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APRESENTAÇÃO 

 

Este Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) resume o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do 
Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras, a ser implantado em Caieiras, estado de São Paulo, 
pela empresa Swiss Park Caieiras Incorporadora SPE Ltda. 

O objetivo deste RIMA é tornar acessível ao público não especializado as características 
essenciais do projeto urbanístico, bem como informar os impactos ambientais devidos à sua 
implantação e as providências que serão tomadas para minimizar esses impactos. 

O EIA-RIMA foi elaborado por um conjunto de profissionais de várias especialidades, de modo 
a garantir uma análise aprofundada de todos os aspectos envolvidos nas diversas fases do 
projeto, além de analisar a legislação, as atividades socioeconômicas do entorno, o relevo, o 
solo, a vegetação e, especialmente, os impactos no meio ambiente e as medidas para sua 
proteção. 
O RIMA foi organizado em capítulos com o objetivo de apresentar o conteúdo do estudo 
ambiental ao órgão licenciador responsável, atendimento ao disposto na legislação ambiental 
vigente e conforme Manual para Elaboração de Estudos para Licenciamento com Avaliação 
de Impacto Ambiental (CETESB, 2014), sendo parte do Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
do Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras. 
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CAPÍTULO 1. Responsáveis pelo EIA/RIMA 
 
 

Identificação do Empreendedor 

Swiss Park Caieiras Incorporadora SPE Ltda  

CNPJ: 30.561.477/0001-07 

Endereço para correspondência: Rua Maria Alves Martins, 600 – Swiss Park 

Campinas, SP – 13049-523 

Tel./Fax: (19) 3738-5500 

Contato: Ricardo Anversa - ricardo@swisspark.com.br 

                Livia Maria Gonçalves - projetos@swisspark.com.br 
 

 

 

Informações da Empresa Responsável pelo EIA e RIMA 

DFREIRE Planejamento e Consultoria Ltda. 
CNPJ: 02.571.089/0001-71 

 

Rua Henrique Monteiro 234, cjs 11 e 12 

Pinheiros, São Paulo / SP 

CEP: 05423-020 

Tel/Fax: (11) 3798-3606 

Contato: Décio Freire 

E-mail: deciofreire@dfreireconsultoria.com.br/ 

dfreire@dfreireconsultoria.com.br 
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Andrea Prado Lima Engenheira Civil e Engenheira de 
Segurança do Trabalho CREA 5061159543 

Equipe Técnica 

Meio Biótico 

Bruno César França Eng. Florestal CREA/SP 5062082660 

Celso Augusto Garcia Eng. Florestal CREA/SP 5063132037 

Virgínia Valentim Analista Ambiental - Geoprocessamento IBAMA 6025949 

Dennis Driesmans Beyer Biólogo CRBio 035361/01-D 

Marcelo Morena Biólogo CRBio 106648/01-D 

Alessandra Mello Souza Bióloga CRBio 100886/01-D 

Meio Físico 

Adriano Akiossi Geólogo CREA/SP 5060516969 

Meio socioeconômico 

Thais Zucheto de Menezes Geógrafa CREA/SP 5063221479 

Maíra Fernandes Geógrafa CREA/SP 5063075692 

Patricia Barbosa Fernandes Geógrafa CREA/SP 5063076829 
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CAPÍTULO 2.  
O Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras 
 

O Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras será implantado no município de Caieiras em uma 
área de cerca de 296,25 hectares, pertencente à Companhia Melhoramentos de São Paulo 
que vem utilizando a área para a cultura de eucaliptos para fins de sua produção industrial. A 
proprietária da gleba está de acordo com a implantação de um novo processo urbanístico e 
tem contrato de parceria firmado com a empresa Swiss Park Caieiras Incorporadora SPE 
Ltda. 

O Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras tem como finalidade a implantação de projetos 
urbanísticos que se constituem numa urbanização planejada para a gleba como um todo, 
sendo previstas oito fases compostas de seis loteamentos residenciais unifamiliares, 
comercial e de uso misto; um loteamento para incorporação imobiliária e um loteamento para 
uso empresarial; além de áreas de apoio e portarias, sistema viário, áreas institucionais, 
equipamentos públicos, áreas verdes, e um centro de boas-vindas, com auditório e área para 
associação. Os loteamentos serão objeto de pedidos de licenças de instalação específicas de 
acordo com a estimativa de cronograma das obras, que serão realizadas em 
aproximadamente 16 anos. 

A área do empreendimento está inserida na Macrozona de Consolidação Urbana (MCU), de 
acordo com o Plano Diretor (Lei Complementar Nº 5.391 de 7 outubro de 2020) e incide sobre 
as zonas ZPR 2 - Zona Predominantemente Residencial de Média Densidade; ZICS – Zona 
Industrial e de Comércio Sustentável, além de pequeno trecho incidente no Corredor 
Comercial e de Serviços (CCS - 61), definidas pela Lei Municipal Nº 5.392 de 7 outubro de 
2020, que define o zoneamento do município. 

Os principais acessos ao empreendimento serão realizados pela Rodovia Tancredo de 
Almeida Neves – antiga estrada de ligação São Paulo a Campinas, e pelas Avenidas João 
Casarotto, Emancipador Ivo Manoel; Fumiaki Yamamoto; Dr Olindo Dártora; Colômbia; 
Avenida Manuel Carlos Gomes. 

Apresenta-se na figura a seguir a localização regional do Plano Urbanístico Swiss Park 
Caieiras no município de Caieiras em seu contexto regional. 
  

 
1 CCS 6 - Avenida Dr. Olindo Dártora, Avenida João Martins Ramo e Avenida Valdemar Gomes Marino. 
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Localização Regional do Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras 
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Justificativas do Empreendimento 

O Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras será implantado em Caieiras, cidade situada na 
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), maior aglomeração urbana do país, e possui 
importantes vias que interligam a capital ao restante do estado e do país. Os principais 
acessos ao município são pela Rodovia Prefeito Luiz Salomão Chamma (SP-023 – conhecida 
como Estrada Velha de Campinas), pelo Rodoanel Mário Covas até a Rodovia Presidente 
Tancredo Neves (SP-332), pela Rodovia Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348). O 
acesso pode ser realizado também pela Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, que liga 
São Paulo a Caieiras. 

A RMSP, ao lado das regiões metropolitanas da Baixada Santista, de Campinas, de Sorocaba 
e do Vale do Paraíba e Litoral Norte, além das aglomerações urbanas de Piracicaba e de 
Jundiaí, integra a Macrometrópole Paulista, terceira maior mancha urbana do planeta e a mais 
importante rede de cidades do país. Concentra diversificadas atividades econômicas, o maior 
parque industrial do país, além de ser o principal centro financeiro brasileiro. (EMPLASA2) 

É considerada a região econômica mais importante do estado na participação do PIB, pois 
alcançou em 2017 cerca de 53% do total do PIB estadual, conforme dados da Fundação 
SEADE (2020), sendo que o setor de serviços foi o mais significativo para essa constituição. 
Por isso, a região se destaca por ser referência no setor de serviços, especialmente, de 
telecomunicações, educação, saúde, cultura, entre outros. Dos 39 municípios da RMSP, 
Caieiras está situado na porção norte da região juntamente com Cajamar, Francisco Morato, 
Franco da Rocha e Mairiporã. 

Em razão do processo de desconcentração industrial que atingiu a maior parte dos municípios 
da RMSP, a região do empreendimento ganhou novos usos, com a implantação de muitos 
empreendimentos, principalmente voltados às atividades de comércio e serviços. Mais 
recentemente, o potencial imobiliário da região vem estimulando também a ocupação urbana 
voltada à moradia, como por exemplo a implantação de loteamentos e condomínios 
residenciais. 

Ressalte-se o aproveitamento para fins urbanos de uma gleba de 21 hectares, ao lado da 
gleba do presente empreendimento, também promovida pela empresa Swiss Park e que foi 
objeto de aprovação junto ao GRAPROHAB. Trata-se de uma gleba de dimensões reduzidas 
com matrícula independente e que está cercada por sistema viário municipal, com área 
institucional destinada à expansão de uma escola municipal, e cujos impactos são 
considerados de pequena magnitude não havendo supressão de vegetação nativa a não ser 
para passagem de redes de infraestrutura. 

Caieiras possui bons indicadores sociais, como IDH considerado de alto desenvolvimento 
humano (0,781), de acordo com os últimos dados do PNUD (2010). O melhor indicador do 
IDH-Municipal, em 2010, foi na dimensão longevidade, seguido pela dimensão educação, 
ambas acima da média da RMSP. Com alta expectativa de vida, índices educacionais e renda, 
como se observa pelo Índice Paulista de Responsabilidade Social, que avalia esses 
parâmetros, Caieiras ficou classificado em 2018 no grupo dos municípios Dinâmicos, que se 
caracterizam por um nível elevado de riqueza com bons níveis nos indicadores sociais.  Esses 
são fatores que favorecem ainda mais a atração de novos usos e incorporações, notadamente 
do setor residencial. 

 
2 Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – RMSP. EMPLASA. Disponível em 
https://www.pdui.sp.gov.br/rmsp/?page_id=56. 
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Com a implantação do empreendimento Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras, a região 
em seu entorno estará mais interligada ao sistema viário, melhorando assim a mobilidade 
urbana e potencializando usos residenciais, comerciais e de serviços diversificados. 

O potencial de atração de novos investimentos e empreendimentos na região do entorno do 
empreendimento são fatores relevantes e que também justificam a implantação do 
empreendimento ora proposto. 

Empreendimentos como o Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras também são 
considerados positivos, uma vez que são definidos, sempre tendo em vista a legislação 
vigente - ambiental e urbanística vigente, atendendo aos critérios de restrições às áreas 
propostas para ocupação, conforme exigidos pela Prefeitura municipal e pelo órgão ambiental 
licenciador. Cabe ressaltar que também a área do empreendimento está em consonância com 
o Plano Diretor e Zoneamento de Caieiras. 

Além dos aspectos socioeconômicos considerados na proposta do Plano Urbanístico Swiss 
Park Caieiras, a avaliação da viabilidade ambiental do local do empreendimento, também 
contribui para justificar sua implantação, pois os projetos – urbanístico; de engenharia, 
saneamento, drenagem e paisagismo visam adotar posturas urbanas de valorização e 
potencialização de atributos ambientais presentes na gleba, de minimização de efeitos 
ambientais negativos (como os aspectos relacionados a macro e micro drenagem, vegetação 
nativa presente na área), como também a compatibilização com o viário local e regional. 

Assim sendo, as justificativas para empreendimentos dessa natureza sempre estão 
fortemente associadas a fatores socioeconômicos da região aonde irão se inserir, 
considerando, nesse caso, aspectos relacionados à mobilidade (com alternativas de 
deslocamento), à população, renda, condições de vida, atividades econômicas, além de ser 
também mais uma alternativa de ocupação planejada, voltada a usos residenciais, comerciais 
e de serviços para dinamizar o próprio município de Caieiras e a RMSP, em uma gleba com 
forte vocação urbana dado seu contexto de inserção. 

 

Histórico da Área 

Ao longo das últimas décadas, a área objeto do presente licenciamento ambiental foi utilizada 
para plantio de eucalipto, para fornecimento de matéria-prima (celulose) sob responsabilidade 
da empresa Companhia Melhoramentos de São Paulo, proprietária da gleba. 

A empresa decidiu não utilizar mais estas áreas para o plantio, e sim iniciar um processo de 
ocupação urbanística para criar uma alternativa habitacional à região, demanda crescente no 
contexto da Região Metropolitana de São Paulo e em Caieiras pela sua própria localização 
estratégica. Assim, em parceria com a empresa Swiss Park Caieiras Incorporadora SPE 
Ltda, a Companhia Melhoramentos de São Paulo estabeleceu um acordo comercial para a 
elaboração de um plano urbanístico e tem contrato de parceria firmado para o 
desenvolvimento do projeto, sua aprovação e implantação. 

Ainda com este mesmo objetivo, de implantar um empreendimento urbanístico, a Companhia 
Melhoramentos de São Paulo iniciou um processo de licenciamento junto ao GRAPROHAB, 
em junho de 2020, de uma área adjacente, localizada na Avenida Dr. Olindo Dártora, com 
total de 21,32 ha. 
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Estudo de Alternativas 

Alternativas de Localização 

O estudo de alternativas locacionais de um empreendimento urbanístico passa inicialmente 
pela análise de fatores urbanísticos, ambientais, técnicos, econômicos e legais de uma dada 
propriedade. 

Como resultante desse processo inicial de análise, têm-se que o Plano Urbanístico Swiss 
Park Caieiras é direcionado para as seguintes potencialidades: 

a) Inserção regional do empreendimento: importância econômica, dinâmica populacional, 
integração com sistema viário estruturado e com o vetor de expansão urbana do 
município de Caieiras e da Região Metropolitana de São Paulo, interação 
socioespacial com os municípios da região; 

b) Inserção da área do empreendimento na Macrozona de Consolidação Urbana (MCU) 
do município de Caieiras, de acordo com seu Plano Diretor, e sobre as zonas ZPR 2 - 
Zona Predominantemente Residencial de Média Densidade e ZICS – Zona Industrial 
e de Comércio Sustentável, e Corredor Comercial e de Serviços (CCS - 6), 
demonstrando assim a plena compatibilidade com o planejamento municipal; 

c) Ampliação da oferta de áreas para uso residenciais, comércio e serviços e uso 
empresarial, com incremento populacional do vetor norte da RMSP, expansão da 
oferta de empregos e oportunidades de geração de renda em função da expansão de 
áreas para comercio regional de médio e grande porte, urbanização planejada e 
ordenada harmonizando o uso do solo urbano à conservação de remanescentes 
florestais e Áreas de Preservação Permanente. 

Assim, numa escala regional, a localização do empreendimento na área em estudo mostrou-
se adequada no que concerne à dinâmica de expansão metropolitana e compatível com o 
zoneamento municipal e com a política urbana definida pelo município e expressa em seu 
Plano Diretor. A partir dessas considerações passou-se a análise das alternativas de layout, 
numa escala de abordagem mais local 

Alternativas de Layout (Desenho do Projeto) 

Inicialmente foram definidas as áreas propícias à ocupação na gleba, considerando os 
seguintes principais aspectos: 

• Ocupação de áreas respeitando os recursos hídricos e Áreas de Preservação 
Permanente; 

• Evitar ao máximo a interferência em fragmento de vegetação em estágio médio e 
principalmente avançado de regeneração; 

• Estruturar a ocupação em função da diretriz viária solicitada pela Prefeitura Municipal 
de Caieiras que secciona a gleba em seu sentido leste / oeste; 

• Incorporar ao projeto a concepção de um Parque Linear a ser implantado ao longo do 
ribeirão do Cavalheiro, conforme definido no Plano Diretor da cidade de Caieiras;  

• Criar uma nova centralidade junto a esse eixo viário paralelo a estrada Tancredo 
Neves que permita a atração de atividades econômicas de apoio aos usos planejados; 
e ainda 
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• Fomentar a ligação de bairros da cidade nos sentidos leste / oeste e norte sul, 
favorecendo deslocamentos e permitindo maior diversidade de usos desses novos 
espaços. 

Desta forma foram identificados seis principais bolsões de ocupação, conforme apresentado 
abaixo na figura 

Áreas possíveis de ocupação dentro da Propriedade 

 

Na sequência, o projeto foi desenhado de forma a: 

• Localizar áreas de uso comercial e de serviços ao longo da diretriz viária, e outras vias 
urbanas, favorecendo o acesso à população da região como um todo e melhorando a 
mobilidade; 

• Inserir áreas residenciais em núcleos mais protegidos, favorecendo a qualidade de 
vida, e inserir áreas comerciais próximas, permitindo a conexão e uma estrutura mais 
planejada; 

• Evitar a proximidade de áreas residenciais à Estação Elevatória da Sabesp, e 
interferências na adutora existente; 

• Indicar as áreas institucionais próximas à sistema viário existente, e de acordo com as 
prioridades da Prefeitura; 

• Assumir premissas indicadas pela equipe da CETESB, notadamente a orientação de 
se evitar o seccionamento da mata em estágio médio e avançado de regeneração e 
que se localiza na porção oeste da gleba, considerada seu maior atributo ambiental; 

Implantar progressivamente as diversas fases do empreendimento, compreendendo lotes de 
uso comercial e empresarial e loteamentos residenciais, atendendo à evolução da demanda 
habitacional e de áreas para comércio e serviços de médio porte. 

Página: 721



   

 

 

 
 

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental 
Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras 

Página | 12 
 2020 

 

As seguintes alternativas foram estudas e, por fim, uma delas escolhida. 

Alternativa 01 - Concepção Inicial apresentada no Termo de Referência 

Nesta Alternativa 01, apresentada no Termo de Referência, a concepção envolvia a criação 
de um conjunto de seis bolsões, sendo uma área para lotes empresariais, quatro lotes para 
uso residencial unifamiliar, e uma área para lotes residenciais multifamiliares, com lotes 
comerciais ao longo das avenidas Manoel Carlos Gomes, Dr. Olindo Dártora e Rodovia 
Presidente Tancredo Neves. 

Essa alternativa previa a implantação de uma via definida inicialmente pela Prefeitura 
Municipal de Caieiras (diretrizes viárias) – situada à leste da propriedade – de ligação de 
bairros da área central da cidade com a Tancredo Neves e que seccionava a mata em estágio 
médio e avançado de conservação. 

Cabe ressaltar que, nesta fase ainda não haviam sido realizados os estudos ambientais bem 
como não tinham sido consideradas condicionantes técnicas do projeto de terraplenagem e 
infraestrutura de saneamento, sendo apenas um primeiro plano conceitual. 

Alternativa de Layout 01 – Termo de Referência 

 

Alternativa 02 – Concepção do TR Revisada 

Essa Alternativa 02 procurou respeitar os limites de fragmentos identificados por imagem 
aérea, e apresentou desenho das vias que respeitassem as curvas de nível levantadas pelos 
serviços de topografia. Serviu assim de base para os trabalhos de campo para os estudos 
ambientais, e como ponto inicial para a definição da concepção urbanística mais precisa e 
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que norteasse a concepção dos projetos de terraplanagem, saneamento e drenagem da área 
da propriedade. 

Nessa Alternativa 02 de revisão foi cancelada a implantação da via inicialmente prevista de 
ligação norte / sul e que seccionava a mata existente na propriedade, atendendo a uma 
orientação da equipe CETESB. 

Alternativa de Layout 02 – Concepção do TR Revisada 

 

Alternativa 03 – Nova Revisão 

Com a elaboração do diagnóstico ambiental, especialmente o posicionamento correto das 
nascentes e a localização e identificação dos fragmentos de vegetação no interior da 
propriedade, e considerando impactos ambientais que foram avaliados nas alternativas 
anteriores, uma nova versão foi desenhada, evitando ao máximo o seccionamento de Áreas 
de Preservação Permanente, mas respeitando a diretriz viária determinada pela Prefeitura 
Municipal de Caieiras. 

Nesta alternativa, a área destinada aos lotes empresariais foi reduzida e adequada para evitar 
interferência nos dois fragmentos a oeste da propriedade; e o eixo secundário no sentido 
norte-sul foi ajustado para menor interferência em APP mantendo-se assim sem 
seccionamento a área coberta por mata próxima ao limite oeste da gleba. 

Na porção leste, foi mantido o bolsão para implantação de lotes para uso empresarial, e ao 
sul do eixo viário principal foram desenhados os lotes para uso residencial unifamiliar e de 
uso misto, para implantação de comércios com o objetivo de atender aos novos moradores. 
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Alternativa de Layout 03 – Nova Revisão 

 

Alternativa 04 – Alternativa Selecionada 

Em decorrência de novos ajustes solicitados pela Prefeitura Municipal de Caieiras, em outubro 
deste ano, a empresa responsável alterou a concepção do projeto previsto na Alternativa 03, 
de forma a incorporar as seguintes alterações: 

• Implantação de duas áreas de sistema de lazer, próximas ao reservatório da Sabesp, 
no limite noroeste da propriedade; 

• Alargamento da via e ajuste das rotatórias no limite leste da propriedade; e  

• Implantação de cul de sac no limite sul. 

Sendo assim, a Alternativa 04 foi a alternativa selecionada para o desenvolvimento do projeto 
do Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras, pré-aprovada pela Prefeitura de Caieiras. 
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Alternativa de Layout 04 – Alternativa Selecionada 

 

Alternativa de não realização do Projeto 

O conjunto de fatores analisados mostra que entre as alternativas consideradas, aquela 
selecionada pelo empreendedor é adequada em termos das políticas públicas de âmbito 
municipal e metropolitano, e, também sob a ótica ambiental, como se verá ao longo do 
presente EIA. 

A alternativa de não realização do projeto indica que a área selecionada para o 
empreendimento manteria as características atuais, não cumprindo com sua função social 
nem atendendo às diretrizes municipais de uso do solo. A manutenção deste cenário 
prejudicaria a oportunidade de desenvolvimento econômico da região onde se insere, na 
medida que não seriam oferecidas áreas para instalação de usos comerciais de âmbito local 
e regional, nem mesmo a oferta de áreas residenciais para abrigar a crescente demanda por 
áreas. 

Ressalte-se, ainda, que a implantação do empreendimento, na medida que constituiu uma 
ocupação ordenada e que privilegia a conservação de remanescentes de vegetação para uma 
convivência harmônica e sustentável irá contribuir para a melhoria das condições ambientais 
da área, promovendo a conservação e proteção de áreas de APP, mantendo áreas 
importantes para corredores ecológicos, bem como mantendo a integridade da mata existente 
na propriedade, os termos das normas legais vigentes no estado de São Paulo.  

Pelos aspectos mencionados, considerando a concepção do empreendimento e sua 
compatibilidade com as políticas e posturas municipais, conclui-se que a hipótese de não 
realização do empreendimento não é a mais adequada. 
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Aspectos Legais e Institucionais 

Quanto aos aspectos legais e institucionais, o estudo abordou as restrições constantes nas 
legislações vigentes, relativas à implantação de loteamentos, levando-se em consideração as 
áreas de preservação permanente, unidades de conservação, ordenamento territorial, entre 
outras. 

Legislação Urbanística 

A Lei Federal 6.766/19793, conhecida como Lei Lehmann, dispõe sobre parcelamento do solo 
urbano e dá outras providências. No caso de loteamentos o objeto da propriedade é o lote 
especificado, ou seja, o terreno, servido de infraestrutura básica, cujas dimensões atendam 
aos índices urbanísticos definidos no Plano Diretor ou em lei municipal para a zona em que 
se situe. 

A área onde se pretende implantar o empreendimento Plano Urbanístico Swiss Park 
Caieiras está situada na Macrozona de Consolidação Urbana (MCU) definida pela Lei 
Complementar Nº 5.392 de 7 outubro de 2020, que estabelece a revisão do Plano Diretor, nos 
termos da Lei Federal nº 10.257/2001, e inserida nas zonas ZPR 2 - Zona Predominantemente 
Residencial de Média Densidade, ZICS – Zona Industrial e de Comércio Sustentável, além de 
pequeno trecho incidente no Corredor Comercial e de Serviços (CCS – 6), definidas pela Lei 
Municipal Nº 5.392 de 7 outubro de 2020, que define o zoneamento do município. 

A Prefeitura Municipal de Caieiras emitiu documento em que certifica que a área do 
empreendimento atende aos instrumentos legais vigentes quanto ao uso e ocupação do solo. 

Apresenta-se na figura a seguir o zoneamento municipal incidente sobre a área do 
empreendimento. 

 
3 Alterada pelas leis nº 9.785/1999, 10.932/2004 e 11.445/2007. 
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Zoneamento Municipal 

 
 

Licenciamento Ambiental 

De acordo com o objeto deste estudo, trata-se de um empreendimento que perfaz o total de 
209,25 hectares, o que implica na exigência de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA), para análise dos aspectos físicos, bióticos e socioambientais que envolvem o 
empreendimento como balizador do respectivo licenciamento. 

A Resolução CONAMA 01/1986 foi a primeira norma jurídica, no nível federal, criada para a 
finalidade precípua de estabelecer regras objetivas quanto à avaliação de impactos 
ambientais, instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente (Artigo 9º, inciso III, da Lei nº 
6.938/81). 

