento quanto à utilização as estradas de acesso; proibição
de permanência e tráfego de carros particulares não vinculados diretamente às
obras, no Canteiro ou nas áreas de construção; restrições das operações de
abastecimento e a lubrificação de maquinário e veículos;



Proibição de comercializar, guardar ou maltratar qualquer tipo de animal
silvestre, assim como a proibição de extração, comercialização e manutenção de
espécies vegetais nativas;



Proibição de porte de armas brancas e de fogo no Canteiro e demais áreas da
obra, a não ser por seguranças habilitados para tanto. Exceção feita aos
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equipamentos de trabalho que possam eventualmente ser utilizados como armas
(facão, machado, motosserra, etc.), os quais deverão ser recolhidos diariamente;


Proibição de venda, manutenção e consumo de bebidas alcoólicas nos locais de
trabalho, assim como do uso de drogas ilícitas, em qualquer lugar da obra;

Toda e qualquer atividade de orientação, treinamento e capacitação, deverá ser
aplicada por profissional devidamente habilitado e capacitado para a transmissão da
informação, que tenha, não somente o conhecimento técnico sobre o assunto, como
também habilidade para aplicar a linguagem específica a ser absorvida pelo públicoalvo da ação.
Este profissional deverá, também, elaborar relatórios de participação contendo
informações sobre o tema abordado, o dia e horário em que a ação foi realizada a lista
de presenças dos participantes entre outras informações relevantes para a correta
avaliação da atividade, bem como para qualificar os indicadores de qualidade do
subprograma.
Cronograma
As atividades aqui elencadas deverão ser planejadas ao longo da fase de
planejamento e executadas durante todo o período de implantação do LOTEAMENTO
RESIDENCIAL JARDIM EUROPA.
Responsáveis
Essas diretrizes e procedimentos são de responsabilidade da equipe técnica de
gestão ambiental da SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA, que poderá
executar tais atividades ou contratar empresa especializada para sua implementação.
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13.2

Programas do Meio Biótico

13.2.1

Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna Silvestre

Diversas atividades inerentes a empreendimentos de obras civis, como a supressão
dos estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo, o nivelamento do solo através da
terraplanagem e outras, ocasionam alterações no habitat da fauna silvestre que,
consequentemente, tende a se dispersar para as áreas de influência a fim de buscar
novos abrigos e novas áreas para forrageamento.
Conforme já mencionado, existe ainda a possibilidade de atropelamento de animais
com baixa motilidade e de óbito de outros animais devido ao desconhecimento de sua
importância ecológica por parte da população humana, além de acidentes com
animais peçonhentos.
Diante disto, é imprescindível a implantação de um Programa de Afugentamento e
Resgate da Fauna Silvestre de modo a manter a integridade dos animais e também
de trabalhadores e moradores da região.
Objetivos, Metas e Indicadores
O principal objetivo deste programa é o afugentamento e ou salvamento da fauna
durante a fase de supressão da vegetação e da terraplenagem através dos seguintes
objetivos específicos:


Realizar a condução direcionada dos animais, manipulando-os o mínimo
possível e registrando suas ocorrências;



Realizar o manejo dos animais capturados quando o fragmento não tiver um
tamanho suficiente, para áreas que apresentem uma capacidade de suporte
adequada para cada táxon;



Realizar o salvamento de animais feridos ou acidentados, executando os
cuidados adequados e posterior soltura quando tais animais estiverem
recuperados;



Aproveitar cientificamente os óbitos que por ventura venham a ocorrer e;
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Contribuir para o conhecimento da fauna de ocorrência na área de instalação do
empreendimento por meio do diagnóstico das espécies registradas, com
aproveitamento científico dos dados.

Os objetivos secundários deste programa são:


Adoção de medidas para evitar qualquer intervenção na ADA não autorizadas
pelo órgão ambiental;



Treinamento e orientação por técnicos especializados em fauna silvestre (p.ex.
biólogo ou veterinário com experiência comprovada em fauna silvestre) a todos
os envolvidos nas obras quanto às ações que envolvam presença de animais
silvestres na ADA;



Realização do afugentamento dos vertebrados terrestres por técnicos
especializados em fauna silvestre (p.ex. biólogo com experiência em fauna
silvestre) para os remanescentes florestais, anteriormente às atividades da
implantação;



Sinalização e retirada das colônias de abelhas, vespas e marimbondos da ADA
por apicultor conveniado, anteriormente às atividades da implantação;



Acompanhamento das atividades de supressão da vegetação e terraplenagem
na ADA por técnicos especializados em fauna silvestre (p.ex. biólogo com
experiência em fauna silvestre).

A partir dos objetivos descritos acima, as metas a serem atingidas com o Programa de
Afugentamento e Resgate de Fauna Silvestre são:


Reduzir o impacto sobre a diversidade da fauna local em consequência da
supressão da vegetação, terraplenagem e instalação do empreendimento;



Realizar a condução da fauna e consequente diminuição de capturas, acidentes
ou óbitos durante as atividades;



Subsidiar e favorecer o resgate de fauna, onde e quando necessário;



Dar assistência veterinária à fauna silvestre acidentada ou que não apresente
condições de soltura em natureza livre na área do empreendimento;
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Realizar a soltura dos animais em fragmentos florestais previamente
identificados e aprovados pelo órgão ambiental competente, que apresentem as
mesmas

características

ecológicas

da

ADA

e

estejam

localizados

preferencialmente próximos à área do empreendimento;


Encaminhar a fauna resgatada e impossibilitada de soltura para cativeiro.



Aumento do conhecimento sobre as espécies da fauna presentes na área
diretamente afetada durante a época da intervenção;



Tombamento em instituições científicas dos exemplares que vierem a óbito;



Execução das ações previstas até o término das atividades de supressão e
terraplenagem;



Garantir a integridade física de todos os colaboradores envolvidos nas atividades
e também da população humana residente nas imediações, sem ocorrência de
acidentes que envolva a fauna silvestre.

Dentro desse Programa foram selecionados os seguintes indicadores ambientais:
1.

Número absoluto de indivíduos resgatados, por mês e por táxon durante a etapa
de supressão de vegetação e terraplenagem da obra;

2.

Composição da lista de espécies da fauna da ADA do empreendimento,
relacionando à lista previamente levantada; e

3.

Relação entre indivíduos realocados, indivíduos feridos e indivíduos mortos.

Procedimentos Metodológicos
a)

Fase 1 – Pré-supressão e terraplenagem

Serão executados os seguintes procedimentos anteriormente às atividades de
supressão e terraplenagem:


Realização de treinamento com todos os trabalhadores da obra com orientações
quanto às ações pertinentes a presença de animais silvestres, incluindo a
abordagem de assuntos como caça, captura e importunação de animais
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silvestres na área do empreendimento, e sanções legais previstas para ações
tomadas contra a fauna silvestre;


Delimitação física dos limites das áreas de supressão com fitas zebradas e
estacas de madeira. Essa delimitação é essencial para que a supressão ocorra
em consonância com a autorização a ser emitida pelo órgão ambiental e
subsidiará o trabalho da equipe de fauna quanto à sua área de atuação;



Dias antes do início das atividades relativas à implantação do empreendimento,
toda a ADA será vistoriada por técnicos visando encontrar possíveis abrigos da
fauna, possíveis ninhos e ovos, colônias de abelhas, vespas e marimbondos;



Os animais, ninhos e ovos encontrados deverão ser devidamente resgatados e
realocados para os remanescentes florestais já selecionados previamente, além
dos animais de baixa mobilidade, como os anfíbios anuros e as serpentes, bem
como outros animais que se fizerem necessários;



Os locais identificados com a presença de colônias de abelhas, vespas e
marimbondos deverão ser sinalizados e isolados da proximidade de pessoas até
a retirada por apicultor capacitado.



Realização da busca ativa dos animais na ADA, captura dos animais com
equipamentos adequados para o manejo (cambão, laço, pinção, gancho, caixa
transportadora, etc.);



Manejo por profissionais habilitados (biólogos ou veterinários com experiência
com animais silvestres) e que apresentem a autorização específica para tal
atividade emitida pelo Departamento de Fauna – DeFau da Coordenadoria de
Biodiversidade e Recursos Naturais – CBRN;



Utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI (botas de cano longo,
perneiras e luvas de couro) pelos profissionais da fauna;



Implantação de uma base de apoio de atendimento à fauna. A equipe de fauna
deverá dispor de uma dada área no canteiro de obras (sala ou container)
equipada com todos os materiais necessários para o atendimento dos animais
capturados que serão destinados à soltura. Essa base servirá como um centro
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de triagem onde será realizada a avaliação clínica dos animais resgatados,
procedimentos curativos, alimentação dos animais debilitados, etc.