A Resolução CONAMA 237/1997, trouxe algumas modificações ao procedimento de 
licenciamento ambiental previsto pela Resolução CONAMA 001/1986. O artigo 10 estabelece 
as etapas que devem ser seguidas pelo empreendedor e dispõe que o órgão ambiental 
competente expedirá as licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO). 

Na esfera estadual, a Resolução SMA 49/2014, estabelece os procedimentos para o 
licenciamento ambiental com avaliação de impacto ambiental no âmbito da CETESB 
considerando o disposto na legislação federal, notadamente na Resolução CONAMA 
237/1997, que estabeleceu os critérios e fixou as competências para tal procedimento. A 
citada Resolução estadual define as tipologias de estudos ambientais aplicáveis a avaliação 
de impacto, entre eles o EIA/RIMA. 

A Decisão de Diretoria CETESB 153/2014 sobre a consonância com a norma estadual os 
procedimentos para licenciar empreendimentos que requeiram avaliação de impacto 
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ambiental. E a Decisão de Diretoria 217/2014 – que aprova o Manual para Elaboração de 
Estudos para o Licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental. 

No que concerne ao licenciamento de loteamentos, ocorreu alteração no ordenamento jurídico 
paulista, com a edição do Decreto Estadual 47.397/2002, que alterou em parte o Decreto 
Estadual 8.468/1976, por meio do qual os loteamentos passaram a submeter-se à obtenção 
da Licença de Operação, o que não ocorria no passado, quando essas atividades se 
submetiam apenas à Licença Prévia e de Instalação 

Para loteamentos, ao invés da Licença de Instalação, essas atividades estão sujeitas à 
obtenção do Certificado de Aprovação, mediante parecer favorável de todos os órgãos 
componentes do GRAPROHAB. Esse Certificado equivalerá à emissão da LI, em que 
constarão as condicionantes a serem atendidas pelo empreendedor. 

Com relação à Licença de Operação, esta será emitida pela CETESB, uma vez cumpridas as 
condicionantes do respectivo Certificado de Aprovação, conforme artigo 62 do Regulamento 
da Lei 997/1976, aprovado pelo Decreto Estadual 8.468/1976 e suas alterações posteriores 
e, diferentemente de outras atividades licenciáveis pela Agência Paulista, esta não estará 
sujeita à renovação, a teor do previsto no parágrafo único do artigo 71 do mesmo diploma. 

Unidades de Conservação 

As Unidades de Conservação foram instituídas pela Lei Federal 9.985/2000 que regulamentou 
o artigo 225, § 1°, incisos I, II, III e IV da Constituição Federal, instituindo o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação – SNUC. Para essa finalidade, dividiu-se as Unidades de 
Conservação, de âmbito federal, estadual e municipal em dois grupos com características 
específicas: de Proteção Integral e de Uso Sustentável. 

Além do próprio perímetro das Unidades de Conservação – UC, que sofrem restrições de uso 
e tem um regime especial de administração, a lei estabeleceu para algumas categorias uma 
Zona de Amortecimento no entorno da UC, onde as atividades humanas estão sujeitas a 
normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a 
UC. A Resolução CONAMA 428/10 dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental, sobre 
necessidade de autorização dos órgãos responsáveis pela administração de unidades de 
conservação 

Na esfera estadual, a Resolução SMA 85/12 dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental, 
sobre a autorização dos órgãos responsáveis pela administração de unidades de conservação 
de que trata a Lei Federal 9.985/00 e a Resolução CONAMA 428/10. 

Para aquelas Unidades que ainda não possuem o Plano de Manejo, o limite da ZAM foi 
definido como um raio de até 3 Km a partir do limite da UC pela Resolução Conama nº 
418/2019. 

Decreto 36.859/93 cria o Parque Estadual do Juquery 

O Parque Estadual do Juquery foi criado a partir do Decreto 36.859 de 5 de junho de 1993 e 
abrange área de 1.927,69 ha. Seu órgão gestor é o Fundação Florestal e, até o momento da 
elaboração do presente EIA, o plano de manejo encontrava-se em construção, não estando 
definida a Zona de Amortecimento (ZAM). Como citado anteriormente, para aquelas Unidades 
que ainda não possuem o Plano de Manejo, o limite da ZAM foi definido como um raio de até 
3 Km a partir do limite da UC pela Resolução Conama nº 418/2019 que estabelece no 
parágrafo segundo do Artigo 1º. 
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O Parque Estadual do Juquery está distante cerca de 1,0 km da área do empreendimento, 
mas não deverá sofrer impactos diretos relativos à implantação do empreendimento. Contudo, 
pela proximidade da área do empreendimento com o Parque, é exigido que o órgão gestor da 
UC se manifeste quanto a possíveis impactos na UC e na respectiva Zona de Amortecimento, 
conforme Resolução CONAMA nº 428/2010. 

A CETESB encaminhou à Fundação Florestal, que é o órgão gestor da UC, ofício solicitando 
manifestação em relação ao processo de licenciamento ambiental do presente 
empreendimento 

Área de Preservação Permanente 

A Lei Federal 12.651/2012 define Área de Preservação Permanente – APP como “área 
protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” 
(artigo 3º, II). O artigo 4º define e delimita as Áreas de Preservação Permanente. O artigo 8º 
da Lei 12.651/12 estabelece que a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área 
de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de 
interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas em Lei. 

Para a implantação da infraestrutura do empreendimento está prevista a intervenção em Área 
de Preservação Permanente. Ao todo serão afetados 24.558,25 m² (2,45 ha) de superfície em 
APP (o que representa 1,38 % da área total da ADA), sendo 3.729,00 m² (0,21%) relativos à 
área de Campo Antrópico e 4.060,30 m² (0,23%) correspondem à Floresta Exótica, ou seja, 
ambientes que se encontram alterados. Do total de Floresta Ombrófila Densa em Estágio 
Inicial haverá 5.936,98 m² (0,33%) de intervenção e Floresta Ombrófila Densa em Estágio 
Inicial sob Floresta Exótica serão afetados 8.281,30 m² (0,47%). Haverá ainda 1.922,13 m² 
(0,11%) de Várzea em APP afetada pelo projeto. Todas essas intervenções serão 
devidamente compensadas conforme legislação vigente 

Outros espaços protegidos 

• Reserva Legal 

A Lei Federal 12.651/12, no Capítulo IV, define que todo imóvel rural deve manter área com 
cobertura vegetal, a título de Reserva Legal. 

Também no que se refere à regulamentação de Reserva Legal, o Decreto Estadual 53.939/09, 
dispõe sobre a manutenção, recomposição, condução da regeneração natural, compensação 
e composição da área de Reserva Legal de imóveis rurais no estado de São Paulo e dá 
providências correlatas.  

A área do empreendimento está inscrita no SICAR/SP sob nº 35090070030314 (ver Anexo 1 
- Documentos). 

• Mananciais da RMSP 

A Área de Proteção aos Mananciais da RMSP é uma área designada para a proteção dos 
cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos de interesse e, portanto, constitui 
um espaço protegido com regras especificas para o uso e ocupação do solo. a área do 
empreendimento não incide sobre as áreas de mananciais da RMSP. A área do 
empreendimento não incide sobre as áreas de mananciais da RMSP. 
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• Mata Atlântica 

A “Lei da Mata Atlântica” (Lei 11.428/06), retificada no diário oficial no dia 09/01/2007, dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e o Decreto Federal 
6.660/08 regulamenta seus dispositivos. 

A Resolução CONAMA 388/07 dispõe sobre a convalidação das Resoluções que definem 
vegetação primária e secundária nos estágios sucessionais de regeneração da Mata Atlântica 
para fins do disposto na Lei. 

O Decreto Federal 6.660/08 regulamenta o corte, a exploração e a supressão de vegetação 
nativa primária e vegetação nativa secundária nos estágios inicial, médio e avançado de 
regeneração da Mata Atlântica. 

Além dos já citados diplomas, outros ainda merecem atenção no que concerne à preservação 
e utilização das florestas e outras formas de vegetação tais como: 

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

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

As Resoluções SMA 07/17 e 80/20 dispõem sobre procedimentos específicos para supressão 
e compensação relativos ao bioma Mata Atlântica. 

Os critérios e parâmetros para compensação ambiental de áreas objeto de supressão de 
vegetação nativa, inclusive de árvores isoladas e de APPs em áreas rurais e urbanas estão 
dispostos na Resolução SMA 07/17. 

No estado de São Paulo, a Resolução SMA 80/20 dispõe sobre os procedimentos para análise 
dos pedidos de supressão de vegetação nativa para parcelamento do solo, condomínios ou 
qualquer edificação em área urbana, e o estabelecimento de área permeável na área urbana 
para os casos que especifica. 

• Cerrado 

A Lei Estadual 13.550/2009 dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 
Bioma Cerrado do Estado de São Paulo, formação florestal de ocorrência natural na região 
do empreendimento. Nesta, são definidos os percentuais de supressão e os critérios 
aplicáveis para a compensação ambiental pela supressão, considerando o estágio de 
regeneração dos fragmentos de cerrado e a conectividade com outros fragmentos do entorno. 

Cabe ressaltar que na área do empreendimento não ocorre essa tipologia vegetal. Entretanto, 
no Parque Estadual Juquery, próximo à área do empreendimento, ocorre a presença da 
vegetação de Cerrado, protegido por lei. 

• Espécies Ameaçadas de Extinção - Flora 

A Portaria MMA 443/14 estabelece a nova “Lista Nacional Oficial das Espécies da Flora 
Ameaçadas de Extinção”. 

Em âmbito estadual, a lista das espécies da flora ameaçadas de extinção é regulamentada 
pela Resolução SMA 57/16. 
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Na área do empreendimento, considerando todas as unidades da paisagem, foram 
registradas duas espécie – Araucaria angustifolia (Araucaria) e Cedrela fissilis (cedro-rosa), 
sendo a primeira considerada ameaçada de extinção na categoria “Em Perigo” e a segunda 
considerada ameaçada de extinção na categoria “Vulnerável”, ambas de acordo com as 
listagens do estado de São Paulo (Resolução SMA 57/2016) e do Brasil (Portaria MMA nº 
443/2014). 

Fauna 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, caput, § 1º, VII, inclui a proteção à fauna, 
juntamente com a flora. O Decreto 58.054/66 promulga a proteção da flora, fauna e das 
belezas cênicas dos países da América 

A Lei 5.197/67, regulamentada pelo Decreto 97.633/89, dispõe sobre a proteção à fauna e no 
seu artigo 1° reforça a proteção das espécies da fauna silvestre, bem como seus ninhos, 
abrigos e criadouros naturais pela proibição da sua perseguição, destruição e caça.  

A Lei Federal 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), capítulo V, Seção I concede proteção ao 
meio ambiente na medida em que dispõe sobre os crimes contra a fauna e define penalidades 
para os mesmos. 

O Decreto 3.607/00 faz ressalvas sobre o comércio internacional da fauna e flora selvagens 
em perigo de extinção – CITES. 

• Espécies Ameaçadas de Extinção - Fauna 

As Portarias MMA 444/14 e 445/14 estabelecem as novas “Lista Nacional Oficial de Espécies 
da Fauna Ameaçadas de Extinção. A Instrução Normativa 146/07, estabelece os critérios para 
procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre. 

Em âmbito estadual a lista das espécies da fauna ameaçadas é determinada pelo Decreto 
Estadual 60.133/14. Cabe ressaltar que para o levantamento de fauna silvestre, será 
considerada a Decisão de Diretoria CETESB nº 167/2015/C que estabelece “Procedimento 
para elaboração dos laudos de Fauna Silvestre para fins de Licenciamento Ambiental e/ou 
para Supressão de Vegetação Nativa”. 

Apenas uma espécie categorizada em algum nível de ameaça foi registrada no levantamento 
de campo da ADA, trata-se da onça-parda (Puma concolor) registrada apenas na segunda 
campanha de forma indireta, através de vestígios (pegadas) encontrados durante a busca 
ativa em um dos trechos selecionados. A espécie é classificada como vulnerável a extinção 
no estado de São Paulo e também no Brasil. 

Demais legislações e instruções normativas 

• IN IPHAN 01/2015 

Para fins de licenciamento ambiental, a Instrução Normativa IPHAN 01/15 estabelece 
procedimentos administrativos a serem observados nos processos de licenciamento 
ambiental, em razão da existência de intervenção em bens culturais acautelados em âmbito 
federal. Foi protocolada junto ao IPHAN a Ficha de Caracterização da Atividade (FCA) do 
empreendimento ora em análise, de acordo com a Instrução Normativa - IN IPHAN 01/15. O 
IPHAN já emitiu o TRE - Termo de Referência Específico autorizando os estudos de 
arqueologia referentes ao empreendimento. 
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• IN FUNAI 02/2015  

A Instrução Normativa 02/2015 estabelece procedimentos administrativos a serem 
observados pela Fundação Nacional do Índio - Funai, quando instada a se manifestar nos 
processos de licenciamento ambiental federal, estadual e municipal, em razão da existência 
de impactos socioambientais e culturais aos povos e terras indígenas decorrentes da atividade 
ou empreendimento objeto do licenciamento. 

A CETESB encaminhou Ofício para FUNAI para sua manifestação em relação à implantação 
do empreendimento ora em análise. A FUNAI já se manifestou sobre o licenciamento 
ambiental do presente empreendimento, através do Ofício nº 553/2020, em que informa à 
CETESB de que o órgão não considera necessário emissão de Termo de Referência 
específico para componente indígena, uma vez que a área está distante a cerca de 8 km da 
Terra Indígena Jaraguá, e informa ainda haver extensa mancha urbana entre o local do 
empreendimento e a terra indígena. 

• Lei 5.597/1987 – Zoneamento Industrial do Estado de São Paulo 

A Lei Estadual nº 5.597/1987 define normas e diretrizes para o zoneamento industrial no 
Estado de São Paulo. No âmbito do estado, exceto na Região Metropolitana da Grande São 
Paulo, as zonas destinadas à instalação de indústrias serão definidas em esquema de 
zoneamento urbano, estabelecido em lei municipal, que compatibilize as atividades industriais 
com a proteção ambiental, observadas as disposições desta lei. Uma vez que a área do 
empreendimento está situada na RMSP, a referida lei não se aplica no presente caso. 

• Zoneamento Industrial da RMSP 

O Zoneamento industrial na Região Metropolitana da Grande São Paulo foi estabelecido pela 
Lei nº 1817/1978, e alterada pela Lei nº 11.423/2002, com o objetivo de disciplinar a 
localização, a classificação e dar diretrizes para o licenciamento de estabelecimentos 
industriais. 

O referido Zoneamento industrial da RMSP trata dos empreendimentos que forem instalar 
indústrias, e não o contrário, isto é, de que o caput da lei deve ser aplicado a outras atividades, 
como no caso do presente empreendimento, em que não está prevista a instalação de 
indústrias na área. Portanto 
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Compatibilidade com Planos, Programas e Projetos Colocalizados 

Foram estudadas as Políticas Públicas, Planos, Programas e Projetos Colocalizados 
presentes na região do empreendimento com a finalidade de avaliar a compatibilidade com a 
proposta do empreendimento. Ressalte-se que não foram encontradas incompatibilidades. 

• Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (UGRHI 06) 

O Plano da Bacia definido pela legislação para orientar a gestão de uma bacia hidrográfica, 
no uso, recuperação, proteção e conservação dos recursos hídricos estabelece as diretrizes, 
os objetivos e os critérios gerais de gerenciamento com revisão a cada quatro anos.  

A última versão do Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (período 2016-2035) foi aprovado 
pelo Comitê da Bacia em 2018 (FABHAT, 2019). 

As ações e investimentos do Plano previstos para o curto prazo destinam-se, principalmente, 
a projetos e obras de sistemas de esgotamento sanitário em áreas urbanas ou rurais; 
tratamento de resíduos sólidos e líquidos provenientes de ETEs ou ETAs; e controle de perdas 
nos sistemas de abastecimento de água, com ênfase nas redes públicas de abastecimento 

A região do empreendimento encontra-se dentro dos limites da sub-bacia Juqueri-Cantareira, 
em sua porção central. O ribeirão do Cavalheiro, afluente do rio Juqueri, atravessa a porção 
central da área do empreendimento no sentido de leste a oeste. Cabe ressaltar que a área do 
empreendimento não incide sobre as áreas de mananciais da sub-bacia do Juqueri-
Cantareira, portanto, sua implantação não afetará o sistema de abastecimento de água, como 
se observa na figura a seguir. 

Mananciais da RMSP 

 
Fonte: FABHAT, 2019.  Relatório – I. Plano de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - UGRHI 06 (2016-2035). 
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• Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) 

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) consiste no planejamento integrado do 
saneamento básico, incluindo os quatro componentes: abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais urbanas, 
e possui o horizonte de 20 anos, período 2014 a 2033. 

Esse Plano Nacional, considerado uma política pública em âmbito federal, deve nortear as 
políticas públicas em esfera estadual e municipal. 

O município de Caieiras possui Plano Municipal de Saneamento Básico aprovado, bem como 
faz parte das políticas estaduais voltadas às ações de melhoria do saneamento básico para a 
RMSP, de responsabilidade da Sabesp. 

• Plano Municipal de Saneamento - Caieiras 

O Plano Municipal de Saneamento de Caieiras foi elaborado em 2015, em atendimento à Lei 
Federal de Saneamento Básico nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, além da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei Federal nº 12.305/10. 

Investimentos previstos no sistema de abastecimento de água  

• Investimentos em redes e ligações de água para atendimento do crescimento 
vegetativo – período: contínuo/horizonte de 30 anos;  

• Ações de redução de perdas de água (troca de ramais prediais, substituição de 
hidrômetros, instalação de Unidades de Medição de Água e de Válvulas 
Redutoras de Pressão) – período: contínuo/horizonte de 30 anos;  

• Booster Jd. Marcelino 2 – Caieiras – período: entre 2010 e 2011;  

• Implantação de anéis primários em Caieiras – período: a partir de 2015;  

• Ampliação do centro de reservação de Caieiras – período: a partir de 2015;  

• Estudo de viabilidade técnica e econômica dos loteamentos da Serra da 
Cantareira – municípios de Mairiporã e Caieiras – período: 2013.  

Investimentos previstos no sistema de esgotamento sanitário  

• Investimentos em redes e ligações de esgoto para atendimento do crescimento 
vegetativo – período: contínuo/horizonte de 30 anos;  

• Elaboração de projeto executivo de redes e estações elevatórias integrantes do 
SES Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato e demais áreas operadas pela 
UN Norte, numa extensão de 56,5 km – período: entre 2010 e 2012;  

• Projeto do SES Caieiras – período: entre 2009 e 2011;  

• Implantação de duas EEE's na Nova Caieiras;  

•  Implantação da ETE Caieiras (200 l/s) para atendimento dos municípios de 
Caieiras e Franco da Rocha – período: entre 2011 e 2014;  
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• Implantação do SES Caieiras /obras lineares (5 EEEs e cerca de 21 Km entre 
emissários, coletores tronco e linhas de recalque) para atendimento dos 
municípios de Caieiras e Franco da Rocha – período: entre 2011 e 2014;  

• Implantação da ETE Laranjeiras (80 l/s) – Caieiras – período: entre 2012 e 2015;  

• Implantação do SES Laranjeiras em Caieiras /obras lineares (4 EEEs e cerca de 
10 Km entre coletores tronco e interceptores– período: entre 2012 e 2015.  

Em Caieiras, a responsabilidade pelo sistema de abastecimento de água potável e pelo 
sistema de esgotamento sanitário é da Sabesp. 

Na região do empreendimento, a Sabesp está ampliando o sistema de abastecimento de água 
integrado com a duplicação da adutora Jaraguá-Perus-Caieiras e com interligações no 
sistema de distribuição de água dessas regiões. 

Em março de 2020, a Sabesp realizou serviços e novas interligações para garantir o 
abastecimento de água pelos próximos 30 anos nas cidades de Cajamar (distrito Polvilho), 
Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato e na região de Perus, na zona norte da Capital. 
Ao todo, cerca de 780 mil pessoas nessas localidades serão beneficiadas com a obra que 
está em andamento e será concluída até o final do ano de 2020. 

Parte do trecho da Adutora de Água Bruta (Sistema Jaraguá-Caieiras), corta a área do 
empreendimento, pois trata-se de plano de expansão de serviços da concessionária, que 
indica um provável cenário de atendimento regular ao empreendimento. Não haverá 
incômodos aos futuros residentes do loteamento, pois a obra será concluída muito antes da 
fase de implantação do empreendimento ora em análise. 

• Programa de Despoluição do Rio Tietê 

O objetivo do Programa de Despoluição do Tietê é contribuir com a recuperação da qualidade 
das águas do rio Tietê e seus tributários, na Região Metropolitana de São Paulo, por meio da 
ampliação da cobertura de esgotamento sanitário. Foram 2 etapas concluídas, e as 3ª e 4ª 
estão em andamento. 

Atualmente, existem apenas cinco ETEs responsáveis por tratar o esgoto de toda a Região 
Metropolitana de São Paulo. A capacidade dessas ETEs é tratar 18 mil litros de esgoto por 
segundo, mas na prática só tratam 14 mil, de acordo com dados do BID, de 2008. Grande 
parte do esgoto que é coletado não chega às estações de tratamento. 

Dentro do Programa de Despoluição do Tietê, a Sabesp inaugurou setembro de 2020, no 
município de Caieiras, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Laranjeiras, obra que faz 
parte da quarta etapa do Projeto Tietê e que contribui diretamente com o trabalho pela 
despoluição do principal curso d’água do território paulista. A ETE é um avanço do 
saneamento básico na Região Metropolitana de São Paulo, pois Caieiras terá ao menos 30% 
de esgoto tratado. A ETE tem capacidade para tratar 80 litros/s de esgoto, o que 
proporcionará. 

Além da ETE Laranjeiras, os trabalhos da Sabesp em Caieiras incluíram a implantação de 
grandes tubulações como interceptor, coletores-tronco e emissários, num total de 7,7 km de 
extensão, e quatro estações elevatórias para bombear o esgoto coletado em direção ao 
tratamento. 

Essa ETE encontra-se no limite da gleba do empreendimento em zona de uso definida pelo 
município para esse fim. Não haverá incompatibilidade do projeto ora em análise com a ETE, 
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pois este deve considerar a convivência entre os usos pretendidos e a operação da ETE, e 
abrange as obras para implantação de Interceptor, coletores troncos, e estações elevatórias. 
Além disso, deverá se beneficiar da ETE, já que a Sabesp garante a interligação do 
empreendimento ao sistema público de esgotos, uma vez que possivelmente o 
empreendimento recorrerá a essa ETE para o tratamento do esgoto gerado. 

• Trecho Norte do Rodoanel 

O Rodoanel não intervém diretamente no município de Caieiras, mas este se beneficiará 
indiretamente tanto do trecho norte, quanto do trecho oeste, em que a ligação entre estes dois 
trechos haverá uma intersecção na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, um dos 
principais acessos ao município. 

Trecho Norte do Rodoanel 

Fonte: Mapa do Rodoanel Mário Covas -Trecho Norte. Fonte: DERSA (2012) 

• Plano de Mobilidade Urbana de Caieiras 

No Plano Diretor de Caieiras (5.931/2020) é tratada a questão da mobilidade urbana, sendo 
um dos eixos estratégicos da política urbana. Dentre as ações previstas, algumas constam na 
região do empreendimento e deverão beneficiar tanto o município e como o local do 
empreendimento, tais como: 

III. Reduzir congestionamentos em pontos saturados quanto ao trânsito de 
veículos. Cujas ações estratégicas são: 

a) Criar marginal à SP 332 - Rodovia Tancredo Neves, em toda a extensão da 
rodovia inserida em território municipal, conforme indicado no Anexo II - 
Mapa 2/7 - Mapa de Diretrizes e Proposições; (...) 

IV - Criar vias alternativas de deslocamento Leste-Oeste em Caieiras. Cujas 
ações estratégicas são: 

a) Construir via às margens do Ribeirão do Cavalheiro, respeitando a APP 
do rio (conforme indicado no Anexo II - Mapa 2/7 - Mapa de Diretrizes e 
Proposições) e (...) 
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b) Duplicação da Avenida Doutor Olindo Dártora e Avenida João Martins 
Ramos (conforme indicado no Anexo II - Mapa 2/7 - Mapa de Diretrizes 
e Proposições); 

VII. Reduzir as dificuldades de acesso de pedestres e pessoas com deficiência 
aos equipamentos públicos. Cujas ações estratégicas são: 

a) Elaborar e implantar projeto de reurbanização específico para o 
cruzamento em nível entre a SP 332 - Rodovia Tancredo Neves e a linha 
da CPTM, em conjunto com o Governo Estadual, contemplando 
alternativas de acessibilidade a equipamentos públicos próximos (escola, 
hospital, pronto socorro, delegacia, estação de trem e terminal de ônibus), 
dentro do raio de ação definido no Anexo II - Mapa 2/7 - Mapa de Diretrizes 
e Proposições; (...) 