Assistência veterinária à fauna silvestre acidentada ou que não apresente
condições de soltura por profissional habilitado;



Encaminhamento dos animais silvestres impossibilitados de soltura para
instituições previamente autorizadas (Centros de Animais Silvestres – CETAS,
Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS, Organizações Não
Governamentais – ONG’s, etc.);



Identificação de Floresta Alta de Restinga primária ou secundária nos estágios
médio ou avançado, que apresente as mesmas características ecológicas da
ADA e livre de influências antrópicas, localizada próximo à área do
empreendimento, preferencialmente na mesma sub-bacia hidrográfica. É
fundamental que a área de soltura apresente as mesmas características da
vegetação presente na ADA, como composição florística, estrutura, variedade
de ambientes e esteja localizada o mais próximo possível de modo contribuir
para a adaptação dos espécimes e não ocorrer a contaminação genética;



Realização da soltura dos animais na Floresta Alta de Restinga previamente
identificada utilizando os equipamentos adequados para o manejo (cambão,
laço, pinção, gancho, caixa transportadora, etc.) e os EPI’s necessários (botas
de cano longo, perneiras e luvas de couro).

b)

Fase 2 – Durante a Supressão e Terraplenagem

Após o início das atividades, as ações detalhadas anteriormente na Fase 1 deverão
ser repetidas diariamente até o fim das etapas de supressão da vegetação e de
terraplenagem. Mesmo após a supressão da vegetação ainda podem permanecer no
solo alguns animais, principalmente espécies de baixa mobilidade e fossoriais, como
as cobras e outros répteis, anfíbios anuros, além de algumas espécies de mamíferos
(p.ex. tatus). À medida que a camada de serapilheira é retirada, essas espécies
começam a se evadir dos abrigos e se expõem ao sol e ao ressecamento, tornandose inclusive vulneráveis à predação.
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Durante a retirada dos materiais de origem florestal oriundos da supressão podem ser
encontrados animais que tenham se abrigado em meio às leiras ou à serapilheira,
inclusive serpentes. Diante do exposto, torna-se imprescindível o acompanhamento
por técnicos especializados em fauna silvestre (p.ex. biólogos e veterinários) desde a
fase pré-supressão até o fim das atividades de terraplenagem para mitigar os efeitos
negativos sobre a fauna local.
Serão executados os seguintes procedimentos durante as atividades de supressão e
terraplenagem:


Realização de treinamento com todos os trabalhadores da obra, sendo
abordadas as ações de medidas preventivas para minimizar os riscos de
atropelamento durante a operação de máquinas (retroescavadeiras, tratores,
etc.) como paralisação, utilização de alertas sonoros; direção defensiva (ou
condução preventiva) de veículos relacionados às atividades (automóveis,
caminhões, etc.) que circularão nas vias próximas à ADA durante as obras,
respeitando o limite máximo permitido nas ruas e na Rodovia Padre Manoel da
Nóbrega;



Realização de treinamento com todos os trabalhadores da obra quanto a
possibilidade de encontro com animais silvestres, sendo abordadas as noções
básicas sobre animais peçonhentos, técnicas de primeiros socorros, e
acionamento de técnicos designados para a captura e para o manejo desses
animais;



Busca por ninhos, tocas e abrigos pelos profissionais da fauna silvestre durante
a supressão do sub-bosque. Esses locais deverão ser marcados pois, caso
necessário, serão adotadas medidas para resgatar os espécimes que
permaneceram nas áreas destinadas à supressão;



Assistência veterinária aos animais silvestres que por ventura não foram
capturados na Fase 1 e soltura na área previamente identificada. No caso da
impossibilidade da soltura, esses animais deverão ser destinados para
instituições previamente autorizadas (Centros de Animais Silvestres – CETAS,
Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS, Organizações Não
Governamentais – ONG’s, etc.);
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Animais mortos acidentalmente ou de interesse taxonômico especial deverão ser
encaminhados a instituições, tais como museus ou coleções zoológicas de
universidades para uso em pesquisas e/ou incorporação no acervo. Tais
instituições deverão ser previamente conveniadas com o empreendedor e
estarem legalmente habilitadas para o recebimento dos indivíduos da fauna;



Acompanhamento da supressão da vegetação nativa por, pelo menos, 01 (um)
técnico com experiência em fauna silvestre (biólogo ou veterinário) habilitado
para captura e manejo dos animais. O acompanhamento minimizará os riscos
de acidentes com animais durante as atividades na ADA (atropelamento por
máquinas, acidentes com animais peçonhentos, ataques de mamíferos, etc.) e
o deslocamento dos exemplares para áreas indesejadas (ocupações
residenciais presentes no entorno, rodovia e demais vias de circulação);



Afugentamento dos poucos exemplares que permaneceram na ADA para as
áreas verdes a serem mantidas na propriedade;



Monitoramento quanto ao possível deslocamento de animais para as vias de
acesso e para as ocupações residenciais, impedindo, assim, o atropelamento, a
captura e a mortalidade de espécimes por parte da população humana que
reside nas proximidades. Os técnicos deverão facilitar e permitir o
afugentamento da fauna na ocasião das atividades para fragmentos florestais
preservados situados mais próximos da área.

Cronograma
As ações deverão ser iniciadas com uma semana de antecedência às atividades de
supressão e terraplenagem, devendo se estender por todo o tempo de duração de tais
atividades até a limpeza do terreno e a destinação completa do material lenhoso
através do Documento de Origem Florestal - DOF. Para o caso destes resíduos serem
utilizados dentro da propriedade, o empreendedor deverá emitir a Autorização de
Utilização de Matéria-Prima Florestal – AUMPF
Responsabilidade
A implementação e execução do Programa de Afugentamento e Resgate da Fauna
Silvestre é de atribuição da SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA.
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13.2.2

Programa de Monitoramento da Fauna

Mesmo com a captura, manejo e soltura dos animais registrados na ADA, muitos
espécimes poderão permanecer na área verde a ser mantida na propriedade sob
domínio da SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA., como é o caso de
anfíbios anuros que podem se adaptar à área úmida a ser mantida no terreno, ou
então das aves que podem utilizar o remanescente como área para forrageio.
Nesse sentido, o monitoramento dos grupos da fauna – herpetofauna, avifauna e
mastofauna é essencial para avaliar os possíveis efeitos sobre as populações desses
grupos nessa área. Os resultados obtidos subsidiarão, caso necessário, ações para
minimizar os efeitos negativos sobre a fauna.
Visando a mitigação dos impactos gerados na fase de implantação e operação do
empreendimento para a fauna, o objetivo deste Programa é monitorar as populações
da mastofauna (mamíferos de médio e grande porte), herpetofauna e avifauna através
de levantamentos desses grupos na área verde a ser mantida na propriedade objeto
de licenciamento previamente às atividades de supressão e terraplanagem na ADA.
As ações do monitoramento possuem as seguintes metas:


Fornecer dados que possibilitem avaliar flutuações populacionais e alterações
em parâmetros ecológicos dos grupos da fauna monitorados ao longo das fases
do empreendimento,



Subsidiar, caso se faça necessário, a elaboração de estratégias e ações para o
controle, gestão e mitigação de impactos sobre os grupos afetados;



Analisar os riscos que os animais estão sujeitos após o estabelecimento de
loteamento habitacional e comercial no local;



Executar medidas apropriadas para mitigação e erradicação dos riscos a que
estão sujeitos os animais.

O Programa de Monitoramento de Fauna irá integrar os Subprogramas da
Herpetofauna (anfíbios e répteis), Avifauna e Mastofauna (mamíferos de médio e
grande porte), sendo que as campanhas deverão ser realizadas concomitantemente.
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Para os três grupos, serão aplicados métodos de amostragem não invasivos, ou seja,
sem captura.

13.2.2.1

Subprograma de Monitoramento de Herpetofauna

Para o Subprograma de Monitoramento da Herpetofauna (répteis e anfíbios) será
adotado o método de busca ativa durante os períodos diurno e noturno, que consiste
em vasculhar ativamente com gancho herpetológico microambientes como troncos,
serapilheira, 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 busca ativa diurna será realizada nas horas mais quentes do dia, direcionada,
principalmente ao registro dos répteis devido ao hábito de termorregulação
(aquecimento do corpo sobre o sol ou superfícies aquecidas) que costuma ocorrer
nesse período, deixando-os mais expostos e facilitando o encontro. A busca ativa
noturna será direcionada aos anfíbios, sendo realizada a procura destes em sítios de
reprodução – corpos d’água, poças, áreas úmidas e alagadas (Scott & Woodward,
1994), associada aos transectos auditivos (Zimmerman, 1994). Deverão ser
considerados todos os registros visuais e auditivos de anfíbios, além dos registros
visuais dos répteis.
As buscas deverão contemplar as diferentes fitofisionomias existentes na propriedade
e as áreas a serem percorridas para busca ativa, assim como os sítios de reprodução
para transectos auditivos, deverão ser previamente selecionadas.

13.2.2.2

Subprograma de Monitoramento de Avifauna

O Subprograma de Monitoramento da Avifauna consistirá no levantamento das
espécies desse grupo a partir de dois métodos complementares – as técnicas, de
pontos de escuta e de transecções irregulares.
A técnica de pontos de escuta (Blondel et al., 1970), adaptada por Vielliard & Silva
(1990) para regiões tropicais consiste em registrar em cada ponto amostral todos os
contatos visuais e auditivos de cada espécie em um raio de 40 a 50 metros.
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A técnica de transecções irregulares consiste no deslocamento a pé, lentamente, para
obtenção de registros a partir de contatos visuais ou auditivos de indivíduos de aves.
A técnica de transecções irregulares poderá ser limitada por tempo ou por distância.
As transecções a serem percorridas deverão contemplar as diferentes fitofisionomias
existentes na propriedade.