VIII. Equipar estradas utilizadas como vias públicas com equipamentos que 
facilitem o deslocamento de pedestres. Cujas ações estratégicas são: 

a) Equipar a Estrada de Santa Inês com iluminação, sinalização, alternativas 
para transposição da via e passeio; 

b) Realizar gestões, junto ao Departamento de Estradas de Rodagem -DER, 
para a instalação de passarelas para transposição da SP 332 – Rodovia 
Tancredo Neves, distribuídas em pontos críticos ao longo da rodovia, a serem 
definidos pelo órgão responsável pela gestão da mobilidade urbana no 
município; 

c) Elaborar propostas de construção, onde houver possibilidade, de calçadas 
para pedestres ao longo da SP 332 - Rodovia Tancredo Neves, nos pontos 
mais críticos a serem definidos pelo órgão responsável pela gestão da 
mobilidade urbana no município; 

IX. Criar vias alternativas e melhorar as vias existentes no deslocamento norte-
sul do município, cujas ações estratégicas são: 

a) Duplicar e sinalizar a Avenida Vereador Luiz Gonzaga; 

b) Projetar e construir interligação viária entre Vila Rosina e Avenida Doutor 
Olinda Dártora; 

c) Projetar e construir interligação viária entre a Av. Paulicéia, altura da Rua 
Francisco Momenshom e a Av. Luís Gonzaga Dartora, altura da Av. Fumiaki 
Yamamoto. 

X. Realizar gestões para a duplicação da SP 332 – Rodovia Tancredo Neves, 
na divisa com Perus. 
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CAPÍTULO 3.  
Como é o Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras 
 

O Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras será implantado no município de Caieiras, Sub-
Região Norte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) em área total de 
2.962.591,14m2. A proposta do plano é composta de loteamentos residenciais unifamiliares, 
lotes comerciais e de uso misto; loteamento para incorporação imobiliária e loteamento para 
uso empresarial; além de áreas de apoio e portarias, sistema viário, áreas institucionais, 
equipamentos públicos, áreas verdes, e um centro de boas-vindas (Welcome center), com 
auditório e área para associação. Serão implantados em oito fases, como resumidas a seguir: 

• Fase 1 – Lotes residenciais (300 m²), lotes de uso misto (300 m²) e lotes comerciais 
(500 m²); 

• Fase 2 – Lotes residenciais (360 m²) e lotes de uso misto (300 m²); 

• Fase 3 – Lotes empresariais (1500 m²) e lotes comerciais (500 m²); 

• Fase 4 – Lotes residenciais (360 m²) e lotes de uso misto (300 m²); 

• Fase 5 – Lotes de incorporação (5000 m²) e lotes comerciais (500 m²); 

• Fase 6 – Lotes residenciais (360 m²), lotes de uso misto (300 m²); lotes comerciais 
(500 m²); lote para Welcome center – nova centralidade – empreendimento especiais; 

• Fase 7 – Lotes residenciais (360 m²) e lotes de uso misto (300 m²); 

• Fase 8 – Lotes residenciais (300 m²) e de incorporação (5000 m²). 

Apresenta-se a seguir o desenho urbanístico com as ocupações propostas para o Plano 
Urbanístico Swiss Park Caieiras. Na imagem também se observa a proposta de Parque 
linear, passagem de fauna, clube e proposta de jardins de chuva. 

O detalhamento do projeto nas fases de obras e funcionamento é descrito mais adiante. 
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Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras 
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Ocupação da gleba 

A gleba em questão (e suas respectivas matrículas) pertence a empresa Companhia 
Melhoramentos de São Paulo que vem utilizando essas áreas para a cultura de eucaliptos 
para fins de sua produção industrial. A proprietária da gleba está de acordo com a implantação 
de um novo processo urbanístico e tem contrato de parceria firmado com a empresa Swiss 
Park Caieiras Incorporadora SPE Ltda para o desenvolvimento do Plano Urbanístico, sua 
aprovação e implantação. 

A Área Diretamente Afetada pelo Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras (296,25 ha) é 
formada pelas seguintes matrículas e suas respectivas áreas, que compõem: 

1. Gleba UA1 e U1 (matrículas nº 90.365 e 81.429), com área total de 210,22 e 6,05 
hectares respectivamente; 

2. Gleba UA3 e U3 (matrícula nº 90.367 e 81.430) com áreas de 73,53 e 7,49 hectares 
respectivamente. 

Matrículas do Projeto 

  

Como já exposto anteriormente, nos estudos de alternativas, o projeto urbanístico foi 
elaborado considerando as restrições urbanísticas e ambientais da área. As áreas florestadas, 
em geral, associadas às APPs, serão integralmente preservadas. Assim, o desenho do 
empreendimento buscou, sempre que possível, ocupar áreas usadas anteriormente para 
plantio de eucalipto, bastante antropizadas, com menor impacto ambiental. 

A gleba está inserida na Macrozona de Consolidação Urbana e situada nas Zona 
Predominantemente Residencial 2 (ZPR 2), Zona Industrial e de Comércio Sustentável 
(ZICS), além de pequeno trecho incidente no Corredor Comercial e de Serviços (CCS – 6). A 
área do projeto conta com a Certidão de Uso do Solo, emitida pela Prefeitura de Caieiras, 
atestando que o local está em consonância com a legislação vigente. 

Os índices urbanísticos definidos para a ZPR 2 estabelecem: lote mínimo de 250/300 m²; taxa 
de ocupação de 65%, coeficiente de aproveitamento de 0,5 a 2,5; frente mínima de 10 m; 
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recuo lateral 1,5 m de cada lado, recuo mínimo de frente 5 m, recuo fundos 3 m, conforme 
consta no Anexo III da Lei de Zoneamento nº 5.392/2020 

O Projeto será implantado ao longo de oito fases, e os loteamentos serão objeto de pedidos 
de licenças de instalação específicas de acordo com a estimativa de cronograma das obras, 
que serão realizadas em aproximadamente 16 anos, conforme se observa na figura a seguir. 

Delimitaçao das Fases de Implantação do Empreendimento 

 

Para os loteamentos haverá a implantação de infraestrutura urbana e posterior 
comercialização dos lotes residenciais, sendo que a construção das residências será de 
responsabilidade dos seus futuros proprietários, que deverão observar os critérios de projeto 
especificados pela Prefeitura Municipal de Caieiras, e pelo regulamento interno de cada 
loteamento. 

As áreas dos desmembramentos para fins de atividades comerciais, serviços e logística 
também serão dotadas de infraestrutura adequada à implantação de edificações e demais 
instalações, cabendo a cada empreendedor individual desenvolver os projetos arquitetônicos 
de suas edificações. 

Cabe ressaltar que deverão ser respeitados os quantitativos de área construída e demais 
índices urbanísticos considerados como máximos. 

O quadro a seguir resume as principais características do Plano Urbanístico Swiss Park 
Caieiras. 
  

Página: 741



   

 

 

 
 

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental 
Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras 

Página | 32 
 2020 

 

Características do Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras 

 Especificação nº lotes área (m²) % 
Área dos lotes 1509 983.141,04 33,19% 
lotes residenciais 1 | aprox. 300m² 149 48.266,56 1,63% 

lotes residenciais 2 | aprox. 360m² 192 76.508,62 2,58% 

lotes residenciais 3 | aprox. 360m² 212 82.387,86 2,78% 

lotes residenciais 4 | aprox. 360m² 256 100.752,16 3,40% 

lotes residenciais 5 | aprox. 360m² 172 66.791,42 2,25% 

lotes residenciais 6 | aprox. 300m² 105 36.266,85 1,22% 

lotes de uso misto | aprox. 300m² 115 62.848,64 2,13% 

lotes comerciais | aprox. 500m² 39 39.112,92 1,33% 

lotes empresariais | aprox. 1500m² 236 254.406,38 8,59% 

lotes de incorporação | aprox. 5000m² 21 156.700,59 5,29% 

clube recreativo 1 27.209,14 0,92% 

lotes de apoio (administração e portaria) 7 15.722,87 0,53% 

empreendimentos especiais | centralidade 2 12.582,18 0,42% 

welcome center, associação e auditório 2 3.585,75 0,12% 

Total de áreas públicas   1.979.449,10 66,81% 
sistema viário   504.493,53 17,03% 
    passeio e leito carroçável   450.161,36 15,20% 
    vielas   54.332,17 1,83% 
áreas institucionais   155.015,60 5,23% 
    equipamentos públicos comunitários   150.886,16 5,09% 
    equipamentos públicos urbanos (lotes)   4.129,44 0,14% 
áreas verdes e de conservação ambiental   1.192.789,44 40,26% 
    área de preservação permanente | APP   477.869,39 16,13% 
    mata fora app   250.219,28 8,45% 
    áreas verdes   464.700,77 15,68% 
áreas de lazer   127.150,63 4,29% 
    sistemas de lazer   127.150,63 4,29% 

Área de projeto   2.962.591,14 100,00% 
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Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras 
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Diretrizes Ambientais 

O Projeto do Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras foi elaborado considerando cenários 
de ocupação urbana e aspectos ambientais relevantes presentes na gleba estudada e 
restrições como classes de declividade e condições geológicas locais. 

Por estar inserido dentro do perímetro da microbacia do ribeirão dos Cavalheiros, principal 
curso d’água da área do Empreendimento, que adentra nesse território pelo seu extremo leste, 
atravessando a porção central até seu extremo oeste, o Projeto foi desenhado ao longo de 
suas Áreas de Preservação Permanente – APP, incluindo também a preservação de APPs de 
seus quatro afluentes da margem esquerda do ribeirão e duas da margem direita. 

Outra diretriz considerada foi direcionar a ocupação de áreas já antropizadas e criar ambientes 
urbanos entremeados pelas Áreas de Preservação Permanente, e respeitando também os 
limites de fragmentos de Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado e médio. Assim o 
desenho do empreendimento buscou – sempre que possível – intervir em áreas ocupadas por 
atividade antrópica pretérita, especialmente áreas de produção de eucaliptos, e direcionar os 
sistemas de vias para áreas com menor impacto ambiental. 

Cabe destacar que das intervenções pontuais em APP, a mais significativa é decorrente da 
implantação da via principal que corta a área de Leste/Oeste, que se interligará com o sistema 
viário existente no entorno, atendendo às diretrizes estabelecidas pela Prefeitura Municipal 
de Caieiras. Esta via prevê uma nova ligação em paralelo a Rodovia Tancredo Neves – 
cortando a gleba do empreendimento e estabelecendo assim uma nova alternativa de 
circulação entre bairros da cidade contribuindo, como opção à Estrada Velha de Campinas. 

É relevante apontar que o projeto também incorpora uma das diretrizes municipais relativas a 
meio ambiente ao prever a implantação de um Parque Linear ao longo do ribeirão dos 
Cavalheiros, em paralelo a diretriz viária a ser implantada no sentido Leste – Oeste. 

As intervenções previstas são consideradas de dimensões reduzidas cuja supressão da 
cobertura vegetal está única e exclusivamente associada a implantação de infraestruturas 
essenciais ao bom funcionamento do plano urbanístico, como escadas de drenagem e 
mecanismos de dissipação das águas pluviais, travessias viárias de ligação entre setores da 
gleba e bairros vizinhos com o centro da cidade. 

Destaca-se ainda que foram realizados esforços de projeto para a manutenção de todos os 
fragmentos florestais presentes na gleba, notadamente o existente nas proximidades do limite 
oeste da propriedade. 

Além das medidas indicadas acima, foram projetadas conexões para a formação dos 
corredores ecológicos por meio das áreas de preservação permanente (APPs) dos recursos 
hídricos e, também, dos remanescentes florestais, através de quatro passagens subterrâneas 
(seca ou úmida) para fauna. Também serão previstas três possíveis passagens, para conexão 
com fragmentos externo à propriedade, conforme apresentado na figura abaixo. 
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Fluxo Provável de Fauna Silvestre e Sugestão Preliminar dos Potenciais Locais para a 
Instalação de Passagens 

 

 

Plano Geral de Urbanização 

A área efetivamente comercializável do empreendimento, ou seja, aquela ocupada pelos lotes 
residenciais e comerciais é de cerca de 983.142,04m², o que corresponde a apenas 55,55% 
da área a ser urbanizada; e apenas 33,19% da área total do empreendimento. Por sua vez, 
as áreas de domínio público perfazem cerca de 786.659,66m², ou 44,45% da área urbanizada.  

Os quadros a seguir apresentam as áreas por fases de implantação previstas no Plano 
Urbanístico, que totalizam oito fases. 

Áreas do Empreendimento – Fase 1 

 n° de lotes área (m²) % 
área dos lotes  209 89.511,73 26,83% 
lotes residenciais | aprox. 300m² 149 48.266,56 14,47% 
lotes de apoio (administração e portaria) 1 1.219,33 0,36% 
lotes de uso misto| aprox. 300 m² 54 26.618,03 7,98% 
lotes comerciais | aprox. 500m² 5 13.407,81 4,02% 
total de área públicas   244.080,92 73,17% 
sistema viário  69.501,10 20,83% 
    passeio e leito carroçável  61.757,66 18,51% 
    vielas  7.743,44 2,32% 
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 n° de lotes área (m²) % 
áreas institucionais  839,91 0,25% 
    equipamentos públicos urbanos (lotes)  839,91 0,25% 
áreas verdes e de conservação ambiental  150.133,06 45,01% 
áreas de lazer  23.604,85 7,08% 
área de projeto    333.592,65 100,00% 

Áreas do Empreendimento – Fase 2 

 n° de lotes área (m²) % 
área dos lotes  205 83.231,26 39,88% 
lotes residenciais | aprox. 360m² 192 76.508,62 36,66% 
lotes de apoio (administração e portaria) 1 1.995,56 0,96% 
lotes de uso misto| aprox. 300 m² 12 4.727,08 2,26% 
total de área públicas   125.481,26 60,12% 
sistema viário  51.765,98 24,80% 
    passeio e leito carroçável  45.642,84 21,87% 
    vielas  6.123,14 2,93% 
áreas verdes e de conservação ambiental  66.595,83 31,91% 
áreas de lazer  7.119,45 3,41% 
área de projeto    208.712,52 100,00% 

Áreas do Empreendimento – Fase 3 

 n° de lotes área (m²) % 
área dos lotes  258 275.914,51 43,00% 
lotes empresariais | aprox. 1500m² 236 254.406,38 39,65% 
lotes de apoio (administração e portaria) 1 6.019,76 0,94% 
lotes comerciais| aprox. 500 m² 21 15.488,37 2,41% 
total de área públicas   365.703,82 57,00% 
sistema viário  119.286,47 18,59% 
    passeio e leito carroçável  105.487,20 16,44% 
    vielas  13.799,27 2,15% 
áreas institucionais  38.814,09 6,05% 
    equipamentos públicos comunitário (lotes)  37.004,35 5,77% 
    equipamentos públicos urbanos (lotes)  1.809,74 0,28% 
áreas verdes e de conservação ambiental  192.507,38 30,00% 
áreas de lazer  15.095,88 2,36% 
área de projeto    641.618,33 100,00% 

Áreas do Empreendimento – Fase 4 

 n° de lotes área (m²) % 
área dos lotes  224 88.737,49 43,09% 
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 n° de lotes área (m²) % 
lotes residenciais | aprox. 360m² 212 82.387,86 40,01% 
lotes de apoio (administração e portaria) 1 2.247,90 1,09% 
lotes de uso misto| aprox. 300 m² 11 4.101,73 1,99% 
total de área públicas   117.179,37 56,91% 
sistema viário  46.048,20 22,36% 
    passeio e leito carroçável  42.096,88 20,44% 
    vielas  3.951,32 1,92% 
áreas institucionais  258,52 0,13% 
    equipamentos públicos urbanos (lotes)  258,52 0,13% 
áreas verdes e de conservação ambiental  62.217,85 30,22% 
áreas de lazer  8.654,80 4,20% 
área de projeto    205.916,86 100,00% 

Áreas do Empreendimento – Fase 5 

 n° de lotes área (m²) % 
área dos lotes  20 148.665,98 36,34% 
lotes incorporação | aprox. 5000m² 19 145.358,19 35,53% 
lotes comerciais | aprox. 500m² 1 3.307,79 0,81% 
total de área públicas   260.455,33 63,66% 
sistema viário  29.720,34 9,56% 
    passeio e leito carroçável  20.302,63 4,96% 
    vielas  9.417,71 2,30% 
áreas institucionais  501,85 0,12% 
    equipamentos públicos urbanos (lotes)  501,85 0,12% 
áreas verdes e de conservação ambiental  230.233,14 56,28% 
área de projeto    409.121,31 100,00% 

Áreas do Empreendimento – Fase 6 

 n° de lotes área (m²) % 
área dos lotes  309 177.173,98 36,29% 
lotes residenciais | aprox. 360m² 256 100.752,16 20,63% 
clube recreativo 1 27.209,14 5,57% 
lotes de apoio (administração e portaria) 1 1.239,28 0,25% 
lotes de uso misto| aprox. 300 m² 35 24.896,51 5,10% 
empreendimentos especiais | centralidade 2 12.582,18 2,60% 
welcome center, associação e auditório 2 3.585,75 0,73% 
lotes comerciais| aprox. 500 m² 12 6.908,96 1,41% 
total de área públicas   311.108,53 63,71% 
sistema viário  101.128,88 20,71% 
    passeio e leito carroçável  92.965,78 19,04% 

Página: 747



   

 

 

 
 

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental 
Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras 

Página | 38 
 2020 

 

 n° de lotes área (m²) % 
    vielas  8.163,10 1,67% 
áreas institucionais  67.494,42 13,82% 
    equipamentos públicos comunitário (lotes)  66.775,00 13,67% 
    equipamentos públicos urbanos (lotes)  719,42 0,15% 
áreas verdes e de conservação ambiental  135.201,42 27,69% 
áreas de lazer  7.283,81 1,49% 
área de projeto    488.282,51 100,00% 

Áreas do Empreendimento – Fase 7 

 n° de lotes área (m²) % 
área dos lotes  176 71.189,56 53,71% 
lotes residenciais | aprox. 360m² 172 66.791,42 50,40% 
lotes de apoio (administração e portaria) 1 1.892,85 1,41% 
lotes de uso misto| aprox. 300 m² 3 2.505,29 1,89% 
total de área públicas   61.345,87 46,29% 
sistema viário  31.927,18 24,09% 
    passeio e leito carroçável  30.868,85 23,29% 
    vielas  1.058,33 0,80% 
áreas verdes e de conservação ambiental  24.719,13 18,65% 
áreas de lazer  4.699,56 3,55% 
área de projeto    132.535,43 100,00% 

Áreas do Empreendimento – Fase 8 

 n° de lotes área (m²) % 
área dos lotes  108 48.717,43 8,98% 
lotes residenciais | aprox. 300m² 105 36.266,85 6,69% 
lotes de apoio (administração e portaria) 1 1.108,18 0,20% 
lotes incorporação | aprox. 5000m² 2 11.342,40 2,09% 
total de área públicas   493.494,09 91,02% 
sistema viário  54.515,54 10,05% 
    passeio e leito carroçável  50.439,68 9,30% 
    vielas  4.075,86 0,75% 
áreas institucionais  47.106,81 8,69% 
    equipamentos públicos comunitários  47.106,81 8,69% 
áreas verdes e de conservação ambiental  331.179,46 61,08% 
áreas de lazer  60.692,28 11,19% 
área de projeto    542.211,52 100,00% 
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Com relação às áreas institucionais, foram projetados lotes para futura implantação de 
equipamentos públicos comunitários, a serem definidos pela Prefeitura Municipal de Caieiras. 
A localização dessas áreas foi estrategicamente definida de modo a garantir fácil acesso a 
partir das principais vias municipais da região, e com anuência prévia da Prefeitura de 
Caieiras. 

Sua localização é propícia à implantação de empreendimentos dessa natureza, estando 
situada junto à Rodovia Tancredo de Almeida Neves – antiga estrada de ligação São Paulo a 
Campinas, e pelas Avenidas João Casarotto, Emancipador Ivo Manoel; Fumiaki Yamamoto; 
Dr. Olindo Dártora; Colômbia; Avenida Manuel Carlos Gomes, na área central do município. 
As vias do empreendimento estão projetadas para atender a necessidade de tráfego interno 
e externo, conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Caieiras, harmonizando com a 
topografia local e foram objeto de avaliação quanto a segurança e fluidez, conforme estudo 
de tráfego. 

O empreendimento contará também com áreas verdes e sistemas de lazer, constituídas de 
forma a garantir a proteção, conservação e recuperação dos remanescentes de vegetação 
natural presentes na área. Trata-se de uma concepção urbanística que prioriza a conservação 
ambiental e respeita as determinações legais de proteção ambiental, com índices aquém dos 
estabelecidos em leis e normas. 

O projeto será dotado de infraestrutura básica: abastecimento de água potável e de 
esgotamento sanitário domiciliar a serem operados pela SABESP; sistema de drenagem de 
águas pluviais, redes de distribuição de energia elétrica e iluminação pública das vias; guias 
e sarjetas, pavimentação asfáltica e coleta de resíduos sólidos regular em todo os lotes 
residenciais, comerciais e serviços. 

IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A implantação do empreendimento se dará em oito fases consecutivas, com duração de obras 
estimada em 24 meses cada uma, estimando-se um prazo de dezesseis anos para que todas 
as etapas estejam concluídas. 

Infraestrutura de Apoio 

A obra utilizará canteiros com instalações necessárias e suficientes à administração dos 
trabalhos e serão implantados por fase. A mão de obra a ser empregada pelas empresas 
construtoras tenderá a se recrutada principalmente no município de Caieiras e cidades 
vizinhas. 

O abastecimento de água para a fase de obras será realizado a partir de caminhões pipa 
contratados de prestadores de serviço de Caieiras. O abastecimento para os trabalhadores 
será realizado por fornecedores de água para consumo humano sendo instalados bebedouros 
em pontos de concentração de trabalhos e nos canteiros. 

Os efluentes líquidos dos canteiros (banheiros e refeitório) serão coletados e encaminhados 
para fossas sépticas que serão implantadas para cada fase e depois seladas. Nas frentes de 
trabalho afastadas do canteiro de obras, serão disponibilizados banheiros químicos para os 
funcionários. 

Os resíduos sólidos gerados serão segregados e concentrados em local adequado e 
específico para este fim, para que seja promovida a destinação final correta dos materiais. 
Será elaborado Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil com a identificação 
de fornecedores e prestadores de serviços voltados ao reuso / reciclagem e correta destinação 
dos resíduos de obras. 
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Com relação ao transporte coletivo, considera-se que a mão de obra alocada para 
implantação do empreendimento poderá utilizar veículos leves particulares ou as linhas de 
transportes coletivos existentes e que atendem o município de Caieiras não sendo esperada 
uma sobrecarga nos sistemas públicos. 

Funcionários e Veículos 

Para cada uma das oitos fases de implantação, estima-se que deverão ser gerados em média 
cerca de 110 postos de trabalho, com um pico em torno de 133 empregos, conforme pode ser 
observado no quadro e histograma a seguir. 

Estima-se, em média que cada fase seja implantada em até 24 meses, sendo a fase 1, por 
compreender uma área maior e incluir obras relacionadas ao acesso ao empreendimento, a 
que deve gerar maior número de postos de trabalho (em torno de 200 empregos diretos 
durante a fase de construção). 

Os empregos indiretos são sempre difíceis de serem precisamente estimados, mas dados de 
estudos desenvolvidos estimam para o setor da construção civil a geração de 30 empregos 
indiretos para cada 10 empregos diretos 

Com relação ao volume de tráfego durante as obras, estima-se a movimentação de 55 
veículos em média para cada fase do empreendimento distribuídos entre máquinas e 
equipamentos, veículos pesados – caminhões e ônibus, bem como de carros de prestadores 
de serviços. 

Supressão 

O projeto do Plano Urbanístico adotou como uma de suas premissas a preocupação em 
manter, sempre que possível, os indivíduos arbóreos, tanto nativos quanto isolados, bem 
como em minimizar as intervenções necessárias, previstas nos projetos de infraestrutura. 
Contudo, haverá intervenções em cobertura vegetal nativa que estão associadas a obras 
públicas e sistemas viários públicos sendo que foram adotadas medidas de mitigação desses 
impactos, como a mudança de posicionamento de vias, ajustes de curvaturas para menor 
interferências em APPs ou maciços, posicionamento de taludes e muros de arrimo, entre 
outras. 

A implantação de vias públicas e obras de saneamento na fase construtiva das referidas 
etapas do projeto, indispensáveis ao empreendimento, implicará na remoção de 3,05 ha 
(30.493,61 m²) em áreas com cobertura vegetal nativa – dentro e fora de APP, sendo 
30.284,67 m² dentro da ADA e 208,94 m² em área vizinha, sendo: 

• 14.696,25 m² (1,46 ha) de Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial de 
regeneração4 fora de APP e 14.462,72m2 (1,44 ha) dentro de APP, no interior da 
propriedade; 

• 150,71 m² de intervenção em Floresta Ombrófila Densa em estágio médio de 
regeneração fora de APP, no interior da propriedade; 

• 590,89 m² de Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado de regeneração fora de 
APP e 384,10 m² dentro de APP, no interior da propriedade; e 

 
4 Para estágio inicial de regeneração foram consideradas:  Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial 
de regeneração; Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial de regeneração sob Floresta Exótica e 
Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial de regeneração sob Floresta exótica com Araucária. 
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• 26,32 m² de Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial dentro de APP e 182,62 m² 
fora de APP, em área vizinha. 

Para a implantação da infraestrutura do empreendimento está prevista a intervenção em Área 
de Preservação Permanente. Ao todo serão afetados 24.558,25 m² (2,45 ha) de superfície em 
APP (o que representa 1,38 % da área total da ADA), sendo 3.729,00 m² (0,21%) relativos à 
área de Campo Antrópico e 4.060,30 m² (0,23%) correspondem à Floresta Exótica, ou seja, 
ambientes que se encontram alterados. Haverá ainda 1.922,13 m² (0,11%) de Várzea em APP 
afetada pelo projeto. Do total de Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial haverá 5.936,98 
m² (0,33%) de intervenção e Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial sob Floresta Exótica 
serão afetados 8.281,30 m² (0,47%). Em área vizinha haverá ainda intervenção de obras de 
utilidade pública dentro de APP no total de 734,98 m², sendo 26,32 m² de Floresta Ombrófila 
Densa em Estágio Inicial, 8,29 m² de Floresta Exótica e 700,37 m² de Campo Antrópico. 

A área do empreendimento possui 765 árvores isoladas nativas. Destas, 539 árvores serão 
suprimidas, sendo que 3 são de espécies ameaçadas de extinção, e 226 serão preservadas. 

Esta intervenção é considerada viável segundo o artigo 4º, § 7º da Resolução SMA Nº 80, de 
16/10/2020, que cita que “será admitida a supressão de vegetação, mesmo quando a área 
total ocupada com vegetação nativa na gleba for inferior a 20% (vinte por cento), quando essa 
supressão for indispensável para o acesso ao empreendimento ou para a implantação de 
sistema viário definido em Plano Diretor Municipal, ou ainda infraestrutura de ligação de 
saneamento e energia”. 

Terraplenagem  

No projeto de terraplenagem, está previsto volume de corte igual a 2.427.704,63 m³, sendo 
que será compensado no próprio empreendimento, não sendo necessária a utilização de 
áreas de bota-fora. 

O corpo do aterro será sempre compactado em camadas máximas de 30 cm (altura antes da 
compactação) até atingir um grau de compactação mínimo de 98% Proctor Normal, com 
exceção das três últimas camadas que deverão seguir as solicitações específicas do projeto 
de pavimentação. Onde não houver indicação, deverá atingir 100% Proctor Normal. 

Sistema Viário Interno 

Todo o projeto foi definido respeitando-se a topografia, as restrições ambientais (evitando 
quando possível travessias em Áreas de Preservação Permanente), padrões técnicos de 
engenharia e de tráfego. Também foram consideradas as Diretrizes Viárias da Prefeitura de 
Caieiras, sendo uma delas a que atravessa a área de Leste a Oeste, e interliga a Avenida 
Emancipador Ivo Manuel, no bairro Jardim Adelfiori à Rodovia Presidente Tancredo Neves, 
no limite sul da área do empreendimento, no bairro Nova Caieiras. A outra diretriz faz a 
conexão de bairros, por uma via secundária, e que conecta a região sul ao norte, e demais 
vias internas (vias locais) aos loteamentos, facilitando o acesso dos moradores e usuários à 
diretriz principal. 

A diretriz principal possui 27 metros de leito carroçável, e via secundária 30 metros. 
Internamente ao empreendimento foram projetadas vias locais, com 16 e 13,50 metros de 
leito carroçável e calçadas de 3,50 metros de largura. De modo geral o traçado será adequado 
aos aspectos naturais do terreno. As vias internas ao empreendimento terão guias, sarjetas e 
pavimentação asfáltica. As intervenções sobre recursos hídricos já possuem pedido de 
outorga junto ao DAEE. 
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Projeto Paisagístico de Ruas e Recomposição de Áreas Verdes 

Será desenvolvido um projeto executivo de paisagismo de ruas, agregando conceitos de 
educação ambiental, de sustentabilidade, de gestão ambiental e de integração com a flora e 
fauna local; entre outros aspectos que deverá ser um diferencial expressivo na fase de 
operação dos loteamentos e das áreas destinadas às atividades comerciais, de serviço e de 
uso empresarial. 

O Projeto de Recomposição de Áreas Verdes objetiva recompor as áreas de preservação 
permanente e aquelas destinadas a esse fim, por meio de diversos procedimentos com 
espécies nativas, além de garantir a compensação pela supressão de árvores isoladas, 
conforme estipulado pelas normas vigentes. 

Corredores ecológicos representam uma das estratégias mais promissoras para o 
planejamento ambiental, objetivando a conservação e preservação da flora e da fauna. A 
ligação de remanescentes isolados por meio de corredores de vegetação natural trata-se de 
uma estratégia para mitigar os efeitos da ação antrópica, garantir a biodiversidade e evitar a 
extinção de espécies. 

Assim, o Projeto de Paisagismo, aliado a Revegetação de Áreas Verdes contribui para uma 
melhor integração do empreendimento às condições ambientais locais, conferindo, ao término 
da implantação e na fase de ápice do desenvolvimento das espécies, uma característica mais 
integrada aos maciços florestais a serem preservados.  

Sistema de Drenagem 

O sistema de drenagem urbana é responsável pela coleta e afastamento das águas pluviais 
geradas pela urbanização da área do empreendimento em questão. O sistema será 
constituído por unidades de captação e transporte superficial e por galerias pluviais. 

O desenvolvimento do sistema de drenagem de águas pluviais do empreendimento 
compreendeu primeiramente uma análise da macrodrenagem da área onde se insere o 
empreendimento, e posteriormente a análise mais localizada das sub-bacias de drenagem 
internas ao empreendimento. 

A macrodrenagem corresponde aos estudos hidrológicos e hidráulicos. Primeiramente são 
definidos os parâmetros hidrológicos – áreas das bacias de contribuição, chuva de projeto e 
coeficientes de escoamento superficial, dentre outros – para o cálculo das vazões máximas 
de pico de cheia.  

As vazões de contribuição da área do Projeto foram determinadas através dos métodos 
Racional e do I-Pai-Wu, com período de retorno de 100 anos, considerando as situações de 
cenário atual e cenário futuro (com a implantação do empreendimento), considerando os 
coeficientes de impermeabilização da área. 

Para o cálculo da intensidade de chuva foi utilizada a Equação de Chuvas Intensas para o 
município de Caieiras obtido pelo banco de Dados Pluviográficos do Estado de São Paulo a 
partir do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE. 

Para o projeto serão necessárias cinco travessias em cursos de água, para garantir a 
mobilidade dentro dos limites do empreendimento e a segurança na passagem de veículos 
nas vias; e cinco bacias de detenção/barramentos, com a função do controle de cheias. Os 
pedidos de outorga foram solicitados ao DAEE. 
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Dos resultados apresentados verifica-se que o ribeirão dos Cavalheiros apresenta capacidade 
suporte para receber as vazões de contribuições do empreendimento, e principalmente, é 
possível confirmar que o empreendimento se encontra em cota segura. 

Outro ponto analisado foi o impacto de implantação do empreendimento a jusante do ponto 
de lançamento das águas de chuva. Pelo estudo apresentado, o empreendimento 
representará apenas 12% de aumento no coeficiente de escoamento da bacia total de 
contribuição, o que implicou em pouca alteração da área de inundação a jusante do 
empreendimento quando comparado aos cenários de pré e pós implantação. 

Para desenvolvimento do projeto de microdrenagem, foi utilizado o método Racional para 
cálculo das bacias de contribuição, com tempo de recorrência de 10 anos, duração de 
precipitação de chuvas críticas de 10 minutos, e coeficientes de escoamento de 0,80 para 
lotes e 0,30 para áreas verdes.  

Desta forma, o projeto prevê, com a ocupação da área, alteração do coeficiente de 
escoamento de 0,38 para 0,59; aumento da vazão devido à impermeabilização, de 51,99 m³/s 
para 82,14 m³/s, para um tempo de recorrência de 25 anos; redução da infiltração devido à 
impermeabilização de 2,14 m³/s para 1,4 m³/s; e aumento da geração de sólidos pela poluição 
difusa de 355,67 kg/ano. 

Foram projetadas soluções mais inovadoras, a fim de controlar o escoamento superficial o 
mais próximo da sua origem, por meio de pequenas remodelações que buscam resgatar, em 
áreas urbanizadas o ciclo hidrológico da paisagem pré-urbanizada, como se observa nas 
imagens abaixo. 

Desenho Esquemático do Jardim de Chuva 

 
Fonte: GEA, 2020. 
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Detalhes do Jardim de Chuva 

 
Fonte: GEA, 2020. 

Posicionamento de Jardins de Chuva no Empreendimento 

 
Fonte: GEA, 2020. 
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Quadro Síntese da Implantação  
Indicador Valor Unidade 

Estimativa de corte 2.427.704,63 ³ m3 
Estimativa de aterro 2.427.704,63 m³ m³ 

Movimentação de solo 0 m3 
Áreas contaminadas N/A n. de áreas 

Supressão de vegetação nativa (*) 3,05 ha 
Supressão de indivíduos isolados 539 - 

Criação de novos acessos - km 
Tráfego gerado pela obra 110 viagens/dia 

Duração da obra (por fase) 24 meses 
Mobilização de mão de obra (por fase) 133 n. de trabalhadores 

Investimento total da obra 211.471.377,40 R$ 
Obs: são previstas 8 fases de implantação consecutivas, cada uma com dois anos de duração. 
(*) considerou-se as categorias de vegetação em estágios inicial, médio e avançado, incluindo Floresta Ombrófila Densa em Est. 
Inicial sob Floresta Exótica e Floresta Ombrófila Densa em Est. Inicial sob Floresta Exótica com Araucárias. 

OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A operação do empreendimento terá seu início com a venda dos lotes e construção das casas 
e demais edificações pelos futuros proprietários e empreendedores. Igualmente para as áreas 
comerciais, de serviços e de uso empresarial serão comercializados os lotes e implantadas 
por empreendedores privados, as edificações voltadas a esses usos. 

Após esse período, a operação dos loteamentos e das áreas comerciais e de serviços dar-se-
á por meio de uma (ou mais) associação de moradores e proprietários, compreendendo 
basicamente as atividades de manutenção das áreas verdes e segurança. 

Estimativa de População 
 

O cálculo da população do empreendimento inclui a quantificação da população fixa e 
flutuante5, ou seja, a população fixa são os residentes (moradores proprietários das unidades 
residenciais e seus familiares). Como população flutuante, entende-se os empregados das 
áreas comerciais, de uso comum e institucionais, e usuários das áreas comerciais não 
considerados população fixa, constituída por: 

 Critérios para Cálculo da População 
Usos Ocupação 

Lotes residencias 4 hab/lote 
Lotes comerciais 2 usu/lote 
Lotes empresariais 50 m²/usu 
Lotes Incorporação 100 m²/usu 
Lotes de Equipamento Urbano 2 usu/lote 
Lotes para Uso Institucional 50 m²/usu 
Clube 50 m²/usu 

 

 
5 O cálculo de população está baseado no Estudo de Concepção de Saneamento elaborado por 
GEASANEVITA (2020), apresentado no Anexo 2 – Projetos do EIA. 
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A população total máxima prevista para o empreendimento é de 14.569 pessoas, sendo que 
4.804 pessoas são moradores (população fixa) e 9.765 são usuários e funcionários dos 
demais tipos de ocupação (população flutuante). 

Para os loteamentos residenciais multifamiliares, foram ainda considerados 20 funcionários 
de apoio (zeladoria, portaria e manutenção). Desse modo, tem-se a seguinte população 
projetada para o empreendimento: 

População Projetada do Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras  

Usos Lotes Área (m2) Usuário/lote/m² Habitantes Usuários 
População 

total (Usuário 
+ habitantes) 

Lotes residenciais 1 149 48.267 4 596 - 596 
Lotes residenciais 2 192 76.509 4 768 - 768 
Lotes residenciais 3 212 82.388 4 848 - 848 
Lotes residenciais 4 256 100.752 4 1.024 - 1.024 
Lotes residenciais 5 172 66.791 4 688 - 688 
Lotes residenciais 6 105 36.267 4 420 - 420 
Lotes de uso misto 115 62.849 4 460 - 460 
Lotes comerciais 39 39.113 2 - 80 80 

Lotes de incorporação 21 156.701 50 - 3.134 3.134 
Lotes empresariais (internos) 236 254.380 100 - 2.544 2.544 

Open Mall / Welcome 
Center/Auditório/ 

Empreendimentos especiais 
4 16.168 50 - 323 323 

Lotes de apoio 7 15.723 2 - 14 14 
Clube recreativo 1 27.209 50 - 544 544 

Áreas institucionais e espaços 
livres de uso público - 155.015 50 - 3.126 3.126 

Total 1.509 2.962.591 - 4.804 9.765 14.569 
 

Sistema de Água  

De acordo com a Carta de Diretrizes da SABESP, o abastecimento de água do 
empreendimento será realizado a partir da interligação na rede pública, através de dois 
pontos, conforme descrito abaixo, e representados na figura a seguir. 

• Rua Senembi, na rede de DN 500 mm FoFo, próximo do Reservatório Caieiras e Rua 
Curumim, através de reforço de rede, com diâmetro interno mínimo de 300mm; 

• Av. Giovani Gabrielli, esquina com Rua Danilo Valbuza, na rede de DN 400mm FoFo, 
que sai do Reservatório Laranjeiras, através de refeço de rede em diâmetro interno 
mínimo de 300mm. 
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Adutora para Abastecimento de Água - Ponto de Interligação com a Rede Pública  

 

Para o cálculo das demandas de abastecimento foram considerados os seguintes parâmetros 
de consumo per capita: 

• lotes residenciais unifamiliares: 200 L/hab.dia 
• lotes comerciais de pequeno porte: 100 L/hab.dia 
• lotes comerciais e/ou incorpoação: 70 L/hab.dia 
• lotes empresariais: 70 L/hab.dia 
• Unidades de apoio, clube, áreas institucionais: 70 L/hab.dia 

Estes parâmetros aplicados à população máxima de projeto resultaram em uma demanda 
média de 19,06 L/s. 

O cálculo das vazões de abastecimento resultou nas seguintes vazões, considerando a taxa 
de ocupação de saturação: 

• vazão média = 5,52 L/s 
• vazão máxima diária = 20,77 L/s 
• vazão máxima horária = 32,97 L/s 
• vazão mínima = 13,15 L/s 
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Sistema de Esgotos 

De acordo com as Cartas de Diretrizes SABESP de 2020, a coleta de esgoto será realizada a 
partir da interligação na rede pública, através dos seguintes pontos: 

• PV da EEE Laranjeiras, situado à Rua Cardeal, em PVC com diâmetro mínimo de 
300mm; 

• PV da EEE João Casarotto, situado à Av. João Casarotto, em PVC com diâmetro 
mínimo de 300mm; 

• PV da EEE Nova Caieiras, situado na alça do viaduto sobre ferrovia, em PVC com 
diâmetro mínimo de 300mm. 

O empreendimento foi dividido em 9 sub-bacias de esgotamento sanitário, sendo que 4 delas 
terão seu lançamento no ponto de interligação 3, 3 sub-bacias no ponto de interligação 1 e 2 
sub-bacias no ponto de interligação 2. A rede coletora terá diâmetro mínimo de 150 mm e 
será locada de preferência no terço do sistema viário projetado.  

Localização do Ponto de Interligação da Rede Pública de Esgotamento Sanitário 

 

Coleta de Lixo e Distribuição de Energia 

Considerando o cenário de plena ocupação do empreendimento, devem ser geradas cerca 
de 9 t/dia de resíduos. Ressalte-se que é estimado que após 30 anos o empreendimento deve 
alcançar 90% de sua ocupação máxima prevista. 

A coleta será efetuada pela Prefeitura Municipal de Caieiras e todo resíduo será encaminhado 
até o aterro sanitário, devidamente licenciado pela CETESB. A Prefeitura Municipal emitiu 
declaração atestando a viabilidade em realizar os serviços de coleta, transporte e disposição 
final de resíduos domiciliares Classe II. 
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A Elektro atenderá à demanda de fornecimento de energia elétrica ao empreendimento em 
baixa e média tensão, cabendo à Swiss Park Caieiras Incorporadora SPE Ltda. executar a 
rede aérea de energia, fazer a conexão com o sistema e doar as redes àquela empresa. À 
empresa urbanizadora caberá também proceder à instalação dos postes para iluminação 
pública. 

Acesso Viário ao Empreendimento e Geração de Tráfego 

O acesso direto aos diversos setores do novo empreendimento será realizado por uma nova 
rede viária interna, composta por novas ruas e avenidas, a serem implantadas pelos 
empreendedores. Suas vias principais conectarão o empreendimento ao sistema viário 
existente em diversos pontos (incluindo a Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP332).  

Para cálculo da geração de tráfego, a metodologia de trabalho seguiu as recomendações do 
Highway Capacity Manual (HCM – metodologia de estudos de tráfego mais aceita no Brasil), 
utilizando para as análises de capacidade o software de microssimulação Aimsun. 

Estimativa de Tráfego Geral – Unidades Residenciais 

Uso nº de lotes Movimento 
Hora Pico Manhã Hora Pico tarde 

Leves Pesados Leves Pesados 

Residencial 01 149 
Entrada 35 3 73 2 

Saída 72 1 31 1 

Residencial 02 192 
Entrada 46 3 94 2 

Saída 92 2 40 2 

Residencial 03 212 
Entrada 50 4 103 2 

Saída 102 2 44 2 

Residencial 04 256 
Entrada 61 5 125 3 

Saída 123 2 53 3 

Residencial 05 172 
Entrada 41 3 84 2 

Saída 83 2 36 2 

Residencial 06 105 
Entrada 25 2 51 1 

Saída 50 1 22 1 

Total Residencial 1086 
Entrada 258 19 530 13 

Saída 521 10 226 11 
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Estimativa de Tráfego Geral – Lotes Comerciais e Uso Misto 

Uso ABL (m²) 
Hora Pico Manhã Hora Pico tarde 

Entrada Saída Entrada Saída 

Lotes Comerciais 39.112,92 366 151 166 278 

Uso Misto 62.848,64 569 234 258 432 

Estimativa de Tráfego Geral – Unidades de Incoporação 

Uso Nº de lotes 
Hora Pico Manhã Hora Pico tarde 

Entrada Saída Entrada Saída 

Unidades de Incorporação 3.600 155 611 608 287 

Estimativa de  

Uso ABL (m²) 
Hora Pico Manhã Hora Pico tarde 

Entrada Saída Entrada Saída 

Lotes Empresariais 254.406,38 636 141 144 873 

Tráfego Geral – Lotes Empresariais 

Nos cenários futuros analisados foram consideradas melhorias já previstas (pelos próprios 
empreendedores ou pela Prefeitura Municipal de Caieiras) para o sistema viário em estudo. 
Desta forma, para o ano de 2030 estão previstas:  

• Adição de uma faixa de tráfego na chegada à rotatória no acesso principal do município 
pela SP-332, na altura do km 33+800; e 

• Duplicação da Avenida João Casorotto e da Avenida Emancipador I. Manoel, ao leste 
do empreendimento.  

Para o ano de 2035:  

• Implantação de uma via local conectando a extremidade oeste do empreendimento à 
rotatória da Praça da Emancipação Prefeito Gino Dartora;  

• Construção, por parte do poder público, de nova via conectando a SP-332 em Caieiras 
(em 3 pontos distintos) ao município de Cajamar e à rodovia SP-330.  

Essas novas vias, previstas no Plano de Mobilidade de Caieiras, deverão servir como opção 
de trajeto para diversas viagens que atualmente são realizadas exclusivamente pela SP-332, 
e trarão, portanto, alívio de tráfego a vários trechos dessa rodovia. Conforme apresentado no 
Relatório de Tráfego, utilizando o processo de microssimulação, análises preliminares 
considerando a adição do tráfego gerado referente ao empreendimento mostraram a 
necessidade de melhorias adicionais em diversos pontos do sistema viário de entorno, 
principalmente nas novas conexões entre o novo complexo e o sistema viário existente. De 
forma geral essas melhorias são:  

• Readequação da rotatória da Praça da Emancipação Prefeito Gino Dartora com 
adaptações em duas fases (2030 e 2035);  
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• Melhoria do dispositivo que conecta a Av. Dr. Olindo Dártora e a Av. Colombia, nas 
proximidades da Secretaria Municipal de Educação;  

• Duplicação do retorno no dispositivo entre a Av. João Martins Ramos e a Av. Dr. Olindo 
Dartora;  

• Melhoria no acesso entre a Av. Emancipador I. Manoel e a Av. João Casarotto;  

• Inserção de novos retornos na Av. João Casarotto e rotatória na Av. Emancipador I. 
Manoel;  

• Melhorias na configuração do dispositivo que conecta a rodovia SP-332 com a Av. 
João Casarotto, com adaptações em duas fases (2030 e 2035), incluindo a 
semaforização de seus cruzamentos (2030 e 2035) e nova via de conexão entre a 
SP332 e o viário local do empreendimento (2035);  

• Melhorias na configuração do dispositivo da rodovia SP-332 nas proximidades da 
AMBEV;  

• Novo dispositivo de retorno em nível na SP-332 próximo à porção oeste do 
empreendimento em 2 fases 2030 e 2035, com semaforização;  

• Cruzamento semaforizado nas proximidades do Welcome Center do empreendimento; 

• Inserção de acessos locais adequados ao empreendimento em estudo. 

Melhorias Previstas Inicialmente pelo Empreendedor 
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Nova Via Prevista para o Cenário 02 (2035) 

 

Novas Vias Previstas no Plano de Mobilidade de Caieiras (2035) 
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Quadro Síntese da Operação  
Indicador Existente Projeto Unidade 

População Fixa - 4.804 n. de pessoas 
População Flutuante - 9.765 n. de pessoas 

Viagens estimadas de veículos - 3.257 viagens/hora 
Consumo de água - 1.794 m3/dia 

Geração de efluentes - 1.946 m3/dia 
Geração de resíduos sólidos - 270 t/mês 

Consumo de energia - 206.572 (consumo residencial) kWh/mes 
Vazão da ETE - - m3/hora 

Coeficiente de aproveitamento - - - 
Densidade populacional - 49 hab/ha 

Investimento e Cronograma 

O investimento previsto para a implantação do Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras foi 
estimado em cerca de R$ 211.471.377,40 (duzentos e onze milhões, quatrocentos e setenta 
e um, trezentos e setenta e sete reais e quarenta centavos. 

As obras de cada fase devem consumir até dois anos para a completa implantação dos 
projetos, sendo assim essa ocupação de cada fase se estenderá seguramente pelo menos 
por 16 anos estimados para a conclusão de todas as obras e a completa implantação do 
Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras 
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CAPÍTULO 4.  
Áreas de Influência do Empreendimento 
 

As áreas de influência do empreendimento são delimitadas a partir dos impactos decorrentes 
de sua implantação e operação. São três as Áreas de Influência: 

• Área de Influência Indireta – AII onde os impactos se manifestarão de maneira 
menos intensa ou indiretamente. 