13.2.2.3

Subprograma de Monitoramento de Mastofauna

Para o Subprograma de Monitoramento da Mastofauna (mamíferos de médio e grande
porte) deverão ser empregados dois métodos complementares – armadilhas
fotográficas (camera-trap) e o método de procura visual limitada por tempo, com
realização de busca ativa por indícios indiretos e diretos.
O método de utilização de armadilhas fotográficas consiste no registro e posterior
identificação das espécies de mamíferos a partir de fotografias obtidas por câmeras
automáticas com sensor noturno (infravermelho). Esses dispositivos são fixados em
determinado ponto de interesse e ativados por sensores de movimento (Tomas;
Miranda, 2003). As armadilhas serão iscadas com diversos itens, tais como frutas,
ração úmida para gatos, linguiça defumada, milho e sal grosso, com o intuito de atrair
as diferentes espécies de potencial ocorrência nas áreas de estudo.
O método de procura visual limitada por tempo consiste em percorrer, lentamente,
transecções irregulares realizando busca por indícios indiretos (pegadas, fezes, tocas,
etc.) e por observações diretas (visualizações diretas e vocalizações). Tais métodos
são amplamente indicados para levantamentos rápidos de mamíferos de médio e
grande porte (Pardini, 2003; Sutherland, 2004; Dotta, 2005).
As transecções a serem percorridas também deverão contemplar as diferentes
fitofisionomias existentes na propriedade.
Cronograma
O Programa de Monitoramento da Fauna na área deverá ser iniciado a partir da
realização de uma campanha prévia ao início das atividades de implantação do
empreendimento, a qual deverá ser realizada com três meses de antecedência às
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atividades de supressão da vegetação, 48 horas após supressão e, por fim, seis
meses após a supressão, atendendo desta forma à Resolução SMA n.º 22/2010.
As informações dessa campanha prévia irão servir como referência na caracterização
das comunidades, visto que ainda estarão livres das influências do empreendimento
e dos impactos associados. É sugerido que as campanhas do monitoramento tenham
a duração de 01 (hum) ano, com periodicidade semestral, contemplando as estações
seca e chuvosa.
Responsáveis pela Implementação do Programa
A implementação e execução do Programa de Monitoramento da Fauna é de
responsabilidade da SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA.

13.2.3

Programa de Reflorestamento e Enriquecimento Florestal

Objetivos e Justificativa
Conforme evidenciado no Capítulo 10.2– Diagnóstico de Flora e no ANEXO 10-01,
para implantação do empreendimento será necessário a supressão de 378.275,82 m²
(37,8155 ha) de vegetação nativa secundária, classificada como Floresta Alta de
Restinga, sendo que 353.406,20 m² (35,3406 ha) corresponde ao estágio médio de
regeneração; 24.869,62 m² (2,4784 ha) em estágio pioneiro, além de 633,55 m²
(0,0633 ha) de intervenção em Área de Preservação Permanente (APP).
Dessa forma, este programa tem como objetivo apresentar as medidas
compensatórias e de enriquecimento florestal pelas intervenções necessárias à
implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA.
Procedimentos Metodológicos
Conforme manda legislação ambiental vigente, será executada a reposição florestal
em área total de 530.869,56 m² (53,0869 ha) calculados com base no Inciso I, do
Parágrafo 2º do Artigo 4º, da Resoluções SMA nᵃ 07 de 18 de Janeiro de 2017, que
prevê as áreas inseridas na categoria de Baixa Prioridade, do mapa “Áreas prioritárias
para restauração de vegetação nativa”. Deverá ser compensada área equivalente a
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1,5 vezes a área autorizada para supressão de vegetação média mais 1,2 vezes a
intervenção em APP.
Também será garantido a preservação de 51,80% da vegetação em estágio médio
conforme estipula o Inciso I e III do Artigo 4º da Resolução SIMA nᵃ 80 de 16 de
Outubro de 2020.
Este programa está pautado em duas ações principais:


A recomposição florestal de área equivalente à 530.869,56 m² (53,0869 ha)
como forma de compensação ambiental pela supressão da vegetação nativa em
estágio médio e intervenção APP, a ser realizado por meio do plantio de mudas
de espécies nativas e/ou outras técnicas de restauração ecológica a ser indicada
pelo empreendedor responsável pela implantação do loteamento residencial;



A definição dos locais apropriados para a implantação do programa,
quando então será definido o método de restauração ecológica afim de atender
integralmente a Resolução SMA nº 32/2014, levando em consideração as
características e situação ambiental do local escolhido, devendo ser escolhidos
locais próximos a UC’s, Áreas de Preservação Permanente (APP) e bem como
áreas indicadas pelo empreendedor ou pela CETESB, se assim for o caso.

O Quadro 13-01 abaixo apresenta as informações sobre os quantitativos das
intervenções previstas e suas respectivas medidas compensatórias propostas.
Quadro 13-01 – Quantificação das áreas de supressão da vegetação e medidas compensatórias.

Especificação

Área (ha)

Área (m²)

37,8155

378.275,82

1.1 - Vegetação em estágio médio

35,3406

353.406,20

1.2 - Vegetação em estágio pioneiro

2,4784

24.869,62

0,0633

633,55

0,0513

513,42

0,0120

120,13

37,8789

354.039,75

35,3406

353.406,20

1 - Supressão total da Vegetação

2 - Intervenção total em APP
2.1 - Intervenção área alagada formada por
Interferências Antrópicas
2.2 - Intervenção em área com vegetação em
Estágio pioneira
3 - Intervenções ambientais Totais na Gleba
que geram compensação
3.1 - Supressão da vegetação nativa Estágio
médio
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Especificação

Área (ha)

Área (m²)

0,0633

633,55

4.1 - Área Verde

42,8832

428.832,81

4.2 - Reposição florestal (SMA nº 07/2017)

53,0869

530.869,56

3.2 - Intervenção em APP
4 - Medidas Compensatórias

Cronograma
O Programa de Reflorestamento e Enriquecimento, deverá ser iniciado durante o
período de implantação do empreendimento, se estendendo pelo período conforme
estipulado pela Resolução SMA nº 32/2014 e/ou implantação de outras técnicas de
restauração florestal, conforme estipulados pelo órgão responsável pela análise do
pedido de autorização para a implantação deste empreendimento imobiliário.
Responsáveis pela Implementação do Programa
A implementação e execução do Programa é de responsabilidade da SKAF
URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA, que poderá contratar empresa
especializada para tal.

13.2.4

Programa de Acompanhamento e Controle da Supressão da
Vegetação

Objetivos e Justificativa
A orientação temporal e espacial da supressão auxilia na redução do tempo de
exposição do solo, evitando a intensificação de processos erosivos e de
assoreamento e a degradação dos fragmentos florestais por derrubada de árvores
além do necessário. Além disso, a supressão da vegetação pode acarretar em
impactos à fauna, além daqueles já estabelecidos, caso a atividade ocorra sem
qualquer tipo de planejamento e plano orientativo.
Dessa forma, o objetivo deste programa é orientar as atividades de supressão de
vegetação nativa na ADA do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA para
a execução do corte, que quando aplicado em conjunto com o Programa de
Monitoramento da Fauna e Programa de Controle Ambiental das Obras, poderá
minimizar os impactos sobre a flora, fauna, solo e drenagens.
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Procedimentos Metodológicos
As atividades de supressão da vegetação deverão ser realizadas após planejamento
específico o qual deverá ser traçado e supervisionado por profissional capacitado, de
maneira a acompanhar a demarcação dos limites da área a ser suprimida, evitandose assim a supressão não autorizada de vegetação, como também auxiliar na adoção
de medidas que visem minimizar os impactos na vegetação remanescente adjacente
as áreas de supressão e, até mesmo, auxiliar eventualmente o deslocamento da fauna
existente.
Este planejamento deverá ser consolidado em um plano de ação que servirá de
orientação aos profissionais envolvidos nas atividades de supressão, sendo
elencados basicamente os seguintes fatores:


Demarcação in loco do perímetro de supressão e isolamentos das áreas que não
sofrerão qualquer tipo de intervenção, seguindo o Projeto Executivo do
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA;



Adoção de procedimentos adequados para as atividades de corte, como por
exemplo: orientação sobre a direção da queda das árvores de modo a evitar
impacto sobre as áreas preservadas; orientação quanto ao procedimento correto
de corte utilizando motosserras, ferramentas mecânica ou até mesmo manual,
caso o exemplar arbóreo seja de menor porte.



Utilização de Equipamentos devidamente licenciados para a atividade de corte,
além de uso, por parte da equipe de supressão, dos Equipamentos de Proteção
Individuais (EPIs);



Orientação quanto ao procedimento apropriado para a paralização das
atividades caso estejam previstas ocorrência de condições climáticas ou outros
eventos que comprometam a segurança dos trabalhos;

Cronograma
As ações desse Programa deverão ser desencadeadas na etapa de planejamento,
logo após a obtenção da LP e anteriormente a qualquer interferência na ADA,
vinculadas à obtenção das autorizações específicas.
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Responsáveis pela Implementação do Programa
O empreendedor será o principal responsável e a empreiteira a ser contratada será
responsável tecnicamente pelas ações desenvolvidas e pelos resultados, sendo que
todas as ações de supressão deverão ser supervisionadas e acompanhadas por
profissional capacitado.