Para o meio físico, considera-se como a Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento 
três sub-bacias do rio Juqueri: a sub-bacia do ribeirão do Cavalheiro, a sub-bacia do ribeirão 
Criciúma e a sub-bacia do ribeirão dos Pinheirinhos.  

Para o meio biótico, a AII seu limite corresponde a limites físicos como estradas na sub-bacia 
do rio Juqueri, sendo referenciado pela Rodovia Bandeirantes em Caieiras à oeste, Avenida 
Fiorele Picicaco em São Paulo ao sul, Estrada Santa Inês no limite Leste do Parque Estadual 
Juquery, e Estrada do Governo em Franco da Rocha ao Norte. 

Para o meio socioeconômico, a AII foi considerada como o território do município de Caieiras, 
onde se insere a área do empreendimento. 

• Área de Influência Direta – AID onde os impactos se manifestam com mais 
intensidade e diretamente.   

Como Área de Influência Direta (AID) do meio físico, considera-se parte da sub-bacia do 
ribeirão do Cavalheiro por entender que eventuais impactos na rede hídrica não devem sair 
dessa área física.  

Para o meio biótico, a AID corresponde às sub-bacias ao entorno da Área Diretamente Afetada 
(ADA) pelo empreendimento, nos municípios de São Paulo, Caieiras e Franco da Rocha. 

Para o meio socioeconômico, a Área de Influência Direta foi definida por um recorte territorial, 
que inclui os bairros do entorno da gleba, a saber: Nova Era, Jardim Virgínia, Morro Grande, 
Jardim Serra Grande, Jardim Adelfiori, Vila Aída, Laranjeira, Jardim das Laranjeiras, Parque 
Industrial Araucária, Sítio Aparecida, Vila Rosina, Centro de Caieiras, e Nova Caieiras 

• Área Diretamente Afetada – ADA é aquela destinada à implantação do 
empreendimento e que será alterada.  
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Áreas de Influência do Meio Físico 
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Áreas de Influência do Meio Biótico 
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Áreas de Influência do Meio Socioeconômico 
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Área Diretamente Afetada 
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CAPÍTULO 5.  
 Como é a região onde será implantado o empreendimento? 

 

O Meio Físico 

Clima 

Segundo Alvares et al (2013), nessa mesma região do empreendimento observa-se o 
predomínio dos tipos climáticos Cfa e Cfb, de acordo com a classificação internacional de 
Köppen. Verifica-se que a Área Diretamente Afetada (ADA) se encontra totalmente inserida 
no compartimento do tipo climático Cfb. A distribuição geográfica desses tipos climáticos 
nessa região pode ser observada figura a seguir. E a descrição das principais características 
desses tipos climáticos de Köppen são apresentadas no quadro abaixo. 

Para a caracterização dos aspectos de temperatura, precipitação e evaporação na região do 
empreendimento, foram utilizados os dados registrados da Estação Meteorológica de São 
Paulo (Mirante de Santana), disponíveis em INMET (2019), e que se encontra distante cerca 
de 16 km da ADA. Foram analisados os dados dessa estação meteorológica no período 
compreendido entre os anos de 1989 e 2018. 

Clima – Caieiras e região 

 

Fonte: Alvares et al (2013). 
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Principais Características dos Tipos Climáticos da Classificação de Köppen. 
Temperatura Precipitação Clima Símbolo 

TCOLD THOT TANN RM RANN 
≥ - 3º C 
< & < 
18º C 

≥ 22ºC < 18ºC RDRY > 40 
mm 

<  5 * 
RTHRESHOLD 

Subtropical 
úmido 

Clima oceânico, 
sem estação 

seca 

Com 
verão 

quente 

Cfa 

≥ - 3º C 
< & < 
18º C 

< 22ºC & 
TM10 ≥ 4 

< 18ºC RDRY > 40 
mm 

<  5 * 
RTHRESHOLD 

Subtropical 
úmido 

Clima oceânico, 
sem estação 

seca 

Com 
verão 

tempera
do 

Cfb 

Nota: TCOLD = Temperatura do mês mais frio; THOT = Temperatura do mês mais quente; TANN = 
Temperatura Média Anual; RM = Precipitação Mensal; RANN = Precipitação Anual; RDRY = Precipitação 
do mês mais seco; TM10 = Número de meses com temperatura acima de 10ºC; RTHRESHOLD = varia de 
acordo com a equação 1. 

Fonte: Alvares et al. (2013). 

Com relação às temperaturas nessa região, verifica-se que a média máxima mensal indica o 
mês de fevereiro como o detentor do maior valor, com 29,05º C. Para as médias das 
temperaturas compensada média e mínima, o mês de fevereiro também apresenta os maiores 
valores com 23,45º C e 19,61º C, respectivamente. 

O mês de julho é o caracterizado como o mais frio para os três tipos de temperaturas 
analisadas, apresentando para a média de temperatura máxima o valor de 22,70º C. E para 
as médias de temperatura compensada média e temperatura mínima os valores de 17,03º C 
e 12,67º C, respectivamente. 

A seguir são apresentados os valores mensais das temperaturas médias máximas, 
compensadas e mínimas, para o período entre 1989 e 2018, para a Estação Meteorológica 
de São Paulo. 

Temperaturas médias mensais – Período de 1989 a 2018. Estação Meteorológica de 
São Paulo. 

 

Fonte: INMET (2019). 

Nota: Méd. Temp. Máx. = Média da Temperatura Máxima; Temp. Comp. Méd. = Temperatura Compensada Média; Temp. Mín. 
Méd. = Temperatura Mínima Média. 
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Os registros de precipitação da Estação Meteorológica de São Paulo também foram 
analisados para o mesmo período, compreendido entre os anos de 1989 e 2018. A partir dos 
dados de médias mensais de precipitação, verifica-se de maneira geral, que o período 
chuvoso compreende os meses de outubro a março, enquanto o período de seca compreende 
os meses de abril a setembro, conforme pode ser observado na figura a seguir. O mês mais 
chuvoso é janeiro, com média de 293,6 mm; e o mês mais seco é o de agosto, com média de 
33,81 mm. 

Com relação às médias mensais de números de dias com precipitação, observa-se a 
correlação desses dados com a média de precipitação mensal. O mês de janeiro é o que 
apresenta a maior média (19 dias), e o mês de agosto apresenta a menor média (4,96 dias), 
conforme pode ser observado a seguir. 

Precipitação média mensal – Período de 1989 a 2018. Estação Meteorológica de São 
Paulo. 

 

Fonte: INMET (2019). 

Número de dias com precipitação - Estação Meteorológica de São Paulo. 

 

Fonte: INMET (2019). 
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Com relação à direção dos ventos, de acordo com dados de Windfinder (2019), no período de 
novembro/2012 a agosto/2019, a distribuição anual da direção dos ventos no Aeroporto 
Campo de Marte, no município de São Paulo, é predominante da direção E (14,1%), seguido 
de ESE (11,4%), e de SE (10,4%), conforme pode ser observado na sequência. Salienta-se 
que Aeroporto Campo de Marte está localizado cerca de 17 km distante de Área Diretamente 
Afetada (ADA) do presente empreendimento.  

Direção do vento no Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo. Período 
dezembro/2017 a julho/2019. 

 

Fonte: Windfinder (2019). 

Qualidade do Ar 

No município de Caieiras não existe estação de monitoramento de qualidade do ar. As 
estações mais próximas do município são: Perus (móvel) e Pico do Jaraguá (SP) - Rede 
Automática – ambas de vocação industrial. Essas duas estações compõem  o conjuno de 
estações da RMSP.Os parâmetros analisados em cada uma das estações é apresentado na 
tabela da figura a seguir, extraídos do estudo de CETESB. 

Na Região Metropolitana de Sao Paulo (RMSP), em 2019, não houve ultrapassagens do 
padrão de qualidade do ar de curto prazo (120 μg/m3) em nenhuma das estações.  

No gráfico da figura a seguir são apresentadas as distribuições percentuais da qualidade do 
ar na RMSP, dos últimos 5 anos, para partículas inaláveis (MP10). A qualidade do ar para MP10 
tem sido considerada Boa em quase 90% do tempo nos últimos anos. 
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MP10  - Distribuição percentual da Qualidade do Ar – RMSP 

 

O monitoramento do parâmetro fumaça foi realizado em 10 estações, das quais cinco se 
encontram na RMSP, onde são observadas as maiores concentrações desse poluente. Em 
2019, não houve ultrapassagem do padrão de curto prazo de fumaça (120 μg/m3) e nem do 
padrão anual (40 μg/m3), nas estações da RMSP. 

Fumaça –  Evolução das concentrações anuais - RMSP 
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Geologia e Recursos Minerais 

De acordo com dados do Mapa Geológico do Estado de São Paulo (IPT,1981a), dentro do 
perímetro das Áreas de Influência na região do empreendimento predominam 06 (seis) 
unidades litológicas, conforme pode ser observado a seguir. 

Principais Características das Unidades Geológicas. 
Era Período Grupo Unidade Características 

C
en

oz
ói

co
 

Q
ua

te
rn

ár
io

 

 
Sedimentos 

Aluvionares (Qa) 
Aluviões em geral, incluindo areias 

inconsolidadas de granulação variável, 
argilas e cascalheiras fluviais 

subordinadamente, em depósitos de 
calhas e/ou terraços. 

Te
rc

iá
rio

-
Q

ua
te

rn
ár

io
 

 
Coberturas 

Indiferenciadas 
Associadas à 

Formação São 
Paulo (TQis) 

Sedimentos pouco consolidados incluindo 
argilas, siltes e arenitos finos argilosos 

com raros e pequenos níveis de 
cascalho. 

Eo
pa

le
oz

ói
co

 

C
am

br
ia

no
-

O
rd

ov
ic

ia
no

 Suítes Graníticas Pós-
Tectônicas 

Facies Itu Corpos graníticos a granodioríticos 
alóctones, isótropos, granulação fina a 

grossa, com textura sub-hipidiomórfica ou 
xenomórfica granular. 

Pr
ot

er
oz

ói
co

 S
up

er
io

r 

 

Suítes Graníticas 
Sintectônicas 

Suítes Graníticas 
Sintectônicas - 

Fácies Cantareira 
(PSγc) 

Corpos para-autóctones e alóctones, 
foliados, granulação fina a média, textura 

porfirítica frequente; contatos 
parcialmente concordantes e composição 

granodiorítica a granítica. 

 

Grupo São Roque PSsX Clorita xistos, quartzo-mica xistos a 
biotita e/ou muscovita, incluindo 
intercalações de metassiltitos, 

metagrauvacas, calcários dolomíticos, 
calcossilicatadas e filitos 

 

Grupo São Roque PSsF filitos, quartzo filitos e filitos grafitosos em 
sucessões rítmicas incluindo 

subordinadamente metassiltitos e quartzo 
xistos, micaxistos e quartzitos 

Fonte: IPT (1981a), modificado. 

Com relação à distribuição espacial dessas unidades geológicas, observa-se que as rochas 
da Unidade PSsX do Grupo São Roque são predominantes na AII, representando 60,3% 
desse território, e ocorrem em quase todas as suas porções. 

Na AID também se observa que há o predomínio da ocorrência da Unidade PSsX do Grupo 
São Roque, que representa 69,3% dessa área de influência, ocupando todas as porções 
desse território, com exceção dos extremos sul, sudoeste, oeste, noroeste e norte. 
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Com relação à Área Diretamente Afetada (ADA), verifica-se que do ponto de vista geológico, 
essa também se encontra predominantemente inserida dentro dos limites do compartimento 
do Grupo São Roque – Clorita xistos, quartzo mica xistos, entre outros (PSsX), com 93,5% 
desse território. 

Na ADA são observadas poucas exposições de rochas sã ou alterada do Grupo São Roque 
(PSsX). Nas fotos abaixo são apresentados locais de ocorrência de rochas na ADA. 

  

Deta lhe  de  a flo ramento  de  mica  xis to  do  Grupo  
São  Roque  (PSs X), vis ada  de  norte  para  s u l, na  

porção  norte  da  ADA. 

Deta lhe  de  a flo ramento  de  rocha  a lte rada  de  mica  
xis to  do  Grupo  São  Roque  (PSs X), vis ada  de  

s udoes te  para  nordes te , na  porção  norte  da  ADA. 
  

Na sequência, apresenta-se o Mapa Geológico considerando as Áreas de Influência do 
empreendimento. 
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Mapa Geológico 
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Recursos Minerais 

De acordo com as informações de Agência Nacional de Mineração ANM (2019), dentro do 
perímetro da Área de Influência Direta (AID), observa-se a existência de 06 (seis) áreas 
requeridas em diversas fases de regularização. 

Desse total de áreas requeridas na ANM, verifica-se que 03 (três) áreas encontram-se sob 
influência direta da ADA, sendo que a referente ao processo 821270/2014 possui a maior 
extensão em área dentro da ADA (55,6%), conforme pode ser notado no quadro abaixo. Toda 
a extensão da ADA está sob influência de áreas requeridas na ANM. 

Áreas Requeridas na ANM dentro da ADA 
Processo Nome Substância Fase Área dentro dos 

limites da ADA (ha) 
Percentual em 
área da ADA 

821270/2014 Companhia 
Melhoramentos de 

São Paulo 

Minério de Ouro Industrial 164,78 55,6% 

820213/2015 Companhia 
Melhoramentos de 

São Paulo 

Minério de Ouro Industrial 126,51 42,7% 

820603/2018 Companhia 
Melhoramentos de 

São Paulo 

Minério de Ouro Industrial 4,97 1,7% 

TOTAL 296,25 100,0% 

Fonte: ANM (2019). 

O mapa a seguir ilustra as áreas da ANM incidentes na área do empreendimento. 
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Áreas Requeridas na ANM incidentes na ADA 
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Geomorfologia 

De acordo com a divisão geomorfológica do Estado de São Paulo (IPT, 1981b), a Área de 
Influência Indireta (AII) está inserida na Província Geomorfológica do Planalto Atlântico e na 
Zona Geomorfológica da Serrania de São Roque. A Serrania de São Roque é uma extensa 
área montanhosa, de constituição litológica diversificada, que vai dos metamorfitos de baixo 
grau do Grupo São Roque até as rochas gnáissicas e migmatíticas, generalizadamente 
penetrados por intrusões graníticas. 

Com relação aos tipos de relevo que ocorrem na AII, de acordo com informações de IPT 
(1981b), nessa área estudo ocorrem 03 (três) sistemas de relevo: Mar de Morros (243); Morros 
com Serras Restritas (245); e Serras Alongadas (251). No quadro a seguir são apresentadas 
as principais características desses sistemas de relevo. Na AII o sistema de relevo 
predominante é o de Mar de Morros (243), ocupando 73,3% desse território. 

De acordo com IBGE (1984), o ponto de maior altitude na AII é a cota 1.170, que se encontra 
no extremo sudeste da AII, no ponto mais a montante da microbacia do ribeirão do Cavalheiro. 
Já o ponto de menor altitude, ou seja, mais a jusante da AII, está localizado no extremo 
sudoeste, no rio Juqueri a jusante da foz com o ribeirão dos Pinheirinhos. 

Principais Características dos Sistemas de Relevo da AII. 
Sistema de 

Relevo 
Características Gerais Declividade Amplitude Sistema de 

Drenagem 
Mar de Morros 

(243) 
Apresentam topos 

arredondados, vertentes 
com perfis convexos a 

retilíneos. Constitui 
geralmente um conjunto de 
formas em “meia laranja” 

Predominam 
declividades médias 

a altas, acima de 
15%. 

Amplitudes locais 
de 100 a 300 

metros. 

Drenagem de alta 
densidade, padrão 

dendrítico a 
retangular, vales 

abertos a fechados, 
planícies aluvionares 

interiores 
desenvolvidas. 

Morros com 
Serras Restritas 

(245) 

Morros de topos 
arredondados, vertentes 
com perfis retilíneos, por 
vezes abruptas, presença 

de serras restritas. 

Predominam 
declividades médias 

a altas, acima de 
15%. 

Amplitudes locais 
de 100 a 300 

metros. 

Drenagem de alta 
densidade, padrão 

dendrítico a pinulado, 
vales fechados, 

planícies aluvionares 
interiores restritas. 

Serras 
Alongadas (251) 

Apresentam topos 
angulosos, vertentes 
ravinadas com perfis 
retilíneos, por vezes 

abruptas. 

Predominam 
declividades médias 

a altas, acima de 
15%. 

Amplitudes locais 
acima de 300 

metros. 

Drenagem de alta 
densidade, padrão 
paralelo a pinulado, 
com vales fechados. 

Fonte: IPT (1981b). 

Na Área de Influência Direta (AID) são identificados 02 (dois) sistemas de relevo, sendo que 
se observa o predomínio do sistema de relevo de Mar de Morros (243), com distribuição em 
98,5% nesse território, e de forma secundária o sistema de relevo de Morro com Serras 
Restritas (245), com 1,5%. 

A seguir, apresenta-se o Mapa Geomorfológico incidente nas Áreas de Influência do 
empreendimento.  
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Mapa Geomorfológico 
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Ainda segundo dados de Emplasa (1981), a cota de base da AID, ou seja, a de menor altitude 
é aproximadamente na altitude de 718 m, na confluência entre o rio Juqueri e o ribeirão dos 
Pinheirinhos, no extremo sudoeste da AID. E o cume da AID está localizado na cota 872 m, e 
encontra-se na porção sudeste desse território. 

Na ADA, de acordo com os dados desses levantamentos planialtimétricos (GEOURBE, 
2018/2019), as menores altitudes da ADA encontram-se entre na cota 722 m, localizado no 
extremo oeste dessa área de influência, localizado no talvegue do ribeirão do Cavalheiro. Já 
o ponto de maior altitude na ADA, segundo esse mesmo levantamento, encontra-se na porção 
sul na cota 827 m. Portanto, observa-se na ADA uma amplitude de cotas de 105m. 

Também foram determinadas as respectivas classes de declividade na ADA, com base nos 
dados do levantamento planialtimétrico, elaborado por GEOURBE (2018/2019), e a utilização 
do software ArcGIS. 

Para a ADA também foram adotados os 05 (cinco) intervalos de declividade aplicados na AID: 

• 0% - 6%; 

• 6,01% - 15%; 

• 15,01% - 30%; 

• 30,01% - 50%; 

• Acima de 50%. 

Observa-se que, na ADA a classe com maior representatividade é a de 15,01%-30%, que 
ocorre em 119,49 ha (40,3%) desse território. Subordinadamente, há a classe de 6,01%-15% 
que se distribui em 75,40 ha (25,5%) da ADA. Ressalta-se que a classe de 0%-6% representa 
apenas 6,3% dessa área de influência, ao contrário do observado nas classes de declividade 
obtidas para a AID. Esses quantitativos podem ser observados no Quadro 5. 

Distribuição das classes de declividade na ADA. 
Classe de Declividade Área (ha) Percentual 

0% - 6% 18,77 6,3% 
6,01% - 15% 75,40 25,5% 
15,01% - 30% 119,49 40,3% 
30,01% - 50% 52,09 17,6% 

Acima de 50,01% 30,50 10,3% 
TOTAL 296,25 100,0% 

Nas fotos a seguir são observadas as declividades de alguns locais da ADA. 
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Vis ta  gera l de  s e to r com predominância  de  c las s e  
de  dec lividade  6,01%-15%, na  porção  s udes te  da  

ADA. Vis ada  de  s udoes te  para  nordes te . 

Vis ta  gera l de  s e to r com predominância  de  
c las s es  de  dec lividade  0%-6%, na  porção  s udes te  

da  ADA. Vis ada  de  s udes te  para  noroes te . 
  
  

 

 

Vis ta  gera l de  s e to r com predominância  de  c las s e  
de  dec lividade  15,01%-30%, na  porção  cen tra l da  

ADA. Vis ada  de  les te  para  oes te . 

Fo to  6 gera l de  s e to r com predominância  de  
c las s e  de  dec lividade  15,01%-30%, na  porção  s u l 

da  ADA. Vis ada  de  oes te  para  les te .  
  

 

 

Vis ta  gera l de  s e to r com predominância  de  
c las s es  de  dec lividade  30,01%-50% e  Acima de  

50%, na  porção  norte  da  ADA. Vis ada  de  s u l para  
norte .  
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Mapa de Declividades da ADA 
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Pedologia 

Na Área de Influência Indireta (AII) é observado que, de acordo com as informações do Mapa 
Pedológico do Estado de São Paulo (IAC, 1999), ocorre 01 (um) tipo de solo, divididos em 03 
(três) variedades: Argissolo Vermelho-Amarelo (tipo PVA18), Argissolo Vermelho-Amarelo 
(tipo PVA41) e Argissolo Vermelho-Amarelo (tipo PVA42). As principais características desses 
tipos de solo são apresentadas no quadro abaixo. Observa-se que na AII há o predomínio do 
Argissolo Vermelho-Amarelo (tipo PVA 18), que ocorrem em 57,3% desse território. 

Principais Características dos Tipos de Solos da AII. 
Classe Tipo Características 

Argissolo Vermelho-
Amarelo 

PVA18 Distrófico, com horizonte A moderado, textura média/argilosa e argilosa, 
em relevos ondulado e forte ondulado. 

Argissolo Vermelho-
Amarelo 

PVA41 Distrófico, com textura argilosa, relevo forte ondulado e montanhoso + 
Cambissolos háplicos distróficos com textura argilosa e média com relevo 

forte ondulado e montanhoso, ambos com horizonte A moderado. 
Argissolo Vermelho-

Amarelo 
PVA42 Distrófico, com textura argilosa, relevo forte ondulado e montanhoso + 

Cambissolos háplicos distróficos com textura argilosa com relevo 
montanhoso e escarpado, ambos com horizonte A moderado. 

Fonte: IAC (1999). 

De acordo com Embrapa (2018), os argissolos são solos constituídos por material mineral, 
que têm como características diferenciais a presença de horizonte B textural de argila de 
atividade baixa, ou atividade alta desde que conjugada com saturação por bases baixa ou 
com caráter alumínico. (EMBRAPA, 2018). 

Ainda segundo Oliveira (2011), os argissolos configuram a ordem mais extensa de solos 
brasileiros, depois dos latossolos, sendo que para os argissolos distróficos é comum a 
presença de elevados teores de alumínio e a necessidade de aplicação de corretivos para o 
uso agrícola, além de aplicação de fertilizantes por serem pobres em nutrientes. 

Oliveira et al (1992) cita que os argissolos distróficos (que ocorrem na AII) naturalmente 
apresentam restrições quanto à fertilidade, que pode estar acrescida de limitações devidas a 
outros fatores. 

Na Área de Influência Direta (AID) observa-se a ocorrência de 02 (duas) variedades de 
Argissolo Vermelho-Amarelo: PVA 18 e PVA 42. O tipo PVA 18 é predominante nesse 
território, ocorrendo em 83,1% dessa área. 

Já a Área Diretamente Afetada (ADA), de acordo com dados de IAC (1999) encontra-se 
praticamente toda inserida dentro da tipologia de Argissolo Vermelho-Amarelo (PVA 18). 
Contudo, salienta-se que de acordo com esse mesmo autor, as porções leste e nordeste da 
ADA encontram-se dentro do compartimento de mancha urbana, sendo que esses locais 
encontram-se dominados por reflorestamento de eucaliptos, como se verifica nas fotos a 
seguir. 
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Deta lhe  de  expos ição  de  Arg is s o lo  Vermelho-
Amare lo  (PVA18), na  porção  s udoes te  da  ADA. 

Vis ada  de  noroes te  para  s udes te . 

Vis ta  gera l de  expos ição  de  Arg is s o lo  Vermelho-
Amare lo  (PVA18), na  porção  cen tra l da  ADA. 

Vis ada  de  norte  para  s u l.  

Na sequência, apresenta-se o Mapa Pedológico incidente nas Áreas de Influência. 
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Mapa Pedológico 
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Aspectos Geotécnicos  

Na Área de Influência Indireta (AII), segundo informações de IPT (1994), são observados 03 
(três) compartimentos geotécnicos: 

• Unidades 5a e 3: são terrenos com alta suscetibilidade a escorregamentos 
(naturais e induzidos), em rochas cristalinas do embasamento; associados com 
terrenos de alta suscetibilidade à erosão nos solos subsuperficiais, induzida por 
movimentos de terra. 