13.2.5

Programa de Conservação das Áreas Verdes

Objetivos e Justificativa
O Projeto Urbanístico do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA, prevê a
manutenção de uma ampla área de Floresta Alta de Restinga em estágio médio de
regeneração, seguindo o estabelecido pela Resolução SIMA nº 80/2020, a qual exige
a preservação de 20% da vegetação nativa em relação área total do empreendimento
e 50% de manutenção da área com vegetação nativa em estágio médio que, para o
caso deste loteamento, corresponderá a 428.832,81 m² (42,8832 ha).
Esta área será averbada como Área Verde Urbana à margem da matrícula do imóvel
no Cartório de Registro de Imóveis, conforme Inciso VII do Artigo 4º da Resolução
SIMA nº 80/2020. Contudo, como todo imóvel possui cobertura vegetal nativa, não
será necessário o atendimento ao que estabelece o Artigo 6º, §7º, desta resolução,
em que estipula que as áreas desprovidas de cobertura vegetal destinadas a compor
os 20% de área permeável exigidos pela referida resolução, deverão ser revegetadas.
Dessa forma, deverão ser adotados procedimentos de limpeza e conservação das
Áreas Verdes localizadas no empreendimento que, aliado ao Programa de
Acompanhamento e Controle da Supressão, poderá evitar prejuízos além daqueles
já

estabelecidos

durante

a

implantação

e

posteriormente

operação

do

empreendimento
Cronograma
O Programa de Conservação das Áreas Verdes, deverá ser iniciado durante o período
de implantação do empreendimento, se estendendo pelo período de operação quando
os lotes serão ocupados pela população.
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Responsáveis pela Implementação do Programa
A implementação e execução do Programa é de responsabilidade da SKAF
URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA, que poderá contratar empresa
especializada para tal.
13.2.6

Compensação Ambiental

A compensação financeira conforme o disposto na Lei nº 9.985/200, regulamentada
pelo Decreto Federal nº 4.340/2002, será apresentado por ocasião da submissão para
análise e aprovação do projeto executivo do Loteamento junto ao GRAPROHAB.

13.3

Programas do Meio Socioeconômico

13.3.1

Programa de Comunicação Social

As ações de comunicação são decisivas para garantir a relação de interação entre o
empreendimento e a população de entorno, auxiliando na potencialização dos
impactos positivos e na minimização das situações adversas.
A SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA., através do Programa de
Comunicação Social, buscará, além de divulgar e esclarecer as medidas de controle
ambiental praticadas durante a obra, fazer com que as informações a respeito do EIA
RIMA, bem como das fases de implantação do empreendimento sejam transmitidas,
de forma satisfatória, à população do município de São Vicente, especialmente nos
bairros Jardim Irmão Dolores, Parque Continental, Jardim Rio Branco, Humaitá, Nova
São Vicente, Parque das Bandeiras, Samaritá, Vila Ema e Vila Nova Mariana, que
fazem parte da AID do empreendimento.
Medidas neste sentido podem evitar situações conflituosas que muitas vezes
decorrem da falta de acesso a informações adequadas em relação às características
do empreendimento e sobre as ações em curso.
Além disso, podem estabelecer canais de contato direto com seu público-alvo,
proporcionando assim, uma maior aproximação, com a reciprocidade da troca de
informações, através de mecanismos estruturados com este objetivo.
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Assim, o programa é proposto na perspectiva de manter a população informada com
relação a informações específicas sobre o empreendimento, principalmente no que
tange às atividades impactantes e ações de controle ambiental adotadas. Desse
modo, também de forma subsidiária, propõe-se o estabelecimento de um canal de
comunicação que facilite a acessibilidade da comunidade envolvida junto ao
empreendedor.
O Programa de Comunicação Social objetiva informar a população sobre a
implantação dos lotes residenciais e comerciais, a configuração do empreendimento,
assim como as atividades praticadas na obra, apresentando todos os impactos
decorrentes da implantação do loteamento, bem como as medidas que serão
implantadas para minimizá-los.
O objetivo específico do Programa é propiciar o estabelecimento de canais de
comunicação e interação entre o empreendedor e o público-alvo, formado pelos
segmentos sociais direta e indiretamente envolvidos, tais como: autoridades locais,
moradores do município, lideranças formais e informais, organizações comunitárias e,
também, futuros funcionários.
Este tipo de ação visa aprimorar e tornar mais transparente as formas de interação
entre empreendedor e a população das Áreas de Influência Direta e Indireta,
minimizando dúvidas e possíveis situações conflituosas decorrentes de falta de
informação adequada.
Os objetivos específicos do Programa de Comunicação e Participação Social são
detalhados a seguir:


Identificar e caracterizar os diversos grupos e atores locais relacionados ao
projeto e elaborar Planilha de Partes Interessadas, visando definir os canais e
estratégias de comunicação mais adequadas a cada público-alvo;



Criar canal de comunicação apropriado entre as Partes Interessadas
(representantes dos diversos segmentos da sociedade) e o empreendedor,
possibilitando um fluxo permanente de informações e um relacionamento
bidirecional entre a empresa e os diversos públicos de interesse;
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Comunicar em linguagem e instrumentos acessíveis a todos os envolvidos as
ações e atividades do empreendimento que possam interferir direta ou
indiretamente no ambiente, na vida e nas relações das pessoas e comunidades
locais;



Assumir postura proativa de buscar e consolidar uma relação pautada na
transparência e cordialidade com a população local e suas representações
sociais, desde as etapas iniciais das atividades de licenciamento ambiental e ao
longo de toda a implantação/operação;



Repassar informações sobre o empreendimento à população residente no seu
entorno imediato, incluindo, entre outras, informações sobre as características
do loteamento, cronograma de implantação, os potenciais impactos ambientais
associados, a previsão de contratação de mão de obra.



Instaurar procedimento de recebimento e resposta a sugestões, críticas,
consultas e/ou reclamações;



Apoiar outros Programas Ambientais quanto à necessidade de comunicação
com a população.

Metas
A meta principal do Programa de Comunicação Social é gerenciar todas as ações de
comunicação com as partes interessadas e intervenientes nas fases de implantação
e operação (ocupação) do Loteamento.
As demais metas específicas do Programa são:


Ampliar o alcance das informações referentes ao empreendimento em toda a
sua área de influência direta por meio de campanhas periódicas de divulgação
durante as obras;



Elaborar materiais midiáticos em linguagem simples, concisa e acessível ao
público-alvo prioritário, veiculados através de diferentes meios de comunicação;



Divulgar o canal de comunicação com o empreendedor;



Implantar e gerenciar Sistema de Atendimento a Consultas e Reclamações;
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Responder e esclarecer todas as solicitações de informações e questionamentos
manifestados pelo público local referente ao empreendedor e/ou ao projeto,
possibilitando um fluxo permanente de informações e um relacionamento
bidirecional entre a empresa e a sociedade local;



Apoiar as atividades de implantação e divulgação de resultados de outros
programas

integrantes

relacionados

à

implantação

e

ocupação

do

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA.
Procedimentos Metodológicos


Promover o repasse de informações adequadas, de forma clara, objetiva e em
conformidade com o público-alvo;



Evitar que a falta de informações gere inquietações e desinformações para o
público alvo em questão;



Repassar ao seu público-alvo as informações a respeito das ações ambientais
desenvolvidas no site;



Acompanhar os trabalhos propostos, como medidas compensatórias.

Os tópicos de maior veiculação durante as obras serão:


Obras do loteamento (informar sobre as características da implantação e
operação do empreendimento e as medidas de controle ambiental a serem
adotadas, quando possível, com cronograma de atividades);



Medidas mitigadoras (informar sobre características de implantação das
medidas, vantagens da implantação delas);



Planos e programas ambientais (informar sobre características de implantação
dos planos e programas, vantagens da implantação dos mesmos, quando
possível, com cronograma de atividades);



Certificações (informar obtenção de certificações e licenças junto aos órgãos
responsáveis comprovando qualidade do formato de trabalho da empresa).
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Com a fase de licenciamento ambiental iniciada, a execução das ações tomará como
orientação a ocorrência dos principais eventos relativos ao desenvolvimento do
empreendimento.
Atividades (medidas preventivas/mitigadoras/compensatórias previstas)
1.

Caracterização

e

mapeamento

dos

atores

sociais

relacionados

ao

empreendimento e elaboração da Planilha de Partes Interessadas;
2.

Criação e Divulgação dos Canais de Comunicação (divulgação de e-mail
institucional, do número de celular para contato via WhatsApp e páginas em
redes sociais);

3.

Elaboração de materiais informativos (panfletos e conteúdo em redes sociais):
contendo informações importantes sobre o loteamento, sobre as principais
medidas de mitigação dos potenciais impactos, para serem distribuídos junto ao
público local e demais partes interessadas.