• Unidades 6a e 3:  são terrenos de média suscetibilidade a escorregamentos 
(exclusivamente), em rochas cristalinas do embasamento; associados com 
terrenos de alta suscetibilidade à erosão nos solos subsuperficiais, induzida por 
movimentos de terra. 

• Unidade 15: Terrenos com alta suscetibilidade a inundações, recalques, 
assoreamento, solapamento de margens. 

Na AII, o compartimento mais representativo é o denominado “Unidades 6a e 3”, que ocorre 
em todas as suas porções, com exceção das porções sudeste, oeste e noroeste, 
representando 57,4% de sua extensão em área. 

Na AID, assim como observado para AII, também se observa a predominância do 
compartimento “Unidades 6a e 3”, que ocorre em 68,0% desse território, sendo que a Unidade 
15 abrange com 32,0%. 

Ainda, de acordo com o Cadastramento de Pontos de Erosão e Inundação no Estado de São 
Paulo (IPT, 2012) consta nesse levantamento 01 (um) registro de processo erosivo dentro do 
perímetro da AID. 

As principais características dessas unidades geotécnicas são apresentadas a seguir. 
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Principais Características das Unidades Geotécnicas da AII e AID 
Unidade Denominação Características Recomendações 

Unidades 
5a e 3 

Alta suscetibilidade a 
escorregamentos 

(naturais e induzidos), 
em rochas cristalinas 

do embasamento. 

São terrenos em que os processos 
planares envolvendo solo (especialmente 
os induzidos pela ocupação) são os mais 

significativos. Quase sempre são 
consequência da execução de taludes de 

corte e aterro mal dimensionados e/ou 
executados, associados a sistema de 

drenagem superficial falho e/ou inexistente. 

Adoção de ações, medidas 
preventivas e corretivas 
associadas à proteção 

superficial do solo e 
principalmente ao 

disciplinamento das águas 
pluviais. 

Caso necessário, deverão 
ser executados estudos 

específicos de estabilidade 
de taludes e de sistema de 

drenagem superficial. 
Terrenos de alta 
suscetibilidade à 
erosão nos solos 
subsuperficiais, 

induzida por 
movimentos de terra. 

A erosão mais comum nessa unidade é a 
que se manifesta por sulcos e ravinas, 

ocorrendo no domínio das rochas 
cristalinas do embasamento, a partir da 

retirada do solo superficial, o que propicia a 
exposição do seu solo de alteração. 

Adoção de ações, medidas 
preventivas e corretivas 
associadas à proteção 

superficial do solo e 
principalmente ao 

disciplinamento das águas 
pluviais. 

Unidades 
6a e 3 

Média suscetibilidade 
a escorregamentos 

(exclusivamente), em 
rochas cristalinas do 

embasamento. 

São os terrenos nos quais esses processos 
ocorrem quase que exclusivamente a partir 
de alterações antrópicas nas encostas. Os 

escorregamentos deflagrados são 
principalmente os planares de solo, 

associados a taludes de corte e de aterro, 
constituídos de materiais de natureza 

diversa. 

Adoção de ações, medidas 
preventivas e corretivas 
associadas à proteção 

superficial do solo, 
disciplinamento do 

escoamento superficial das 
águas pluviais. 

Terrenos de alta 
suscetibilidade à 
erosão nos solos 
subsuperficiais, 

induzida por 
movimentos de terra. 

A erosão mais comum nessa unidade é a 
que se manifesta por sulcos e ravinas, 

ocorrendo no domínio das rochas 
cristalinas do embasamento, a partir da 

retirada do solo superficial, o que propicia a 
exposição do seu solo de alteração. 

Adoção de ações, medidas 
preventivas e corretivas 
associadas à proteção 

superficial do solo e 
principalmente ao 

disciplinamento das águas 
pluviais. 

Unidade 
15 

Terrenos com alta 
suscetibilidade a 

inundações, recalques, 
assoreamento, 
solapamento de 

margens. 

São terrenos praticamente planos, 
constituídos por sedimentos de textura 

variada, situados junto aos cursos d’água e 
pertencentes a planícies aluviais. Os 
problemas nessa unidade ocorrem de 

maneira diferenciada, associadas às várias 
características dos terrenos aluviais e suas 

formas de ocupação. 

As recomendações 
concentram-se nas medidas 
técnicas necessárias para 
mitigar os problemas de 

conflito com o uso urbano 

Fonte: IPT (1994), modificado. 

Na sequência é apresentado o Mapa Geotécnico das Áreas de Influência, onde se observa a 
distribuição desses compartimentos na AII e AID.  
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Mapa Geotécnico das Áreas de Influência 
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Para a ADA, nessa temática, foram realizadas análises adicionais em escala de maior detalhe. 
Foram integradas as características obtidas nos temas de geologia, geomorfologia e 
pedologia, de modo a elaborar o Mapa de Suscetibilidade aos Processos de Dinâmica 
Superficial da ADA. 

Considerando essas informações, dessa análise foram obtidas 05 (cinco) classes de 
suscetibilidade de processos de dinâmica superficial: 

• Unidade A: Baixa suscetibilidade aos processos de dinâmica superficial analisados. 

• Unidade B: Alta suscetibilidade à inundação, associada à média suscetibilidade aos 
assoreamentos. 

• Unidade C: Média suscetibilidade à erosão. 

• Unidade D: Alta suscetibilidade à erosão, associada à média suscetibilidade aos 
escorregamentos induzidos. 

• Unidade E: Alta suscetibilidade à erosão, associada à alta suscetibilidade aos 
escorregamentos induzidos. 

Pode-se observar que a Unidade C caracteriza o compartimento com a maior expressão em 
área da ADA, ocupando 41,3% do seu território, ocorrendo em todas as porções da ADA. De 
forma secundária, observa-se a Unidade A que está distribuída em 26,2% dessa área de 
influência, e que também é observada em todas as porções dessa área de influência. 

A Unidade E, caracterizada por ser a mais restritivas à ocupação dessa análise geotécnica, é 
observada em 10,1% da ADA, ocorrendo principalmente nas porções central, leste, oeste e 
norte. 

As Unidades A e C, que são as menos restritivas para ocupação (do ponto de vista dessa 
análise), ocorrem principalmente em todas as porções da Área Diretamente Afetada. Juntos, 
esses compartimentos perfazem 67,5% do território da ADA. 

Os quantitativos de distribuição geográfica dessas unidades na ADA são apresentados no a 
seguir. 

Distribuição geográfica das unidades de suscetibilidade aos processos de dinâmica 
superficial analisados para a ADA. 

Unidades de Suscetibilidade Área (ha) Percentual 
Unidade A 77,58 26,2% 
Unidade B 15,14 5,1% 
Unidade C 122,40 41,3% 
Unidade D 51,18 17,3% 
Unidade E 29,95 10,1% 

Total 296,25 100,0% 

Nas fotos são apresentadas localidades da Área Diretamente Afetada (ADA) e respectivas 
unidades de suscetibilidade aos processos de dinâmica superficial, como também os 
processos identificados em vistorias de campo. 
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Vis ta  gera l da  Unidade  A, na  porção  s udes te  da  
ADA. Vis ada  de  noroes te  para  s udes te .  

Em primeiro  p lano , vis ta  gera l da  Unidade  C, na  
porção  les te  da  ADA. Vis ada  de  s udoes te  para  

nordes te . 

  

Vis ta  gera l da  Unidade  E, no  extremo s u l da  ADA, 
carac te rizada  por corpo  es trada l da  Rod . Pres . 

Tancredo  de  Almeida  Neves  (SP-332). Vis ada  de  
les te  para  oes te . 

Em primeiro  p lano , vis ta  gera l da  Unidade  E, na  
porção  cen tro-s u l da  ADA. Vis ada  de  s u l para  

norte .. 

  

 Vis ta  gera l da  Unidade  B, no  extremo s udes te  da  
ADA. Vis ada  de  oes te  para  les te . 

Vis ta  gera l da  Unidade  C, na  porção  cen tro-
les te  da  ADA. Vis ada  de  oes te  para  les te .  
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Nas vistorias realizadas na ADA foram identificados processos erosivos, associados a ravinas, 
e de assoreamento. A localização dos principais processos de dinâmica superficial 
identificados é indicada no quadro e figura na sequência. 

Salienta-se que de acordo com as informações de IPT (2012) não há erosões urbanas ou 
rurais cadastradas dentro do perímetro da ADA. Segundo essa mesma referência, o munícipio 
de Caieiras também é cadastrado de ocorrência de inundações. 

Principais processos de dinâmica superficial da ADA. 
Código Tipo Coordenadas 

UTM E UTM S 
PDS-01 Erosão 322.537 7.413.415 
PDS-02 Erosão 321.338 7.413.939 
PDS-03 Assoreamento 322.734 7.414.346 
PDS-04 Assoreamento 323.210 7.413.039 

 

A seguir é apresentado o Mapa de Suscetibilidade aos Processos de Dinâmica Superficial da 
ADA. 

Mapa da Suscetibilidade aos Processos de Dinâmica Superficial da ADA 
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Recursos Hídricos Superficiais 

A Área de Influência Indireta (AII) está inserida dentro dos limites da Unidade de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) nº 6 – Alto Tietê (AT). Nessa UGRHI, a AII 
encontra-se dentro do perímetro da Sub-bacia do Juqueri-Cantareira, localizada na porção 
norte dessa UGRHI, conforme pode ser observado na figura a seguir. 

Sub-bacias da UGRHI 6 e a AII. 

 

A Área de Influência Indireta (AII) do meio físico foi baseada principalmente nos limites das 
microbacias do ribeirão Criciúma, ribeirão do Cavalheiro e ribeirão dos Pinheiros, todos 
afluentes da margem esquerda do rio Juqueri. Também compõe a AII, microbacias de 
pequenos afluentes sem denominação das margens direita e esquerda do rio Juqueri. 

Cabe ressaltar que o principal curso d’água da AII é Rio Juqueri, sendo que sua extensão 
dentro do território da AII é de cerca de 10.614 m, em direção preferencial de nordeste para 
sudoeste. Suas cotas de jusante e montante dentro dessa área de influência encontram-se 
dentro do range de 720m e 700m, devido a equidistância das curvas de nível, de acordo com 
dados de IBGE (1983). Na figura a seguir podem ser observados os corpos d’água da AII, 
cartografados pelo IBGE, em sua base de escala 1:50.000. 
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Recursos Hídricos Superficiais das Áreas de Influência. 
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De acordo com o estabelecido no Decreto Estadual nº 10.755/1977 e na Resolução Conama 
nº 357/2005, todos os corpos d’água da AII são enquadrados como classe 3, com exceção de 
07 (sete) afluentes da margem direita do Córrego Criciúma, que são enquadrados como 
classe 1, conforme pode ser observado a seguir. 

Enquadramento dos corpos d’água nas Áreas de Influência. 

 

Fonte: CETESB (2016). 

Segundo informações de CETESB (2019), não há na sua rede de monitoramento de qualidade 
de água superficial estações amostrais dentro do território da AII. Contudo, há 02 (dois) pontos 
de monitoramento, denominados JQRI 03300 e JQRI 03800, localizados no rio Juqueri fora 
do perímetro da Área de Influência Indireta, distantes cerca de 6 km a montante e 11km a 
jusante do limite da AII, respectivamente. 

De acordo com CETESB (2019), os valores do IQA para o ano de 2018 para o ponto JQRI 
03300, variaram de “Regular” para “Péssima”, sendo que a média anual foi classificada como 
“Ruim”. Para o ponto JQRI 03800, os valores do IQA no mesmo período variaram de “Ruim” 
para “Péssima”. Conforme explicitado anteriormente, cabe salientar que o Rio Juqueri é 
enquadrado como classe 3. As médias anuais do IQA para o ponto JQRI 03300 vêm se 
apresentando de certa forma constante, com classificação “Ruim” nos últimos 05 (cinco) anos, 
com exceção do ano de 2013 que apresentou classificação “Regular”. Já para o ponto JQRI 
03800, as médias anuais de IQA apresentaram alternância das classificações entre “Ruim” e 
“Péssima”. 

De acordo com dados de CETESB (2019), observa-se que os municípios de Caieiras, Franco 
da Rocha e Francisco Morato não tratam seu esgoto sanitário e os lançam no rio Juqueri. 
Cabe ressaltar que os municípios de Franco da Rocha e Francisco Morato encontram-se em 
situação de montante em relação ao município de Caieiras, em relação ao rio Juqueri. 
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Apesar da informação de CETESB (2019) com relação ao tratamento do esgoto sanitário do 
município de Caieiras, em vistoria de campo foi observada uma Estação de Tratamento de 
Esgoto, recém concluída, localizada dentro do perímetro da AID, no limite entre AID e ADA, 
conforme pode ser observado nas fotos. 

Também cabe salientar que não foram identificadas captações superficiais destinadas ao 
abastecimento público dentro dos limites da AII, consultadas as informações disponíveis em 
CETESB (2019) e DER (2006). 

  

Deta lhada  p laca  das  obras  de  implan tação  da  ETE 
do  Sis tema Laran je iras , loca lizada  den tro  do  

perímetro  da  AID, no  limite  com a  ADA. 

Vis ta  gera l das  obras  de  implan tação  recém 
conclu ídas  da  ETE do Sis tema Laran je iras , 

loca lizada  den tro  do  perímetro  da  AID, no  limite  
com a  ADA. 

  

Com relação ao uso dos recursos hídricos superficiais na AID, verifica-se que, segundo dados 
de DAEE (2019), há registrado dentro desse perímetro, um total de 42 (quarenta e duas) 
outorgas emitidas. Com relação aos usos dessas outorgas, observa-se que a maioria dessas 
estão associadas a travessias, sendo que considerarmos seus 3 tipos, representam 66,7% 
dessas outorgas. De forma secundária, as outorgas de canalização são responsáveis por 
14,3% desses documentos. Esses dados podem ser observados a seguir. 

Uso dos recursos hídricos superficiais na AID. 

 

Fonte: DAEE (2019). 
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Com relação à finalidade dessas outorgas, desse total, também se verifica que o grupo com 
maior relevância é o destinado a Passagem de Duto, com 40,5%, seguido de Passagem 
(26,22%), conforme pode ser observado na figura abaixo. Cabe destacar a presença da 
finalidade de efluente público no rol das outorgas da AID. 

Finalidade de uso dos recursos hídricos superficiais na AID. 

 

Fonte: DAEE (2019) 

Nota: INDUSTR = Industrial; EF.PUBL = Efluente Público; SANITAR = Sanitário; ELEVNIV = Elevação de Nível; DRENAGE = 
Drenagem; PASDUTO = Passagem de Duto; PASSEG = Passagem; 

Com relação aos usuários detentores dessas outorgas na AID, verifica-se que a maioria é 
composta pelo tipo Público (83,3%), seguido do tipo Concessionária (9,5%), conforme pode 
ser observado na sequência. 

Tipo de usuário das outorgas dos recursos hídricos superficiais na AID. 

 

Fonte: DAEE (2019) 

No que tange ao regime hídrico, conforme já explicitado para a AII, não foram identificados 
estudos específicos na literatura consultada, que abordassem especificamente as vazões das 
microbacias que compõe a AID. Contudo, utilizando o software de Regionalização Hidrológica 
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do Estado de São Paulo, desenvolvido pelo DAEE, foram obtidas as vazões mínimas para a 
AID. 

Verifica-se que para a AID foi observada uma vazão mínima na exutória de Q7,10 = 0,054 m³/s. 
Conforme explicitado anteriormente, cabe salientar que, os dados de disponibilidade hídrica 
consideram o território da AID de forma isolada, sem considerar as contribuições de montante 
da AID, uma vez que essa área de influência é composta por porções de microbacias distintas. 

Para a análise do saldo da disponibilidade hídrica na AID, também foram analisadas as vazões 
outorgadas para captações e lançamentos superficiais (DAEE, 2019), conforme pode ser 
observado adiante. 

Disponibilidade, captação, lançamento e saldo na AID. 
Descrição Vazão (m³/s) 

Q7,10 0,181 
Captação Superficial 1 0,181 

Lançamento Superficial 1 0,465 
Saldo 0,465 

1 – Fonte: DAEE (2019). 

Hidrografia da ADA 

A Área Diretamente Afetada encontra-se totalmente inserida dentro do perímetro da 
microbacia do ribeirão dos Cavalheiros, incluindo seus afluentes, conforme pode ser 
observado na figura adiante. Nessa figura também são apresentados os cursos d’água 
cartografados por Emplasa (1980/1981) para a ADA. 

Observa-se que o ribeirão dos Cavalheiros, principal curso d’água da ADA, adentra nesse 
território pelo seu extremo leste, atravessando a porção central até seu extremo oeste. Dentro 
do perímetro do ADA observam-se 04 (quatro) afluentes da margem esquerda do ribeirão dos 
Cavalheiros, e 02 (dois) da margem direita. 

De modo a promover o melhor entendimento da configuração da hidrografia da ADA, todos 
os corpos hídricos dessa área de influência foram numerados, de modo a facilitar as 
respectivas identificações. 
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Hidrografia da ADA – Emplasa (1980/1981) 

 

Contudo, ao integrar as informações dos cursos d’água cartografados por Emplasa 
(1980/1981) e do levantamento planialtimétrico realizado por GEOURBE (2018/2019), 
acrescida de dados obtidos com as vistorias de campo realizadas na ADA, foi necessária a 
realização de uma atualização da hidrografia da ADA, em relação ao mapeamento 
apresentado pela Emplasa (1980/1981). 

Essa atualização consiste em reposicionamento de nascentes e identificação de talvegues 
secos. No total foram procedidas 10 atualizações, cujas principais características estão 
apresentadas no quadro a seguir. 
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Atualizações nos cursos d’água da ADA. 

Atualização Nº Corpo 
D’água 

Classificação 
Emplasa Atualização Considerada Observação 

1 2 
Nascente e Curso 

d'água 
intermitentes  

Nascente da Emplasa 
reposicionada para montante e 
corpo d'água classificado como 

perene 

Localizado na 
porção oeste da 

ADA 

2 3 
Nascente e Curso 

d'água 
intermitentes  

Nascente da Emplasa 
reposicionada para jusante e corpo 

d'água classificado como 
intermitente e perene 

Localizado na 
porção noroeste da 

ADA 

3 5 
Nascente e Curso 

d'água 
intermitentes  

Nascente da Emplasa 
reposicionada para jusante e corpo 
d'água classificado como perene 

Localizado na 
porção sudoeste 

da ADA 

4 6 
Nascente e Curso 

d'água 
intermitentes  

Nascente da Emplasa 
reposicionada para jusante e corpo 
d'água classificado como perene 

Localizado na 
porção sudoeste 

da ADA 

5 7 
Nascente e Curso 

d'água 
intermitentes  

Nascente da Emplasa mantida e 
corpo d'água classificado como 

perene 

Localizado na 
porção norte da 

ADA 

6 9 
Nascente e Curso 

d'água 
intermitentes  

Nascente da Emplasa 
reposicionada para jusante e corpo 
d'água classificado como perene 

Localizado na 
porção sul da ADA 

7 10 
Nascente e Curso 

d'água 
intermitentes  

Nascente da Emplasa 
reposicionada para jusante e corpo 
d'água classificado como perene 

Localizado na 
porção sudeste da 

ADA 

8 11 
Nascente e Curso 

d'água 
intermitentes  

Sem nascente e curso d’água 
Localizado na 

porção oeste da 
ADA 

9 12 Sem nascente e 
curso d’água 

Identificada nascente e curso 
d'água perene 

Localizado na 
porção oeste da 

ADA 

10 13 Sem nascente e 
curso d’água 

Identificada nascente e curso 
d'água perene 

Localizado na 
porção norte da 

ADA 

Além das fotos abaixo ilustram a situação atual da hidrografia atualizada da ADA, A hidrografia 
atualizada da ADA é apresentada na figura na sequência. Conforme explicitado 
anteriormente, de modo a promover o melhor entendimento da atualização procedida, todos 
os corpos hídricos da ADA foram numerados, de modo a facilitar as respectivas identificações. 
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Vis ta  do  rib . dos  Cavalhe iros  (Drenagem 01), 

aden trando  na  ADA, no  extremo les te  da  á rea  de  
in fluência . Obs erva-s e  s a ída  da  tubulação , de  
onde  o  corpo  d’água  vem tamponado  da  AID. 

Deta lhe  do  rib . dos  Cavalhe iros  (Drenagem 01), na  
porção  les te  da  ADA. Obs ervar co loração  

ac inzen tada  da  água , caus ada  provavelmente  pe la  
carga  orgân ica . Vis ada  de  jus an te  para  montan te . 

  
Vis ta  do  rib . dos  Cavalhe iros  (Drenagem 01), na  

porção  cen tro-oes te  da  ADA. Vis ada  de  montan te  
para  jus an te . 

Vis ta  da  Drenagem 02, na  porção  oes te  da  ADA. 
Obs ervar fluxo  de  água  logo  a  jus an te  da  

nas cen te . Vis ada  de  montan te  para  jus an te . 

  
Vis ta  da  nas cen te  da  Drenagem 04 ca rtografada  

pe la  Emplas a , na  porção  s udoes te  da  ADA. 
Vis ada  de  montan te  para  jus an te . 

Vis ta  da  nas cen te  da  Drenagem 05 (s e ta  azu l), a  
jus an te  da  cartografada  pe la  Emplas a , na  porção  

s udoes te  da  ADA. Vis ada  de  montan te  para  
jus an te . 
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Vis ta  da  nas cen te  da  Drenagem 06 (s e ta  azu l), 

loca lizada  a  jus an te  da  cartografada  pe la  
Emplas a , na  porção  s udoes te  da  ADA. Vis ada  de  

montan te  para  jus an te  

Deta lhe  da  nas cen te  da  Drenagem 06 (s e ta  azu l), 
loca lizada  a  jus an te  da  cartografada  pe la  

Emplas a , na  porção  s udoes te  da  ADA. Vis ada  de  
montan te  para  jus an te .  

  
Vis ta  da  nas cen te  da  Drenagem 07 (s e ta  azu l), 

loca lizada  no  loca l cartogra fado  pe la  Emplas a , na  
porção  norte  da  ADA. Vis ada  de  jus an te  para  

montan te . 

Vis ta  da  Drenagem 08, na  porção  cen tro-les te  da  
ADA. Vis ada  de  jus an te  para  montan te . 

  
Vis ta  da  nas cen te  da  Drenagem 10 (facão), 
loca lizada  a  jus an te  da  cartografada  pe la  

Emplas a , na  porção  s udes te  da  ADA. Vis ada  de  
montan te  para  jus an te .  

Vis ta  da  nas cen te  da  Drenagem 12 (s e ta  azu l), em 
época  de  chuvos a , não  reg is trada  pe la  Emplas a , 

na  porção  oes te  da  ADA. Vis ada  de  montan te  para  
jus an te  
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Hidrografia Atualizada da ADA 

 

Segundo dados de DAEE (2019), constam na ADA registros de outorgas relacionadas aos 
recursos hídricos superficiais, sendo 02 (duas) associadas a travessias e 01 (uma) associada 
a lançamento superficial, as quais são relacionadas abaixo. 

Com relação à outorga de lançamento superficial (Auto DAEE nº 9905978), trata-se de 
lançamento de efluente público, que provavelmente deve estar relacionado ao tratamento de 
esgoto a ser realizado na ETE do Sistema Laranjeiras, localizada dentro do perímetro da AID, 
contíguo ao limite com a ADA. 

Outorgas de recursos hídricos superficiais na ADA. 

Nome Corpo 
D'água 

Usuári
o 

Autos 
DAEE Uso Finalidad

e de Uso 
Vazão 
(m³/h) 

Coordenadas 

UTM E UTM S 
Cavalheiro, Rib. 

do Público 9905978 Lançamento 
Superficial 

Efluente 
Público  323.690 7.413.840 

Sna1 
Cavalheiro, Rib. 

do 
Público 9903210 Travessia 

Subterrânea 
Passagem 

Duto  322.000 7.414.080 

Sna1 
Cavalheiro, Rib. 

do 

Conces
sionária 9900123 Travessia 

Subterrânea 
Passagem 

Duto  323.520 7.412.880 

Fonte: DAEE (2019). 

Qualidade da água na ADA 

Para a avaliação da qualidade das águas superficiais na ADA, em função das características 
do local e da tipologia do empreendimento, foi realizada uma campanha de amostragem e 
análise laboratorial de 07 (sete) estações amostrais realizada em novembro/2019. Essas 
estações amostrais foram posicionadas em locais estratégicos, contemplando as porções de 
montante e jusante, com foco principalmente na ADA. 
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Para todas as estações amostrais foram realizadas análises dos parâmetros que compõe do 
Índice de Qualidade da Água (IQA) da Cetesb. 

Os resultados nas análises laboratoriais das amostras coletadas nas estações amostrais 
apresentadas no quadro a seguir. Com base nos resultados obtidos na campanha de 
amostragem para os parâmetros temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica 
de Oxigênio, Coliformes Termotolerantes, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Sólidos Totais e 
Turbidez; foi calculado o Índice de Qualidade das Águas – IQA, de acordo com método 
preconizado em CETESB (2019). 

Síntese dos resultados das análises nas estações amostrais de qualidade das águas 
superficiais. 

 

Parâmetro 
Estações Amostrais Resolução 

Conama nº 
357/2005 
Art. 16 

Unidade Ponto 
01 

Ponto 
02 Ponto 03 Ponto-04 Ponto-05 Ponto-06 Ponto-07 

Condutividade 
Específica a 25ºC 187,5 307,6 334,5 320,6 290,6 262,1 245 N.A. µS/cm 

Coliformes 
Termotolerantes 
(a) 

1100 7000 2,8x 1011 3,5x1011 9,2x1011 2,8x 1011 2,8x 1011 4000 NMP/100mL 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxigênio 

61 58 67 59 55 57 64 Até 10 mg/L O2 

Demanda 
Química de 
Oxigênio 

122 117 135 118 110 115 128 N.A. mg/L O2 

Escherichia coli 1100 7000 2,8x 1011 3,5x1011 3,5x1011 1,7x1011 2,2x1011 4000 NMP/100 
mL 

Fósforo 0,72 0,2 0,07 1,02 0,84 0,73 0,47 Até 0,15 mg/L P 
Nitrogênio 
Amoniacal 4,43 4,73 0,49 6,5 8,98 8,6 8,33 13,3 mg/L NH3 

Nitrogênio 
Kjeldahl Total 5,6 6,6 0,8 6,8 9,5 9 8,4 N.A. mg/L N 

Nitrogênio Nitrato 1,22 2,05 1,05 0,82 0,79 1,06 1,22 10 mg/L N 
Nitrogênio Nitrito 0,077 0,034 0,064 <0,005 0,056 0,059 0,064 1 mg/L N 
Óleos e Graxas 21 <5 <5 45 12 47 77 VA mg/L 
Oxigênio 
Dissolvido 6,8 6,4 7,1 3,5 3,8 4,7 5,4 ≥ 4 mg/L O2 

pH 6,6 6,9 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 6 A 9 pH 
Sólidos Totais 290 275 464 280 91 187 221 N.A. mg/L 
Temperatura da 
Água 22 22 23 24 23,5 23,5 23,5 S/R º C 

Temperatura Ar 25 25 25 25 25 25 25   º C 
Turbidez 120 22,9 110 48,5 33,2 56,3 38,1 100 UNT 

IQA 31 31 27 24 28 30 31   
Qualidade para IQA: 

 Ótima  Boa  Regular  Ruim  Péssima 
 
Notas: (1) Parâmetro medido em campo; (2) Os resultados apresentados na cor vermelha representam os valores não 
enquadrados nos padrões estabelecidos para a classe 03 pela Resolução Conama nº 357/2005. 
 

Como pode ser observado no quadro, todas as estações amostrais apresentam valores de 
IQA classificados como de qualidade Ruim, sendo que os valores variaram de 24 (Ponto 04) 
para 31 (Ponto 01 e Ponto 07). 
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Os pontos Ponto 01 e Ponto 07 apresentaram o melhor IQA dentre todas as estações 
amostrais. A primeira estação amostral encontra-se no limite entre AID/ADA e a segunda está 
localizada na AID, respectivamente, ambas localizadas no ribeirão dos Cavalheiros. 

O Ponto 04 apresentou o pior IQA dessa malha amostral, sendo que esse encontra-se 
localizado na porção central da ADA, e recebe a influência do afluente da margem esquerda 
do rib. dos Cavalheiros caracterizado pelos pontos Ponto 02 e Ponto 03, conforme pode ser 
observado na figura adiante. Salienta-se que o Ponto 03 apresenta o segundo pior IQA (27) 
dessa malha amostral e encontra-se sob forte influência de aterro que se encontra atualmente 
em execução na AID. 

Com relação aos parâmetros analisados nas amostras coletadas nas estações amostrais, 
observa-se que todas as estações apresentaram resultados não conformes para fósforo e 
DBO, de acordo com a Resolução Conama nº 357/2005, para corpos d’água enquadrados 
como classe 3. 

Todas as estações amostrais também apresentaram resultados não conformes para os 
parâmetros Coliformes Termotolerantes e Escherichia coli, com exceção do Ponto 01. 
Ressalta-se ainda que os Pontos 04 e 05 também apresentaram resultados não conformes 
para Oxigênio Dissolvido, e que que os Pontos 01 e 03 também apresentaram resultados não 
conformes para o parâmetro turbidez. 

Com relação ao parâmetro de coliformes termotolerantes, esses são definidos como 
microrganismos do grupo coliforme capazes de fermentar a lactose, podendo ocorrer em 
águas com altos teores de matéria orgânica, como por exemplo, efluentes industriais, ou em 
material vegetal e solo em processo de decomposição. Já o parâmetro Escherichia coli possui 
origem exclusivamente fecal, estando sempre presente, em densidades elevadas nas fezes 
de humanos, mamíferos e pássaros, sendo raramente encontrada na água ou solo que não 
tenham recebido contaminação fecal. 

Diante dessas informações, observa-se que as águas superficiais na AID nos Pontos 01, 02 
e 03 já se encontram fortemente sob influência antrópica quando adentram ao perímetro da 
ADA, permanecendo nessa situação ao atravessarem esse território, e quando deixam esse 
perímetro, retornando à AID em posição de jusante. 

Observa-se também que, dentro do perímetro da ADA nos Pontos 04 e 05 observa-se uma 
piora do IQA, sendo que em situação de jusante, nos Pontos 06 e 07 observa-se uma leve 
melhora, contudo permanecendo ainda com classificação “Ruim” para o IQA. 

A localização pontos de amostragem de qualidade da água na ADA consta na figura 
Hidrografia Atualizada da ADA apresentada anteriormente. 
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Recursos Hídricos Subterrâneos 

De acordo com o Mapa de Água Subterrâneas do Estado de São Paulo (DAEE, 2005), em 
escala 1:1.000.000, a Área de Influência Indireta (AII) está totalmente inserida no domínio dos 
Aquíferos Fraturados, sendo observada a predominância do Aquífero Pré-cambriano (96,6%) 
ocupando todas as porções da AII, com exceção do extremo noroeste, onde ocorre de forma 
isolada o Aquífero Pré-cambriano cárstico (3,4%). 

O Aquífero Pré-Cambriano é constituído por rochas pré-cambrianas (mais antigas que 542 
milhões de anos), que correspondem a rochas metamórficas (gnaisses, xistos, quartzitos, 
entre outras) e rochas ígneas (granitos maciços e foliados), aflorando na porção leste do 
Estado de São Paulo. Também podem ocorrer rochas intrusivas mais jovens que apresentam 
comportamento hidráulico similar às rochas pré-cambrianas (DAEE, 2005). 

O Aquífero Pré-Cambriano cárstico, também de idade pré-cambriana, de forma geral consiste 
de mármores e metacalcários que afloram principalmente no sul do Estado. Seu alto potencial 
de produção está associado a feições de dissolução. 

Com relação à disponibilidade hídrica subterrânea, de acordo com dados de FABHAT (2019), 
toda a UGRHI 6 possui uma reserva explotável de 34,8 m³/s, enquanto a sub-bacia do Juqueri-
Cantareira possui uma reserva explotável de 5 m³/s. Já, de acordo com dados de CETESB 
(2019a), é apresentado que para a UGRHI 06 há uma reserva explotável de 10,92m³/s, 
considerando os aquíferos Pré-Cambriano e São Paulo, e um grau de utilização de 52,2%. 

De acordo com dados do Mapa de Vulnerabilidade das Águas Subterrâneas do Estado de 
São Paulo (IG, 1997), analisa os Aquíferos Pré-cambriano e Pré-cambriano cárstico como um 
único aquífero, denominado Cristalino. Segundo essa referência, o Aquífero Cristalino é 
classificado ‘”Não Definido” na AII, pois o método aplicado nesse estudo não abordou esses 
aquíferos devido à baixa densidade de informações e a grande heterogeneidade hidráulica 
desse aquífero. 

Entretanto, Hirata e Ferreira (2001) realizou um estudo sobre os aquíferos da bacia 
hidrográfica do Alto Tietê, abordando suas vulnerabilidades naturais. Nesse estudo, o aquífero 
denominado de “Rochas Granitóides Livre e fraturado” é o correspondente aos Aquíferos Pré-
cambriano e Pré-cambriano cárstico, estabelecido por DAEE (2005). 

Desse modo, verifica-se que, de acordo com informações de Hirata e Ferreira (2001), o 
Aquífero Pré-cambriano pode ser classificado como de vulnerabilidade Média-média, podendo 
variar para Alto-média, em casos de manto de alteração pouco espessos (> 20m). Para esse 
estudo é considerada a vulnerabilidade Média-média para esse aquífero na AII. 

A Área de Influência Direta (AID) encontra-se totalmente sob influência do Aquífero Pré-
cambriano. Com relação à vulnerabilidade natural à poluição das águas subterrâneas, a AID 
foi classificada com o de vulnerabilidade Médio-média, de acordo com os critérios de Hirata e 
Ferreira (2001), uma vez que IG (1997), classifica o território da AID como “Não Definido”. 

Com relação ao uso da água subterrânea na AID, foram identificados 15 (quinze) poços 
tubulares profundos cadastrados, segundo dados de DAEE (2019). Desse total, observa-se 
que a maioria possui uso urbano (53,3%), seguido do uso industrial com 46,7%, conforme 
pode ser observado a seguir. 
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Tipo de Usos dos poços tubulares cadastrados na AID. 

 

Também se verifica a partir desses registros, que predomina a finalidade de uso Sanitário, 
com 46,7%, seguido da finalidade de uso Sanitário/Industrial. Esses dados podem ser 
observados na sequência 

Finalidade dos poços tubulares cadastrados na AID. 

 

Nota: SA1/IND = Sanitário / Industrial; INDUSTR = Industrial; SAN/IND = Solução Alternativa para Abastecimento Privado / 
Industrial; SANITAR = Sanitário; SA1ABPR = Solução Alternativa para Abastecimento Privado. 

Fonte: DAEE (2019). 

Os dados coletados em DAEE (2019) também proporcionaram a análise das vazões do 
Aquífero Tubarão para os poços cadastrados. Observam-se vazão máxima de 10,3 m³/h e 
média de 5,20 m³/h, conforme pode ser observado no Quadro 5.1.7-11. Porém, cabe salientar 
que há um universo amostral restrito de poços tubulares profundos cadastrados na AID. 

Salienta-se que não foram identificadas outorgas de captação de águas subterrâneas dentro 
do perímetro da ADA. A figura abaixo ilustra os recursos hídricos subterrâneos incidentes nas 
Áreas de Influência.  
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Recursos Hídricos Subterrâneos 
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O Meio Biótico 

Aspectos Regionais da Cobertura Vegetal  

O município está inserido no domínio da Mata Atlântica em área de contato Savana/Floresta 
Ombrófila (SO) e Floresta Ombrófila Densa (D), que se caracteriza em uma área de transição 
entre o Bioma Mata Atlântica e o Cerrado, como se observa na figura a seguir. 

Inserção do Empreendimento no Município de Caieiras frente às Formações Florestais 
Existentes 
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Cobertura Vegetal Existente na Área de Influência Indireta - AII 

Ao longo da Área de Influência Indireta, as formações florestais originais foram praticamente 
reduzidas a pequenos fragmentos florestais, entre áreas urbanas ou atividades agrícolas. 

As formações florestais mais conservadas na AII foram observadas em municípios como 
Caieiras e Franco da Rocha, onde está localizado o Parque Estadual de Juquery. Os 
municípios de São Paulo e Mairiporã também possuem fragmentos florestais significativos. 

Assim, foram identificadas as seguintes unidades de paisagens recobertas por vegetação ao 
longo de toda a AII do empreendimento: 

• Floresta Ombrófila Densa Montana; 

• Floresta Ombrófila em Contato Savana/Floresta Ombrófila; 

• Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa Montana; 

• Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila em Contato Savana/Floresta 
Ombrófila; 

• Savana; 

• Savana Florestada; 

• Formação Arbórea/Arbustiva-herbácea em Região de Várzea. 

Os itens a seguir apresentam a caracterização das principais tipologias identificadas na Área 
de Influência Indireta do Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras, as quais são apresentadas 
na figura – Cobertura Vegetal na Área de Influência Indireta 

.  
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Cobertura Vegetal na Área de Influência Indireta 
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Formação Arbórea/Arbustiva-Herbácea em Região de Várzeas 

Esta nomenclatura, embora bastante genérica, representa bem vários ecossistemas 
associados a solos aluviais. Dentre estes ecossistemas encontrados estão: as Várzeas e as 
Florestas Ombrófilas Aluviais (mata de brejo). 

Floresta Ombrófila Densa Montana 

A Floresta Ombrófila Densa é um ecossistema florestal com presença de árvores perenifólias, 
sujeitas a pluviosidade e umidade relativa do ar mais elevadas quando comparada às florestas 
do interior. 

Na AII do empreendimento, a Floresta Ombrófila Densa Montana ocorre em todos os 
municípios. 

Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa Montana 

A Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa representa as tipologias da Floresta 
Ombrófila em estágio inicial e médio de regeneração. No trecho compreendido, esta tipologia 
da Floresta Ombrófila encontra-se fragmentada e delimitada por pastagens, reflorestamentos 
de eucaliptos e áreas urbanas. 

Savana 

A Savana (Cerrado) é conceituada como uma vegetação xeromorfa, que ocorre sob distintos 
tipos de clima. Reveste solos lixiviados aluminizados, apresentando sinúsias de 
hemicriptófitos, geófitos, caméfitos e fanerófitos oligotróficos de pequeno porte, com 
ocorrência em toda a Zona Neotropical e, prioritariamente, no Brasil Central.  

Análise Quantitativa da Cobertura Vegetal na AII 

O quadro a seguir apresenta a planimetria das áreas por tipologia do mapa da vegetação da 
AII. 

Superfície da AII ocupada por cobertura vegetal natural 

Unidade de Paisagem Área 
(ha) % 

Floresta Ombrófila Densa 209.66 2.75 

Savana 822.99 10.79 

Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa 1673.72 21.95 

Campo Antrópico 4918.80 64.51 

Total 7625.18 100 
Fonte: elaborado por Dfreire. 

Conforme ilustra o quadro acima, a AII do empreendimento encontra-se bastante alterada, 
sendo sua superfície ocupada por usos antrópicos, onde são listadas atividades agrícolas, 
silviculturais, pastagens, ocupações urbanas e rurais, indústrias e estradas em geral. 
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Análise Quantitativa da Cobertura Vegetal na AID 

A vegetação natural presente na Área de Influência Direta, composta pelas sub-bacias do 
entorno da área do empreendimento, é intensamente fragmentada em meio às florestas de 
produção, campo antrópico e urbanização.  

Uma análise quali-quantitativa do uso do solo na AID foi realizada, a fim de se verificar a 
distribuição de cada tipologia florestal ao longo de sua superfície. O resultado pode ser visto 
no quadro abaixo e figura - Cobertura Vegetal da Área de Influência Direta. 

Distribuição da cobertura vegetal nativa na AID do empreendimento 

Unidades de Paisagem Área 
(ha) % 

Campo Antrópico 1200,19 34,84 
Floresta Exótica 712,18 20,67 
Campo Cerrado 656,87 19,07 

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Avançado 273,99 7,95 
Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 184,35 5,35 
Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial 137,88 4,00 

Cerrado Strictu Sensu 110,62 3,21 
Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial sob Floresta Exótica 107,01 3,11 

Várzea 60,19 1,75 
Araucária sob Floresta Exótica 0,21 0,01 

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial sob Floresta Exótica com 
Araucárias 0,53 0,02 

Total 3.444,88 100,00 
 

As áreas com presença de cobertura vegetal natural, juntas, representam 65,16% da 
superfície total da AID, sendo o restante caracterizado por ocupações de origens antrópicas, 
como as culturas agrícolas, silviculturais, áreas urbanas, habitações rurais, indústrias e 
estradas em geral ou corpos d’água (rios, represas e lagoas). 
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Cobertura Vegetal da Área de Influência Direta 

 

 

  

A seguir estão descritas as unidades de paisagens encontradas na AID e os resultados 
alcançados por meio da análise qualitativa de cada uma destas fitofisionomias. 

Floresta Ombrófila Densa 

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial de Regeneração 

Esta unidade de paisagem ocupa 137,88 ha o que corresponde a 4,00% da área de estudo. 

No componente arbóreo, verificou-se o predomínio das seguintes espécies do grupo 
pioneiras: Syagrus romanzoffiana (Palmeira-jerivá), Piptadenia gonoacantha (Pau-jacaré), 
Alchornea sidifolia (Tapiá), Cupania vernalis (Camboatã) e Casearia sylvestris (Guaçatonga), 
Solanum mauritianum (Fumo-bravo), dentre outras. Ainda, no dossel, o grupo das não-
pioneiras é representado, principalmente, pelas seguintes espécies: Croton floribundus 
(capixingui), Luehea grandiflora (açoita-cavalo) e Zanthoxylum rhoifolium (Mamica-de-porca). 
Os fragmentos de floresta ombrófila densa em estágio inicial estão distribuídos em sua grande 
maioria próximos a rios e várzeas, podendo ser encontrado também isoladamente no Parque 
Estadual do Juquery e em outros trechos da AID. 

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de Regeneração 

Esta unidade de paisagem ocupa 184,35 ha, o que corresponde a 5,35% da área de estudo. 
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No componente arbóreo da fitofisionomia Ombrófila Densa, verificaram-se as seguintes 
espécies do Grupo Pioneiras: Myrsine coriácea (Capororoca) e Myrcia splendens (Guamirim-
de-folha-fina). Ainda no dossel, no grupo das não-pioneiras podemos citar as seguintes 
espécies: Machaerium nyctitans (Jacarandá-bico-de-pato), Matayba elaeagnoides (Cuvantã), 
Cariniana estrellensis (Jequitibá), dentre outras. 

Os fragmentos de floresta ombrófila densa em estágio médio de regeneração estão 
distribuídos próximos a rios, várzeas e aos centros urbanos, podendo ser encontrado também 
isoladamente no Parque Estadual do Juquery. 

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Avançado de Regeneração 

Esta unidade de paisagem ocupa 273,99 ha, o que corresponde a 7,95% da área de estudo. 

No componente arbóreo da fitofisionomia Ombrófila Densa em estágio avançado de 
regeneração, verificou-se as seguintes espécies: Sloanea monosperma  Vell. (Sapopema), 
Tetrorchidium rubrivenium Poepp. & Endl. (Peloteira), Andira anthelmia (Vell.) Benth. (Mata-
barata), Cariniana legalis (Mart.) Kuntze (Jequitibá-rosa), Cedrela fissilis Vell. (Cedro-rosa), 
Virola bicuhyba (Schott ex Spreng.) Warb. (Bicuíba), dentre outras. Além destas espécies 
foram observadas indivíduos das famílias Myrtaceae e Lauraceae. 

Os fragmentos de floresta ombrófila densa em estágio avançado de regeneração estão 
distribuídos em sua grande maioria no limite e interior do Parque Estadual do Juquery. 

Floresta Exótica 

Esta unidade de paisagem ocupa 712,18 ha, o que corresponde a 20,67% da área de estudo. 

Floresta Exótica é definida como formação vegetacional composta pelo cultivo de cultura 
perene de espécies exóticas. Ressalta-se que nesse caso a cultura que fora encontrada na 
área levantada é composta por elementos exóticos/florestas de eucalipto (Eucalyptus sp).  

Floresta Nativa sob Floresta Exótica 

Floresta Exótica na vegetação da AID é definida como formação vegetacional composta pelo 
cultivo de cultura perene de espécies exóticas. Ressalta-se que nessa unidade de paisagem, 
a cultura remanescente que fora encontrada é composta por elementos exóticos de Floresta 
de Eucalipto (Eucalyptus spp.) com regeneração de floresta nativa (Floresta Ombrófila 
Densa). 

Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial com Araucárias 

Esta unidade de paisagem ocupa 0,86 ha, o que representa 0,02% da área de estudo. 

Este tipo de fitofisionomia representa o estágio inicial da regeneração (vegetação secundária) 
da Floresta Ombrófila Densa. No trecho compreendido pela área de estudo, esta tipologia 
encontra-se fragmentada, com Araucaria angustifolia (kuntze) Bertol (Araucária), sendo esta 
espécie a predominante no dossel do fragmento, que se encontra em estágio inicial de 
regeneração, delimitada por campo antrópico, floresta exótica, dentre outros. 
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Araucária Sobre Floresta Exótica 

Esta unidade de paisagem ocupa 0,21 ha, o que representa 0,01% da área de estudo. 

Nesta unidade de paisagem, Floresta Exótica é definida como formação vegetacional 
composta pelo cultivo de cultura perene de espécies exóticas. Ressalta-se que nesse caso, a 
cultura remanescente que fora encontrada é composta por elementos exóticos de Floresta de 
Cryptomeria (Cryptomeria japonica) com indivíduos arbóreos de grande porte da espécie 
Araucaria angustifólia (Araucária). 

Campo Cerrado 

Esta unidade de paisagem ocupa 656,87 ha, o que representa 19,07% da área de estudo. 

A fisionomia Campo cerrado é definida como: vegetação composta por cobertura herbácea 
superior a 50% (cinquenta por cento), e com cobertura arbórea de, no máximo, 20% (vinte por 
cento) da área do solo, com árvores tortuosas de espécies heliófitas, tolerantes a solos muito 
pobres e ácidos, com idênticas características e espécies encontradas no cerrado “stricto 
sensu”, porém, de menor porte, além de subarbustos e árvores com caules subterrâneos, 
segundo a Lei Estadual nº 13.550/2009. 

Foram encontradas espécies de hábitos arbustivos e arbóreos, as quais são citadas a seguir: 
Schefflera macrocarpa (Mandiocão), Handroanthus ochraceus (Ipê-amarelo), Caryocar 
brasiliense (Pequi), Kielmeyera coriácea (Pau-santo), Dalbergia brasiliensis (Caviúna), 
Dimorphandra mollis Benth. (Barbatimão), Byrsonima intermedia A.Juss. (Murici-pequeno), 
Qualea grandiflora (Pau-terra), dentre outros. 

Cerrado “Stricto Sensu” 

Essa unidade de paisagem se caracteriza como Cerrado “Stricto Sensu”, a qual é definida 
como: Vegetação de estrato descontínuo, composta por árvores e arbustos geralmente 
tortuosos, com altura média entre 3 (três) e 6 (seis) metros, com cobertura arbórea de 20% 
(vinte por cento) a 50% (cinquenta por cento), e cobertura herbácea, no máximo, de 50% 
(cinquenta por cento) da área do solo, segundo a Lei Estadual nº 13.550/2009. 

Na AID da área do empreendimento o Cerrado stricto sensu encontra-se em estágio médio 
de regeneração, com 110,62 ha (3,21%). A fitofisionomia Cerrado “Stricto Sensu” é 
encontrada apenas na área do Parque Estadual do Juquery. 

No estrato arbóreo são observadas as mesmas espécies já citadas para o Campo Cerrado, 
destacando a ocorrência de Schefflera macrocarpa (Mandiocão), Handroanthus ochraceus 
(Ipê-amarelo), Caryocar brasiliense (Pequi), Kielmeyera coriácea (Pau-santo), Dalbergia 
brasiliensis (Caviúna), Dimorphandra mollis Benth. (Barbatimão), Qualea grandiflora (Pau-
terra), o que difere a presença deste estrato para o estrato do Campo Cerrado é o seu porte 
arbóreo.  