4.

Interface com os demais Programas Ambientais - por seu caráter de suporte ao
empreendimento, o Programa de Comunicação e Participação Social articula-se
com o conjunto das ações e atividades dos demais Programas Ambientais, assim
é realizada a permanente interlocução junto à equipe responsável pelos diversos
programas previstos para de forma a veicular tais informações junto ao público
local;

5.

Ações de monitoramento e avaliação - o monitoramento e avaliação do
Programa de Comunicação Social será permanente durante toda a sua
implantação, sendo realizadas avaliações periódicas utilizando questionários
e/ou avaliações abertas para identificar o nível de conhecimento do público-alvo
frente às ações comunicativas realizadas, bem como as principais dúvidas,
esclarecimentos necessários e expectativas para subsidiar a continuidade do
Programa e proposição de redirecionamento do mesmo, caso necessário.
Também será feito o monitoramento e avaliação das ações do Programa através
de Relatórios Técnicos de Acompanhamento do Programa de Comunicação
Social;
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6.

Relatórios Técnicos de Acompanhamento do Programa de Comunicação e
Participação Social - Elaboração de relatórios contendo evidências das ações
realizadas no período (registros fotográficos e escritos, listas de presença, atas
de reuniões), balanço das atividades, resultados alcançados, avaliações e
análise técnica pertinente com proposição de redirecionamento do Programa, se
necessário.

Indicadores Ambientais


Material informativo divulgado na área de influência do empreendimento e
registros fotográficos, escritos e demais provas documentais de ações de
comunicação social realizadas;



Resultado das Pesquisas de Opinião contendo análise do nível de conhecimento
adquirido pelo público local em relação ao empreendedor e ao projeto através
das ações de comunicação implementadas, dúvidas e questionamentos
existentes e efetividade dos canais de comunicação consolidados, propondo
redirecionamentos das ações caso seja necessário.

Registro e Apresentação dos Resultados


Materiais informativos elaborados e distribuídos junto aos diferentes setores da
sociedade local e registros documentais das ações de comunicação social
realizadas;



Relatórios mensais e semestrais contendo registros fotográficos, escritos e
provas documentais das ações de comunicação social realizadas no âmbito
deste Programa com análises técnicas.



Pesquisa de Opinião periódica para identificar o nível de conhecimentos
adquiridos pelo público local frente às ações comunicativas implementadas,
dúvidas e questionamentos existentes e análise da efetividade das estratégias
de comunicação utilizadas, propondo redirecionamentos caso necessário.

Cronograma
O programa deve ser implantado e executado de acordo com um cronograma, o qual
foi elaborado, nesse relatório, para um período anual, sendo atualizado durante toda
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a fase de implantação do empreendimento, conforme pode ser visualizado no Quadro
13-02.
Quadro 13-02 – Cronograma de implantação do Programa de Comunicação Social.
Atividades
Mapeamento
das
Partes
Interessadas
Elaboração da Planilha de
Partes Interessadas
Elaboração
de
materiais
informativos e consolidação de
canais de comunicação
Divulgação dos Canais de
Comunicação
Distribuição
de
materiais
informativos)

Planejamento
Meses
1º
2º
3º

1º

2º

3º

4º

Implantação
Meses
5º 6º 7º 8º

9º

10º 11º 12º

Monitoramento e Avaliação
Interface com os demais
Programas Ambientais
Elaboração
de
relatórios
técnicos e semestrais

Sua essência é a composição de uma lista de atividades interligadas por relações de
dependência (obrigatórias, arbitrárias e externas), que aplicadas sobre um calendário
e após a análise da disponibilidade de recursos humanos/materiais, possibilita a
identificação e controle da data de realização de atividades.
Responsabilidade
Este Programa será de responsabilidade da equipe técnica de gestão ambiental e
comunicação social da SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA., que
poderá executar tais atividades ou contratar empresa especializada para sua
implementação.
A equipe de comunicação social terá seguinte composição:


01 coordenador (a) técnico com habilidade para realizar articulação com os
diferentes públicos e definição das estratégias de comunicação adequadas
(geógrafo ou sociólogo);



01 técnico (a) pleno com habilidade em comunicação social e áreas correlatas,
realização das ações de comunicação e orientação dos materiais informativos;
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01 técnico (a) júnior para apoio às ações de comunicação sociais previstas e
elaboração dos materiais informativos.

13.3.2

Programa de Priorização na Contratação de Mão de Obra Local

A instalação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA deverá contribuir
com o aumento do nível de empregabilidade local nos bairros considerados na Área
de Influência Direta (AID), como também a todo o município de São Vicente (Área de
Influência Indireta - AII), uma vez, que durante a fase de implantação, está prevista a
contratação de um efetivo total de 120 trabalhadores temporários.
Assim, este programa foi idealizado para potencializar um dos principais impactos
positivos do empreendimento que é a geração de emprego e renda para trabalhadores
e trabalhadoras residentes em São Vicente/SP, mais especificamente na Macrozona
Continental do município.
Dessa forma, os objetivos a serem alcançados são:


Estabelecer estratégias para apoiar a reinserção no mercado de trabalho formal
local/regional, para o caso dos trabalhadores desmobilizados com a conclusão
da implantação do empreendimento;



Firmar convênios com a prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia (SDCT) e, também, com plataformas de
empregos, como o Trabalha Brasil, por exemplo, a fim de identificar a mão de
obra local disponível e que tenha interesse em ocupar os postos de trabalho
gerados

pelo

empreendimento,

identificando

seu

perfil

profissional

e

possibilidades de oferta de cursos de capacitação técnica e profissional, a serem
oferecidos pelo empreendedor, uma vez o colaborador já contratado, visando
ampliar o aproveitamento desta mão de obra disponível e interessada.


Divulgar, em conjunto com o Programa de Comunicação Social, todas as
informações a respeito das oportunidades de emprego para facilitar o acesso da
mão de obra local disponível aos processos seletivos e postos de trabalho
gerados pelo empreendimento;
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Estabelecer parcerias com órgãos da Administração Pública, Sistema “S” ou
outras instituições locais e regionais que atuem na promoção de capacitação
profissional, visando promover ações conjuntas e articuladas junto aos
trabalhadores contratados, que viabilizem potencializar a absorção da mão de
obra local;

Procedimentos Metodológicos
Para potencializar os impactos positivos da contratação de mão de obra local,
considerando a geração de emprego, renda, capacitação e qualificação profissional,
foram propostos três esferas de atuação para a mobilização e desmobilização da mão
de obra:
1.

Durante a fase de planejamento: aplicação de procedimentos preliminares à
mobilização da mão de obra que consistem em ações de recrutamento e seleção
através de parcerias firmadas com prefeitura e demais entidades, fornecimento
de informações à comunidade local do município sobre o número de vagas e tipo
de contratação, bem como sobre o período programado para contratação e início
dos serviços;

2.

Durante a fase de implantação: Ações de capacitação e treinamento, assim
como a realocação do trabalhador em diferentes fases de implantação do
empreendimento;

3.

Final da Implantação: Orientação e aconselhamento profissional visando à
motivação e recolocação dos trabalhadores ao término das obras.

Cronograma
O programa deverá ser elaborado na fase de planejamento e executado durante todo
o período de Implantação, tendo continuidade após o encerramento das obras devido
a desmobilização da mão de obra.
Responsabilidade
Este Programa e todas as suas atividades e implicações serão de responsabilidade
da equipe técnica da SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA.
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13.3.3

Programa de Apoio à Infraestrutura Municipal

Objetivos e Justificativa
Tendo em vista que a Implantação e, principalmente, a operação (ocupação) do
Loteamento aumentarão a demanda por serviços públicos de saneamento, assim
como serviços de saúde, educação, transporte coletivo e lazer oferecidos pelo
município, o empreendedor deverá executar ações que mitiguem a pressão nestas
infraestruturas visando a melhoria do atendimento às áreas consideradas mais
deficientes.
Dessa forma, este programa foi criado com o intuito de orientar o empreendedor sobre
as ações necessárias a serem realizadas e que podem auxiliar o poder público a
atenuar possíveis dificuldades na oferta dos serviços demandados.
Será constituído através dos seguintes objetivos:


Identificar, em parceria com a prefeitura municipal de São Vicente, assim como
as subprefeituras e secretarias que realizam a gestão pública da macrozona
continental, as principais demandas para fortalecer os equipamentos de saúde,
educação, lazer e cultura;



Implementar dentro do empreendimento sistemas de saneamento básico para
auxiliar as ações da prefeitura elencadas no âmbito do Plano Municipal Integrado
de Saneamento Básico.

Procedimentos Metodológicos
Para atingir os objetivos aqui propostos, o empreendedor deverá aplicar as seguintes
ações:


Estabelecer contato com a prefeitura municipal, subprefeituras ou secretarias
para alinhar as principais carências do município, principalmente na Macrozona
Continental, no que tange os equipamentos de educação, saúde, cultura, lazer,
transporte coletivo e saneamento básico de maneira a compatibilizar e
compartilhar com o poder público as demandas e deficiências sobre estes
serviços encontradas no Capítulo 11 - Diagnóstico Ambiental do Meio
Socioeconômico;
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Implementar Sistema de Coleta de Esgoto, Abastecimento de Água e
Gerenciamento de Resíduos Sólidos Domésticos ao longo da ocupação do
Loteamento, de maneira a facilitar os serviços prestados pela prefeitura, como a
coleta seletiva, por exemplo, e impedir a sobrecarga nestes sistemas.

Para ser avaliado, o empreendedor deverá consolidar relatórios para cada ação
realizada no âmbito deste programa, para facilitar a identificação de indicadores que
mostrem a sua eficiência.
Cronograma
O programa deverá ser elaborado na fase de planejamento e executado durante a
Implantação e, principalmente na ocupação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL
JARDIM EUROPA, onde a demanda por serviços públicos aumentará.
Responsabilidade
Este Programa e as ações aqui elencadas serão de responsabilidade da equipe
técnica da SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA

13.3.4

Programa de Controle do Tráfego Durante a Implantação do
Empreendimento

Objetivos e Justificativa
O controle do Tráfego durante a implantação do Loteamento se torna necessário à
medida que o aumento de tráfego, principalmente dos veículos de carga e maquinário,
se constitui um impacto ambiental de ocorrência certa.
Neste sentido, para se ter maior controle dos efeitos negativos sobre o ambiente físico
e os transtornos à população do entorno da ADA e AID que o aumento de tráfego
pode acarretar, o Programa de Controle de Tráfego, aliado ao Subprograma de
Monitoramento da Qualidade do Ar e Ruídos, se tornam indispensáveis.
Dessa forma, os objetivos deste programa em específico são:
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Controlar o Tráfego de Veículos de Carga durante as fases de implantação do
Loteamento de maneira a assegurar a segurança e saúde dos colaboradores na
frente de obras e população do entorno;



Contornar e diminuir os impactos na qualidade do ar e demais compartimentos
bióticos e abióticos da ADA e AID.

Procedimentos Metodológicos
Para maior eficiência na execução do programa, destaca-se as seguintes atividades:


Elaboração, durante a fase de planejamento, de um plano logístico de transporte
de pessoal, materiais, equipamentos e resíduos gerados durante as obras, com
indicação em planta da via de acesso ao canteiro de obras.



Sinalização das vias internas no local de implantação (placas de controle de
velocidade, animais silvestres, cruzamentos, indicação da obra, etc.),



Distribuição do transporte ao longo do dia para que não haja concentração dessa
atividade num único período, assim como o transporte de determinadas cargas
e equipamentos em períodos de menor fluxo de veículos;



Quando do transporte de materiais de construção, dever-se-á utilizar
preferencialmente caminhões fechados, ou minimamente com carrocerias que
impeçam a queda acidental deles, a qual poderá vir a causar problemas
ambientais e de segurança para a população do entorno;



Implementação do gerenciamento de riscos de acidentes na obra e promoção
de atendimentos emergenciais;

Cronograma
O programa deverá ser elaborado na fase de planejamento e executado durante todo
o período de Implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA.
Responsabilidade
Este Programa será de responsabilidade da equipe técnica de gestão ambiental da
SKAF URBANIZAÇÃO SÃO VICENTE SPE LTDA.
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14.

PROGNÓSTICOS

Chegamos ao final deste Estudo de Impacto Ambiental (EIA), sendo este o capítulo
onde apresenta-se o prognóstico das condições ambientais e socioeconômicas das
áreas de influência do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA, ou seja,
hipóteses de cenários futuros com e sem a implantação do empreendimento.

14.1

Cenário Futuro Com o Empreendimento

O Loteamento objeto do presente estudo, conforme Projeto Urbanístico elaborado
pela Arquiteta Luciane Mota Virgílio, será implantado em gleba de 857.723,08 m²,
situada na Macroárea Continental de São Vicente / SP e, disponibilizará 1.895 lotes
residenciais unifamiliares, 01 lote misto e 06 lotes multifamiliares, totalizando 1902
lotes. Somando-se ao sistema viário, sistema de lazer e áreas institucionais inerentes
ao projeto, o empreendimento ocupará aproximadamente 50% do terreno, que
corresponderá a uma área de 428.890,27 m². A área remanescente, ou seja, 50% da
área total, é composta por áreas úmidas e vegetação nativa, caracterizada como
fragmento do Bioma da Mata Atlântica - Floresta Alta de Restinga Secundária em
Estágios Pioneiro e Médio de Regeneração e será conservada a título de Área Verde.
Apesar da extensa área verde a ser mantida no futuro empreendimento, para viabilizar
sua implantação haverá a necessidade de suprimir 378.275,82 m² (37,8155 ha) de
vegetação nativa, sendo este o principal impacto negativo de sua implantação.
Entretanto, seu valor ecológico encontra-se seriamente prejudicado, tendo em vista
sua localização completamente isolada de outros fragmentos florestais devido a
existência da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), ao norte e, ao Sul pela
antiga linha férrea Fepasa e futuro traçado do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), assim
como por bairros residenciais ao seu redor. O fragmento ainda sofre com um
acentuado processo de efeito de borda, principalmente em seus limites, próximos aos
campos de futebol existentes e nas trilhas abertas pela população para atravessar o
terreno, onde se observa constantemente o descarte de lixo. Importante destacar
ainda a existência da prática de caça na área, uma vez que foram observadas
armadilhas para pássaros, mamíferos e répteis.
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As medidas mitigatórias, como o afugentamento, resgate e monitoramento de fauna,
permitirão de imediato preservar as aves, mamíferos, repteis e anfíbios que ocupam
a parcela a ser suprimida do fragmento, sendo que, tais programas associados as
medidas de compensação florestal terão efeito muito significativo em um cenário de
médio e longo prazo, tendo em vista que permitirão a substituição da vegetação no
terreno pelo ganho de cobertura vegetal em áreas degradadas a serem definidas para
serem recuperadas, ou mesmo, outras formas de compensação a serem definidas em
conjunto ou isoladamente com a CETESB, conselhos gestores das Unidades de
Conservação presentes na área influência do empreendimento ou, ainda com a
Prefeitura de São Vicente.
Pela vertente dos estudos do Meio Físico, a região em questão está classificada como
Alto Grau de Suscetibilidade a Inundações devido as características físicas do terreno,
e enchentes são frequentes no seu entorno. Desta forma, a implementação das
estruturas de macrodrenagem para atender ao empreendimento trará a região
melhores condições em relação a drenagem de águas pluviais e será parte da solução
dos problemas estruturais ali encontrados, possibilitando seu disciplinamento.
Como impacto negativo permanente para este meio destacamos apenas o acréscimo
de poluição veicular pelos veículos dos futuros moradores, mas ainda sim entende-se
que não acarretará comprometimento da qualidade do ar na região em comparação
as condições atuais.
Associada a questão acima, porém se analisando pela vertente do meio
socioeconômico, o aumento do tráfego por veículos leves e mesmo da demanda por
transporte coletivo será representativa, haja vista o elevado número de famílias que
ocuparão o Loteamento, entretanto, além dessa ocupação ocorrer de forma gradativa,
podendo se estender por alguns anos, medidas proporcionados pelo poder público,
como o prolongamento das linhas do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), ciclovias do
Plano Cicloviário Metropolitano (PCM), e, também, as obras de estruturação da Ponte
dos Barreiros, previstas para serem implantadas a curto e médio prazo na região
mitigarão esse impacto.
Ainda pelo aspecto antrópico do empreendimento (Meio Socioeconômico), destacase o fato dos impactos negativos previstos se findarem, majoritariamente, ao final da
LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA – SÃO VICENTE/SP
EIA – PROGNÓSTICOS

CAP. 14 - 2 / 6

Página: 623

implantação do Loteamento, pois estão associados as atividades de supressão de
vegetação e as obras necessárias de infraestrutura, como terraplenagem,
pavimentação, rede elétrica e de telefonia, água, esgoto e drenagem pluvial. Os
impactos previstos são referentes aos incômodos que as obras podem ocasionar na
população, como acréscimo de ruídos nos períodos de trabalho, tráfego gerado pelas
máquinas e caminhões e ressuspensão de poeiras pela circulação dos veículos em
áreas não pavimentadas. Apesar de sua duração ser relativamente curta, ainda sim
serão implantados programas para mitigar tais problemas, os quais costumam ser
muito efetivos se adequadamente gerenciados.
A implantação deste empreendimento, seguindo os conceitos urbanísticos modernos,
assim como atendendo aos preceitos de zoneamento e uso do solo municipais,
principalmente na região em que se insere onde as condições de infraestrutura são
relativamente precárias, irá propiciar melhorias também para seu entorno, destacando
as redes de macrodrenagem pluvial que contribuirão para melhoria dos frequentes
problemas de alagamentos, assim como pelo seu viário, que facilitará a locomoção
dos moradores entre os bairros. Além dos benefícios elencados para os moradores
locais, em se viabilizando, o LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA
contribuirá ainda para o incremento no valor do metro quadrado dos imóveis da região.
No cenário econômico, novos empreendimentos propiciam a movimentação da
economia local, seja pela geração de postos de trabalho diretos e indiretos, assim
como pela aquisição de insumos e contratação de serviços necessários à implantação
do loteamento e posteriormente pela construção das habitações. Esse cenário
contribuirá para o aumento da renda de várias famílias e comerciantes locais e,
consequentemente, aumentarão a arrecadação de receitas fiscais para o município,
estado e até mesmo União.
Como principal prognóstico no cenário de implantação do empreendimento,
destacamos o benefício que o empreendimento propiciará ofertando 1.895 lotes
unifamiliares

e

6

lotes

multifamiliares,

o

que

representará

a

oferta

de

aproximadamente 4.479 unidades habitacionais e beneficiando cerca de 22.395
pessoas, pois considerando que o déficit habitacional do munícipio de São Vicente
chega a 9.767 domicílios, conforme dados de 2009 do Plano de Habitação de
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Interesse Social (PLHIS), o Loteamento de forma isolada, quando em plena ocupação,
possibilitará uma redução de aproximadamente 46% neste déficit.
Portanto, o cenário ambiental futuro com a implantação do LOTEAMENTO
RESIDENCIAL

JARDIM

EUROPA

se

mostra

técnica,

financeiramente

e

ambientalmente correta em relação a manutenção da área nas suas atuais condições,
as quais, além de não trazerem os benefícios para a população da região detalhados
no EIA e destacados neste capítulo, ainda geram incômodos e problemas de saúde
pública.

14.2

Cenário Futuro Sem o Empreendimento

No caso de um cenário futuro sem a realização do empreendimento, ou seja,
considerando a não implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM
EUROPA na gleba objeto dos estudos do presente EIA, concluiu-se pela inviabilidade
de alternativas locacionais tecnicamente viáveis para o recebimento de um loteamento
deste porte na Macroárea Continental de São Vicente, conforme pormenorizado no
Capítulo 04 – Estudos de Alternativas Locacionais e Urbanísticas.
Desta forma, se torna relativamente simples apontar as consequências da não
implantação do empreendimento em questão, pois, basta projetar para um futuro
próximo o agravamento dos problemas socioeconômicos atuais da região, seja nos
aspectos de déficit habitacional, macrodrenagem pluvial, mobilidade urbana e
econômicos.
Como esclarecido em outros capítulos deste Estudo, a principal problemática que um
empreendimento do porte do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA
poderia contribuir para a solução seria na redução significativa do déficit habitacional
em que o município de São Vicente se encontra, principalmente considerando que o
padrão dos lotes atenderia justamente as classes sociais menos favorecidas e que
constituem a maioria dos habitantes da Macroárea Continental do município. Desta
forma, a não implantação de um loteamento residencial nesta região, simplesmente
inviabilizará a curto prazo a oferta de lotes para construção de moradias dignas para
a sociedade vicentina, tão carente deste direito constitucional.
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Importante explicitar que um loteamento seguindo os preceitos urbanísticos modernos
traria benefícios significativos na infraestrutura urbana local, que partem desde a
valorização imobiliária dos bairros lindeiros, até aspectos de maior relevância, como
as questões relacionadas a macrodrenagem pluvial, pois existem pontos críticos
sujeitos a inundações no seu entorno, assim como referente a mobilidade dos
moradores entre os bairros Jardim Rio Branco e Parque das Bandeiras, uma vez que
o terreno representa uma descontinuidade urbanística na região, demandando dos
moradores deslocamentos superiores a 2 km para se locomoverem de um desses
bairros para o outro, devido a necessidade de se contornar o terreno.
Adicionalmente, em não se viabilizando o empreendimento, a supressão de 50% da
vegetação atualmente existente no terreno não ocorreria, sendo mantida
integralmente, a princípio, contudo, sem provavelmente se perpetuar nas atuais
condições por muito tempo, devido ao efeito de borda que seguramente se
intensificará, o qual já é observado partindo dos limites do terreno e ainda de seu
interior, devido a existência de trilhas e dos campos de futebol utilizados pela
população local. Destacamos também as atividades de caça e descarte de lixo que
atualmente ocorrem na gleba e, ainda, o potencial da área ser invadida por ocupações
irregulares, como já ocorre em áreas próximas, condição esta que resultará na
derrubada de mata para construção de habitações inadequadas e sem qualquer plano
ou programa de mitigação e/ou compensação, como ocorre no caso de
empreendimentos legalmente implantados. Diante do exposto, a não implantação do
empreendimento e manutenção integral da vegetação não representa qualquer ganho
ambiental a médio e longo prazo, mas sim, apenas uma falsa impressão
preservacionista, pois essas condições não possuem viabilidade de se manterem por
muito tempo.
Por último, porém não menos importante, precisam ser apontados os aspectos
econômicos, uma vez que deixariam de ser gerados empregos diretos e indiretos
necessários para as obras de implantação do loteamento, assim como de construção
das casas pelos futuros proprietários dos lotes, além das receitas fiscais geradas pelos
impostos associados a aquisição de insumos e serviços relacionados. Este aspecto
se torna ainda mais relevante considerando o atual cenário econômico desfavorável
causado pela pandemia de COVID-19.
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15.

CONCLUSÕES

Por meio dos estudos ambientais apresentados neste Estudo de Impacto Ambiental EIA foram elencados e avaliados os aspectos mais significativos para a avaliar a
viabilidade ambiental e socioeconômica para implantação do LOTEAMENTO
RESIDENCIAL JARDIM EUROPA.
A definição da melhor localização para implantação do empreendimento integrou as
esferas Física, Biótica e Socioeconômica com o intuito de avaliar os impactos
potenciais, aliando as devidas medidas mitigadoras, de monitoramento e
compensatórias

a

técnicas

de

preservação

ambiental

e

iniciativas

para

desenvolvimento da comunidade local.
A área definida para acolher o loteamento foi escolhida considerando primordialmente
os aspectos legais de zoneamento e uso e ocupação do solo estabelecidos pelo
Zoneamento Ecológico Econômico da Baixada Santista (Decreto Estadual nº
58.996/2013) e Lei de Uso e Ocupação do Solo de São Vicente (Lei Complementar nº
987/2020), assim como as características físicas e ambientais, como dimensões dos
terrenos e presença de Áreas de Preservação Permanente (APP’s), como córregos e
mangue, e, por último viabilidade comercial para sua aquisição. Tendo o terreno em
questão sido considerado o mais apropriado para receber o Empreendimento.
As Áreas de Influência deste Estudo abrangeram a extensão geográfica a ser direta e
indiretamente afetada pelos impactos gerados nas fases de planejamento,
implantação e operação do empreendimento, sendo estabelecidos diferentes limites
para os estudos dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico. A Área Diretamente
Afetada (ADA) compreendeu a porção da gleba que de fato sofrerá as intervenções
necessárias para implantação do empreendimento, que possui 857.723,08 m², sendo
a mesma para os 3 meios. Para a Área de Influência Direta (AID), definiu-se para os
Meios Físico e Biótico as Sub-bacias dos rios Boturoca e Piaçabuçu, sendo que, para
Meio Socioeconômico, foi considerada a zona urbana da Macro Área Continental de
São Vicente/SP. Considerando um nível de maior espaçamento territorial no que
tange os efeitos indiretos trazidos pela implantação e operação do Loteamento,
considerou-se para a Área de Influência Indireta (AII) dos Meios Físico e Biótico o
limite geográfico definido pela Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, a qual
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corresponde a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) nº 7; em
relação ao Meio Socioeconômico, a AII foi definida considerando os limites
geográficos do município de São Vicente em sua totalidade, ou seja, tanto a Macro
Área Continental, quanto a Insular.
Embora a área pretendida para a implantação do empreendimento corresponda
somente à uma porção da Gleba, devido aos seus atributos físicos e histórico de uso,
destacando o fato da cobertura vegetal incidente não apresentar barreiras físicas entre
a área objeto de implantação e o restante da propriedade, de forma conservadora foi
considerada nos estudos que compõe os Diagnósticos dos Meio Físico, Biótico e
Socioeconômico toda a área do terreno.
Considerando o Diagnóstico Ambiental do Meio Físico, temos a destacar o principal
aspecto abiótico levantado pelo presente EIA e que impacta diretamente o terreno e
bairros vizinhos, o qual refere-se as ações antrópicas de implantação de obras
lineares importantes como a antiga Estrada de Ferro Sorocabana ao sul, na década
de 1930, Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055) implantada em 1951, ao norte,
assim como pela ocupação dos terrenos à sudoeste e nordeste e que posteriormente
deram origem, respectivamente, aos bairros Parque das Bandeiras e Jardim Rio
Branco, implantados nas décadas de 1950 e 60, os quais utilizaram material de
empréstimo da área em estudo, conforme é comprovado pela análise das fotos
históricas apresentadas. Tais ações resultaram no confinamento do terreno e
descaracterizaram completamente a condição natural dos recursos hídricos
superficiais ali presentes, resultando em extensas áreas alagadas em seu interior,
assim como alteraram as condições de macrodrenagem do seu entorno.
Diante do exposto, a implementação das estruturas de drenagem para atender ao
empreendimento trará a região melhores condições em relação ao escoamento das
águas pluviais e será parte da solução dos problemas estruturais ali encontrados.
Conforme Diagnóstico do Meio Biótico, a cobertura vegetal existente no terreno
pertence ao Bioma da Mata Atlântica, classificada como Floresta Alta de Restinga
Secundária, com cerca de 733.147,57 m² apresentando-se em estágio médio de
regeneração e 42.674,84 m² em estágio pioneiro, havendo ainda extensas áreas
alagadas e campos antrópicos. Para implantação do empreendimento se fará
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necessária a supressão de 378.275,82 m² dessa vegetação, sendo o restante,
397.546,60 m² a ser mantido na propriedade. Considerando ainda as áreas úmidas,
será mantida para fins de preservação ambiental o total de 428.832,81 m², compondo
as Áreas Verdes do empreendimento, como conforme preconizam a Lei nº 11.428, de
22/12/2006 e a Resolução SIMA nº 80, de 16/10/2020.
Desta forma, entende-se que apesar dos números de supressão parecerem elevados,
pelo contexto em que se insere o terreno, completamente isolado de outros
fragmentos florestais, tendo assim seu valor ecológico seriamente prejudicado,
considerando o acentuado processo de efeito de borda e, ainda, o descarte de
resíduos pela população, a prática de caça na área e o grande potencial da área ser
invadida por ocupações irregulares, como já ocorre em áreas próximas, conclui-se
que a implantação do empreendimento permitirá uma garantia por força de lei da
manutenção das condições fitossociológicas do remanescente florestal, assim como
a preservação da fauna associada. Destacando, que além das medidas mitigatórias
propostas para minimização dos impactos sobre a fauna, a supressão de vegetação
a ser submetida a aprovação pela CETESB resultará em uma compensação florestal
de 530.869,56 m² a ser realizada na recuperação de áreas degradadas, o que
representa um efeito muito significativo em um cenário de médio e longo prazo.
No aspecto Socioeconômico, verificou-se impactos pouco significativos que se
referem a eventuais incômodos a população do entorno, como aumento dos níveis de
ruídos, aumento do tráfego de caminhões pelas ruas que darão acesso ao terreno e
a ressuspensão de poeiras pela circulação dos veículos em áreas não pavimentadas,
contudo, como estes impactos, se gerados, irão ocorrer exclusivamente na fase de
implantação, entende-se que terão curta duração, se findando ao término das obras,
não sendo desta forma impeditivos a implantação do empreendimento.
Associada a questão acima, se prevê o aumento do tráfego por veículos leves e
demanda por transporte coletivo, haja vista o elevado número de famílias que
ocuparão o Loteamento. Entretanto, além dessa ocupação ocorrer de forma gradativa
ao longo de alguns anos, a implantação de iniciativas do poder público a curto e médio
prazo para a região, como o prolongamento das linhas do Veículo Leve sobre Trilhos
(VLT), ciclovias do Plano Cicloviário Metropolitano (PCM) e a estruturação da Ponte
dos Barreiros, contribuirão em muito para mitigação desse impacto.
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O LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA seguirá conceitos urbanísticos
modernos e atenderá aos preceitos de zoneamento e uso do solo municipais,
conforme já exposto, devendo propiciar benefícios também para seu entorno, como
contribuir para a redução dos problemas de alagamentos, facilitar a locomoção dos
moradores entre os bairros Parque das Bandeiras e Jardim Rio Branco devido ao seu
viário, além de contribuir para valorização imobiliária dos imóveis da região.
Como impacto positivo, comum a implantação de novos empreendimentos e ainda
mais relevante no atual cenário econômico desfavorável causado pela pandemia de
COVID-19, destaca-se a movimentação da economia local, propiciada pela geração
de postos de trabalho diretos e indiretos, assim como pela aquisição de insumos e
contratação de serviços necessários à implantação do loteamento e, posteriormente,
pela construção das habitações, contribuindo desta forma para o aumento da renda
de várias famílias e comerciantes locais que, consequentemente, pagando seus
impostos aumentarão a arrecadação de receitas fiscais municipais, estaduais e
federais.
Como principal contribuição, a implantação do empreendimento ofertará pelo menos
4.479 novas moradias quando de sua plena ocupação, considerando os 1.895 lotes
unifamiliares e 6 lotes multifamiliares previstos no seu Projeto Urbanístico, o que
possibilitará uma redução de aproximadamente 46% no déficit habitacional de São
Vicente que chega a 9.767 domicílios, conforme dados oficiais do próprio município.
De forma geral, considerando os aspectos elencados e aqui brevemente
resumidos, a equipe responsável pela elaboração deste EIA entende que a
implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIA JARDIM EUROPA é adequada e
oportuna, uma vez que alia aspectos ambientais e técnicos para proporcionar
ao município um número significativo de lotes residenciais, resultando em um
balanço positivo quanto aos impactos diagnosticados, sendo assim viável
desde que sua construção siga rigorosamente a concepção já descrita e seja
garantida a adequada implementação dos Planos e Programas de Mitigação,
Monitoramento, Compensação e Potencialização propostos no presente
documento.
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17.

EQUIPE TÉCNICA

Neste último capítulo apresentamos os responsáveis técnicos e a equipe técnica
multidisciplinar envolvida na elaboração deste Estudo de Impacto Ambiental - EIA,
conforme orientação dada pelo Manual Para Elaboração de Estudos Para
Licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental, disponível no anexo único a que
se refere o artigo 1º da Decisão de Diretoria nº 217/2014/l, de 06/08/2014.
Responsáveis Técnicos:
Coordenação Geral
Nome

Profissão

José Eduardo Molina Bez

Eng.º Civil

Conselho de
Classe
CREA/SP nº
5.061.152.868

CTF IBAMA
6287693

Diagnóstico Ambiental do Meio Físico
Nome

Profissão

Victor Pinto Rajab

Engenheiro
Ambiental

Conselho de
Classe
CREA/SP nº
5.070.544.459

CTF IBAMA
7839350

Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico – Fauna
Nome

Profissão

Iraê Souza Bueno de
Almeida

Biólogo

Conselho de
Classe
CRBio nº
64.813/01-D

CTF IBAMA
7467264

Levantamento Florístico e Fitossociológico
Nome

Profissão

Daniel Usier de Homem Melo

Biólogo e Eng.º
Ambiental e
Sanitarista
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Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico,
Geoprocessamento e Cartografia
Conselho de
Nome
Profissão
Classe
CREA/SP nº
Daniel Kozlowki Caldo
Geógrafo
2.610.682.290

CTF IBAMA
5011264

Projetos Urbanístico, Terraplenagem e Drenagem
Nome

Profissão

Adriano Fernandes

Eng.º Civil

Conselho de
Classe
CREA/SP nº
5.070.714.998

CTF IBAMA

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico
A LASCA ARQUEOLOGIA
Conselho de
Nome
Profissão
CTF IBAMA
Classe
Geóloga e Mestre
CREA/SP nº
Lúcia de J. C. Oliveira Juliani
266.374
em Arqueologia
129.069/D
Avaliação Ambiental Preliminar (Fase I)
SGW SERVICES ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.
Conselho de
Nome
Profissão
CTF IBAMA
Classe
CREA/SP nº
Andréa Barbin Aluani
Geóloga
5.060.871.816
RIT – Relatório de Impacto de Trânsito
APPROBARE ASSESSORIA EM PROJETOS
Conselho de
Nome
Profissão
Classe
Edison de Oliveira Vianna
Arquiteto e
CAU/BR nº
Júnior
Urbanista
00A1113143

CTF IBAMA

Relatório Geotécnico-Geológico
JOÃO PEDRO CONSULTORIA EM ESTUDOS GEOTÉCNICOS LTDA.
Conselho de
Nome
Profissão
CTF IBAMA
Classe
CREA/SP nº
Marco Antônio Paternost
Geólogo
161.845/D
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Equipe Multidisciplinar:
Nome

Profissão

José Eduardo Molina Bez

Eng.º Civil

Fernanda Augusto Moschetto

Bióloga e Mestre
em Ecologia

Iraê Souza Bueno de
Almeida
Daniel Kozlowki Caldo

Victor Pinto Rajab

Biólogo
Geógrafo
Eng.º Ambiental
e Mestre em
Análise
Ambiental
Integrada

Conselho de
Classe
CREA/SP nº
5.061.152.868
CRBio nº
72.175/01-D
CRBio nº
64.813/01-D
CREA/SP nº
2.610.682.290
CREA/SP nº
5.070.544.459

Nycolas Gomes da Cunha
Carvalho

Eng.º Ambiental

CREA/SP nº
5.070.532.592

Carlo Nogaroto

Diagramador

MTb nº 29.693

Ana Lúcia Molina Bez

Jornalista

MTb nº 23.861

CTF IBAMA
6287693
4951254
7467264
5011264

7839350

As Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART) de todos os Responsáveis
Técnicos encontram-se nos ANEXOS 17-01.01, 17-01.02, 17-01.03, 17-01.04 e 1701.05.
No ANEXO 17-02 encontra-se a Declaração de Responsabilidade do EIA/RIMA, em
atendimento ao disposto na Decisão de Diretoria nº 069/2016/P, de 12 de abril de
2016.
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