Várzea 

Esta unidade de paisagem ocupa 60,19 ha, o que representa 1,75% da área de estudo. 

Várzea ou planície de inundação é aquela que inunda durante a cheia de um determinado 
curso d'água. Ela se desenvolve sobre a calha de um vale preenchido por terrenos aluvionares 
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e que apresenta meandros fluviais divagantes devido à baixa declividade do curso do rio que, 
em épocas de cheia, extravasa do canal fluvial e inunda a região. 

Vegetação na Área Diretamente Afetada - ADA 

Para o levantamento da vegetação da Área Diretamente Afetada (ADA), que perfaz uma área 
de 296,256 hectares, foram levantadas as espécies ou grupos de espécies bioindicadores que 
serão utilizados como indicadores de alterações da qualidade ambiental em programas de 
monitoramento, nas fases de implantação e operação do empreendimento. Também foram 
levantadas as espécies das árvores isoladas nativas existentes e avaliadas sua importância 
na dinâmica ecológica da paisagem.  

A área de estudo está localizada em uma área adjacente a Avenida João Cassarotto, Avenida 
Dr. Olindo Dártora e Estrada Velha de Campinas, no município de Caieiras, SP. A região 
apresenta uma paisagem composta por reflorestamento de eucaliptos e áreas urbanas em 
franca expansão. 

A ADA foi ocupada por plantios florestais de produção, com destaque para floresta de 
Eucalyptus sp. da empresa Companhia Melhoramentos Florestal, e assim se manteve até o 
presente momento. 

Descrição da Cobertura Vegetal Atual 

A área de estudo é composta por 8 unidades de paisagem com vegetação, sendo: Floresta 
Exótica, Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial sob Floresta Exótica, Campo Antrópico, 
Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial, Floresta Ombrófila Densa em Estágio Avançado, 
Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio, Várzea e Floresta Ombrófila Densa em Estágio 
Inicial sob Floresta Exótica com Araucárias. No quadro a seguir consta a distribuição do uso 
solo da área de estudo em termos absolutos e relativos.  

A análise quantitativa do uso do solo, através do mapeamento das unidades de paisagens 
que compõem a área de estudo demonstrou que a maior parte da propriedade é ocupada por 
Floresta Exótica com 218,30 ha (73,69%), seguida Floresta Ombrófila Densa em Estágio 
Inicial sob Floresta Exótica com 36,74 ha (12,40%), Campo Antrópico com 19,80 ha (6,69%). 

As demais áreas da propriedade são ocupadas por Floresta Ombrófila Densa em Estágio 
Inicial com 8,33 ha (2,81%), Floresta Ombrófila Densa em Estágio Avançado com 6,79 ha 
(2,29%), Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio com 3,36 ha (1,14%), Várzea com 2,40 
ha (0,81%) e  Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial sob Floresta Exótica com 
Araucárias totalizando 0,53 ha (0,18%). A distribuição do uso solo da ADA em termos 
absolutos e relativos é apresentada no quadro a seguir. 

 
6 O total da ADA em m² é de 2.962.514,14 m². 
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Unidades de paisagem presentes na ADA 
Unidade de Paisagem ÁREAS 

m² ha % 
Floresta Ombrófila Densa em 

Estágio Avançado 67.951,10 6,79 2,29% 

Floresta Ombrófila Densa em 
Estágio Médio 33.630,00 3,36 1,14% 

Floresta Ombrófila Densa em 
Estágio Inicial 83.338,28 8,33 2,81% 

Floresta Ombrófila Densa em 
Estágio Inicial sob Floresta Exótica 367.398,44 36,74 12,40% 

Floresta Ombrófila Densa em 
Estágio Inicial  

sob Floresta Exótica com 
Araucárias 

5.299,71 0,53 0,18% 

Floresta Exótica 2.182.995,82 218,30 73,69% 
Campo Antrópico 198.057,56 19,80 6,69% 

Várzea 23.920,23 2,40 0,81% 
Total 2.962.591,14 296,25 100,00% 

A figura abaixo ilustra a distribuição das unidades da paisagem na ADA. 
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Cobertura Vegetal na Área Diretamente Afetada 
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Campo Antrópico 

Esta unidade de paisagem abrange uma superfície de 19,80 ha da área de estudo, o que 
representa 6,69% da propriedade. Na área, esta unidade é caracterizada pela ocorrência de 
gramíneas exóticas como brachiária (Urochloa decumbens), plantas ruderais e indivíduos 
arbóreos e arbustivos isolados nativos e exóticos como Eucalyptus sp. e Leucaena 
leucocephala (Leucena). Esta unidade da paisagem é ilustrada nas fotos a seguir. 

 

  

Áreas  de  s o lo  expos to  com a  pres ença  de  indivíduos  is o lados  do  gênero  Eucalip to . 

  

Área  com pres ença  de  Urochloa  decumbens  
(Braquiária ) e  ind ivíduos  a rbóreos  is o lados  (s e ta ). 

Área  com domínio  de  Urochloa  decumbens  
(Braquiária ). 

Durante o levantamento das árvores isoladas presentes no Campo Antrópico foram 
registrados 765 indivíduos arbóreos, distribuídos em 55 espécies e 25 famílias. Nesta unidade 
de paisagem foi registrada apenas uma espécie – Araucaria angustifolia (Araucaria) ameçada 
de extinção na categoria “Em Perigo” de acordo com as listagens do estado de São Paulo 
(Resolução SMA 57/2016) e do Brasil (Portaria MMA nº 443/2014). 

 
Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial 

Esta unidade de paisagem abrange uma superfície de 8,33 ha da área de estudo, o que 
representa 2,81% da propriedade. 
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Ao todo foram observadas 35 espécies arbóreas distribuídas em 20 famílias em todas as 
áreas de Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial encontradas. As espécies mais 
representativas destes trechos são: Syagrus romanzoffiana (palmeira-jerivá), Piptadenia 
gonoacantha (pau-jacaré), Alchornea sidifolia (tapiá), Cupania vernalis (camboatã) e Casearia 
sylvestris (guaçatonga), Eugenia uniflora (Pitanga) espécies iniciais da regeneração.  

As fotos a seguir ilustram esta unidade da paisagem. 

  

Vis ta  gera l de  um fragmento  de  vegetação  em 
es tág io  in ic ia l de  regeneração . 

Vis ta  do  in te rio r de  um fragmento  de  vegetação  
em es tág io  in ic ia l de  regeneração . 

  

Vis ta  de  um dos s e l des contínuo de  um fragmento  
de  vegetação  em es tág io  in ic ia l de  regeneração . 

Vis ada  para  a  s erap ilhe ira . 

Nesta unidade de paisagem não foram registradas espécies consideradas ameaçadas de 
extinção, de acordo com as listagens do estado de São Paulo (Resolução SMA 57/2016) e do 
Brasil (Portaria MMA nº 443/2014). 

 
Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio 

Esta unidade de paisagem abrange uma superfície de 3,36 ha da área de estudo, o que 
representa aproximadamente 1,14% da propriedade.  

Ao todo foram observadas 45 espécies distribuídas em 23 famílias em todas as áreas de 
Floresta Ombrófila Densa em estágio médio encontradas. As espécies mais representativas 
destes trechos são: Allophylus edulis (Chal-chal), Guarea macrophylla (café-bravo), Copaifera 
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langsdorffii (copaíba) e Myrcia splendens (Guamirim-miúdo), Casearia sylvestris 
(Guaçatonga).  

As fotos a seguir ilustram esta unidade da paisagem. 

  

Vis ta  parc ia l do  s ub-bos que do  fragmento , demons trando  a  c las s e  d iamétrica . 

  

Vis ta  do  dos s e l do  fragmento . Vis ta  da  s erap ilhe ira . 

Nesta unidade de paisagem foram registradas duas espécie – Araucaria angustifolia 
(Araucaria) e Cedrela fissilis (cedro-rosa), sendo a primeira considerada ameçada de extinção 
na categoria “Em Perigo” e a segunda considerada ameaçada de extinção na categoria 
“Vulnerável”, ambas de acordo com as listagens do estado de São Paulo (Resolução SMA 
57/2016) e do Brasil (Portaria MMA nº 443/2014). 

 
Floresta Ombrófila Densa Montana em Estágio Avançado 

Esta unidade de paisagem abrange uma superfície total de 6,79 ha, que representa 
aproximadamente 2,29% da área de estudo. 

Ao todo foram observadas 67 espécies distribuídas em 29 famílias nesta unidade de 
paisagem. As espécies mais representativas destes trechos pertencem às famílias Myrtaceae 
e Lauraceae, como as do gênero Myrcia e Ocotea, respectivamente.  

As fotos a seguir ilustram esta unidade da paisagem. 
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Vis ada  para  fragmento  (s e ta ) de  Flores ta  
Ombrófila  Dens a  em es tág io  avançado  de  

regeneração . 

Vis ta  de  ind ivíduos  de  grande  porte  e  es tru tura  de  
flo res ta  em es tág io  avançado  de  regeneração . 

  

Des taque  para  o  s ub-bos que  de  flo res ta  em 
es tág io  avançado  de  regeneração . 

Vis ada  para  a  borda  de  flo res ta  em es tág io  
avançado  de  regeneração . 

Nesta unidade de paisagem foram registradas duas espécies - Araucaria angustifolia 
(Araucaria) e Cedrela fissilis (cedro-rosa), sendo a primeira considerada ameaçada de 
extinção na categoria “Em Perigo” e a segunda considerada ameaçada de extinção na 
categoria “Vulnerável”, ambas de acordo com as listagens do estado de São Paulo (Resolução 
SMA 57/2016) e do Brasil (Portaria MMA nº 443/2014). 

 
Floresta Exótica 

Floresta Exótica é definida como formação vegetacional composta pelo cultivo de cultura 
perene de espécies exóticas. Ressalta-se que nesse caso a cultura que fora encontrada na 
área levantada é composta por elementos exóticos/florestas de eucalipto (Eucalyptus sp), 
sendo o solo também é ocupado por gramíneas exóticas como Urochloa decumbens 
(Braquiária). Esta unidade de paisagem abrange uma superfície de 218,30 ha da área de 
estudo, o que representa 73,69% da área total da propriedade.  

As fotos a seguir ilustram os aspectos desta tipologia de vegetação no terreno. 
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Vis ada  para  um fragmento  de  flo res ta  de  
p rodução  na  propriedade . 

Vis ada  para  um fragmento  jovem de  flo res ta  de  
p rodução  e  ao  fundo  fragmento  de  flo res ta  de  

p rodução  cons o lidado. Des taque  para  Urochloa  
decumbens  (s e ta ). 

 

Floresta Exótica com regeneração de Floresta Nativa 

Floresta Exótica é definida como formação vegetacional composta pelo cultivo de cultura 
perene de espécies exóticas. Ressalta-se que nesse caso, a cultura remanescente que fora 
encontrada é composta por elementos exóticos, como: Floresta Exótica de Eucalipto 
(Eucalyptus sp.) com regeneração de vegetação nativa (Floresta Ombrófila Densa) em estágio 
inicial, sendo que em uma das áreas ocorre a presença de araucária. 

Cabe destacar que foram caracterizadas duas unidades dentro dessa tipologia: Fragmentos 
de Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial de Regeneração sob Floresta Exótica com 
36,74 ha (12,40%) e Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial sob Floresta Exótica com 
indivíduos de Araucária, com área 0,53 ha (0,18%). 

As fotos a seguir ilustram os aspectos dessa tipologia de vegetação no terreno. 

  

Vis ta  para  um fragmento  de  flo res ta  ombrófila  dens a  em es tág io  in ic ia l de  regeneração  s ob  flo res ta  de  
euca lip to . 
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Vis ta  para  um fragmento  de  flo res ta  ombrófila  
dens a  em es tág io  in ic ia l de  regeneração  s ob  

flo res ta  de  euca lip to . 

Vis ta  do  dos s e l do  fragmento , demons trando  
ind ivíduos  na tivos  e  ind ivíduos  de  euca lip to . 

Várzea 

As áreas de várzea observadas na área de estudo totalizam uma superfície de 2,40 ha, o que 
corresponde a 0,81% da propriedade. De modo geral, essa unidade da paisagem ocupa as 
planícies de inundação que margeiam os cursos d’água, sendo representada por ervas 
cespitosas de Poaceae, Cyperaceae e pela espécie nativa Typha domingensis (taboa).  

As fotos ilustram trechos de várzea na propriedade. 

  

Vis ta  da  á rea  de  várzea  de  um curs o  d’água . Vis ta  para  uma área  de  banhado  (s e ta ). 

Área de Preservação Permanente - APP 

De acordo com a Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), as áreas de 
preservação permanente são aquelas cobertas ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas. 

No trecho estudado foram identificadas Áreas de Proteção Permanente (APPs) ao longo de 
cursos d'água (faixa de 30 m) e no raio de 50 m das nascentes, conforme figura - Cobertura 
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Vegetal da Área Diretamente Afetada. Abaixo, o quadro apresenta distribuição do uso do 
solo em termos percentuais. 

Unidades de Paisagem presentes na ADA – Dentro e Fora de APP 

Unidade de 
Paisagem 

ÁREAS 
Dentro de APP Fora de APP TOTAL 

m² % m² % m² % 
Floresta Ombrófila  

Densa em  
Estágio Avançado 

32.072,57 1,08 35.878,53 1,21 67.951,10 2,29 

Floresta Ombrófila  
Densa em  

Estágio Médio 
4.749,15 0,16 28.880,85 0,97 33.630,00 1,14 

Floresta Ombrófila  
Densa em  

Estágio Inicial 
59.078,22 1,99 24.260,06 0,82 83.338,28 2,81 

Floresta Ombrófila  
Densa em  

Estágio Inicial sob 
Floresta Exótica 

183.560,14 6,20 183.838,30 6,21 367.398,44 12,40 

Floresta Ombrófila 
Densa em Estágio 
Inicial sob Floresta 

Exótica com 
Araucárias 

1.302,56 0,04 3.997,15 0,13 5.299,71 0,18 

Floresta Exótica 135.071,04 4,56 2.047.924,78 69,13 2.182.995,82 73,69 
Campo Antrópico 39.286,07 1,33 158.771,49 5,36 198.057,56 6,69 

Várzea 16.566,91 0,56 7.353,32 0,25 23.920,23 0,81 
Total 471.686,66 15,92 2.490.904,48 84,08 2.962.591,14 100,00 

Unidades de Conservação 

Define-se como unidade de conservação o “espaço territorial e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 
instituído pelo Poder Público com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 
especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção” (Lei Federal 
nº 9.985/2000). As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois 
grupos, com características específicas: 

I - Unidades de Proteção Integral; 

II - Unidades de Uso Sustentável. 

As Unidades de Proteção Integral visam preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso 
indireto dos seus recursos naturais. Em relação a esta categoria de UC, na área de estudo foi 
identificado Parque Estadual do Juquery, que é delimitado visando a preservação de 
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a 
realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 
interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

As Unidades de Uso Sustentável têm como finalidade compatibilizar a conservação da 
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais, garantindo a 
perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos. Em relação à 
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esta categoria de UC, na área de estudo foram identificadas Área de Proteção Ambiental 
(APA) e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). 

Neste estudo, foram consideradas todas as Unidades de Conservação e respectivas zonas 
de amortecimento, e outras áreas legalmente protegidas localizadas na área de influência do 
empreendimento, a fim de analisar os impactos ambientais potenciais, tal como estabelece a 
Lei Federal nº 9.985/2000 e a Resolução Conama nº 13/1990. 

Durante o mapeamento das UCs e outras áreas legalmente protegidas foram utilizadas bases 
de dados georreferenciados no formato shape, obtidas diretamente pelos sites eletrônicos do 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do 
Instituto Florestal do Estado de São Paulo (IF/SP) e das Prefeituras Municipais de São Paulo, 
Caieiras, Cajamar e Franco da Rocha.  

Todas as UCs, com exceção da Área de Proteção Ambiental e da Reserva Particular do 
Patrimônio Natural, devem ter por obrigação legal, uma Zona de Amortecimento – ZAM, que 
deve ser definida pelo Plano de Manejo da respectiva UC. Para aquelas Unidades que ainda 
não possuem o Plano de Manejo – caso do Parque Estadual do Juquery, o limite da ZAM foi 
definido como um raio de até 3 Km a partir do limite da UC pela Resolução Conama nº 
418/2019. 

A figura a seguir ilustra as UCs e outras áreas especialmente protegidas no entorno do Plano 
Urbanístico Swiss Park Caieiras. 
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Unidades de Conservação 
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Descrição das Unidades de Conservação e Outras Áreas Protegidas 
nas Áreas de Influência do Empreendimento 

Unidades de Conservação de Proteção Integral 

a) Parque Estadual do Jaraguá 

O Parque Estadual do Jaraguá abriga um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica da 
Região Metropolitana de São Paulo, além de espécies de fauna e nascentes de água. É 
caracterizado pelo icônico morro do Jaraguá, onde está localizado o Pico do Jaraguá, que 
representa o ponto mais alto da cidade de São Paulo, com 1.135 metros de altitude. 

São 492,68 hectares de áreas de conservação localizadas na região noroeste da cidade de 
São Paulo, no bairro do Jaraguá. A Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Jaraguá 
é de 640 hectares. Seu Plano de Manejo foi publicado em setembro de 2010 e tem como 
órgão gestor a Fundação Florestal. 

b) Parque Estadual do Juquery 

O Parque Estadual do Juquery preserva o último fragmento de Cerrado da Região 
Metropolitana de São Paulo, sendo que abriga muitas espécies fanerógamas. O Parque 
Estadual do Juquery foi criado a partir do Decreto 36.859 de 5 de junho de 1993 e abrange 
área de 1.927,69 ha. Seu órgão gestor é o Fundação Florestal e, até o momento da 
elaboração do presente EIA, o plano de manejo encontrava-se em construção, não estando 
definida a Zona de Amortecimento. O Parque possui diversas trilhas, sendo a Trilha do Ovo 
da Pata o principal atrativo. 

O Parque Estadual do Juquery foi criado a partir do Decreto 36.859 de 5 de junho de 1993 e 
abrange área de 1.927,69 ha. Seu órgão gestor é o Fundação Florestal e, até o momento da 
elaboração do presente EIA, o plano de manejo encontrava-se em construção, não estando 
definida a Zona de Amortecimento. Ressalta-se que, nos termos da Resolução CONAMA 
418/2019 a Fundação Florestal foi ouvida. 

c) Parque Estadual da Cantareira 

O Parque Estadual da Cantareira situa-se nos municípios de São Paulo e Mairiporã, 
perfazendo área de 7.916,52 ha. A principal formação vegetacional é a Floresta Ombrófila 
Densa Montana em diversos estágios de regeneração, e abriga muitas espécies nativas da 
flora e da fauna. O parque é a terceira maior área verde urbana do país. 

Tem como órgão gestor a Fundação Florestal e, seu Plano de Manejo foi publicado em junho 
de 2009. Sua Zona de Amortecimento é de 35.704,62 hectares. 
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Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

a) Área de Proteção Ambiental de Cajamar 

A Área de Preservação Ambiental de Cajamar encontra-se no município de Cajamar, 
perfazendo área total de 13.400,00 ha, gerida pela Fundação Florestal. Foi criada pelo 
Decreto nº 4.055 de 04 de junho de 1984. O plano de manejo encontra-se em elaboração. 

A APA de Cajamar abrange parte da Serra do Japi e da Serra dos Cristais, que se estendem 
pelas regiões norte e noroeste do município, apresentando uma paisagem de morros cobertos 
com densa vegetação de remanescentes de Mata Atlântica, com um número significativo de 
espécies da flora e fauna, além dos mananciais de abastecimento público. 

b) Área de Proteção Ambiental Sistema Cantareira 

A Área de Preservação Ambiental Sistema Cantareira abrange os municípios de Mairiporã, 
Atibaia, Nazaré Paulista, Piracaia, Joanópolis, Vargem e Bragança Paulista, perfazendo área 
total de 249.200,00 ha, gerida pela Fundação Florestal. Foi criada pela Lei nº 10.111 de 04 
de dezembro de 1998. Recentemente em 14 de outubro do presente ano foi promulgado o 
Decreto Nº 65.244, “que aprova o plano de manejo da Área de Proteção Ambiental - APA 
Sistema Cantareira, assim declarada pela Lei nº 10.111, de 4 de dezembro de 1998”. 

Os objetivos gerais e específicos da criação da APA e seu zoneamento estão estabelecidos 
nos anexos I e II do referido decreto estadual. 

c) Reserva Particular de Patrimônio Natural Paraíso 

A RPPN Paraíso é uma UC de Uso Sustentável e está situada no município de Mairiporã. Foi 
criada pela Resolução SMA nº 27/2008, de propriedade de Márcia Regina Fonseca. Possui 
3,54 hectares. Está situada a aproximadamente 9 km da ADA do empreendimento. 

 
Outras áreas legalmente protegidas 

A descrição das outras áreas protegidas existentes ao longo das áreas de influência do 
empreendimento é apresentada a seguir. 

a) Parque Municipal Anhanguera 

O Parque Anhanguera é o maior parque municipal de São Paulo, com área total de 9.500.000 
m²; destes, 400.000 m² destinam-se a visitação e o restante é restrito para a preservação do 
ecossistema e diversidade biológica. Está em zona de amortecimento e conectividade entre 
o Parque Estadual do Jaraguá e o Parque Estadual da Cantareira, pois tem grande 
importância como Corredor Ecológico e troca de fluxo gênico, permitindo a ligação e 
manutenção de espécies de fauna e flora dessas regiões. 

O órgão gestor do parque é a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo. 

b) Parque Municipal Linear do Fogo 

O Parque Linear do Fogo situa-se no município de São Paulo no bairro Pirituba e possui uma 
área de 30.000 m². Sua vegetação é composta por arborização esparsa, áreas ajardinadas e 
vegetação ruderal nos taludes do córrego. Por estar localizado em área próxima ao Parque 
Pinheirinho d’Agua, é possível observar diversas espécies de fauna. 
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O órgão gestor do parque é a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo. 

c) Parque Municipal Senhor do Vale 

O Parque Municipal Senhor do Vale situa-se no município de São Paulo no bairro Pirituba e 
possui uma área de 22.000 m². Sua vegetação é formada por eucaliptal (Eucalyptus sp.) com 
sub-bosque, gramados, áreas ajardinadas e arborização esparsa. Há variedade de espécies 
de fauna no parque. 

O órgão gestor do parque é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do munícipio de São 
Paulo. 

d) Parque Municipal Pinheirinho D’água 

O Parque Municipal Pinheirinho D’água situa-se no município de São Paulo no bairro Jaraguá 
e possui uma área de 250.306 m². Possui vegetação com eucaliptal (Eucalyptus sp.), 
remanescente de Mata Atlântica em estágio inicial de sucessão, campo antrópico (com 
espécies típicas de cerrado), área ajardinada, bosques e brejo, com predomínio de taboa 
(Typha sp.). Há variedade de espécies de fauna no parque. 

O órgão gestor do parque é a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo. 

e) Parque Municipal Linear do Córrego do Bananal/Canivete 

O Parque Municipal Linear do Córrego do Bananal/Canivete situa-se no município de São 
Paulo no bairro Jardim Damasceno e possui uma área de 46.000 m². Sua vegetação é 
composta por áreas ajardinadas e arborizadas e vegetação ruderal nos taludes do córrego.  
Há variedade de espécies de fauna no parque. 

f) Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais 

A APRM Alto Juquery foi criada e definida pela Lei Estadual nº 15.790, de 16 de abril de 2015, 
e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 62.062, de 27 de junho de 2016. A Lei define a 
Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM) – Alto Juquery como manancial de 
interesse regional destinado ao abastecimento das populações atuais e futuras. A ARPM – 
Alto Juquery compreende parcialmente os municípios de Caieiras, Franco da Rocha, 
Mairiporã, Nazaré Paulista e São Paulo e não incide na ADA. 
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Aspectos da Conectividade e dos Corredores Ecológicos 

Ao se tratar de Corredores Ecológicos, entende que a restauração florestal deve ser estudada 
e planejada de forma estratégica, ou seja, buscando os melhores lugares para que aquela 
floresta implantada cumpra sua função de mantenedora dos recursos naturais e da 
biodiversidade local. Sendo assim, devem ser utilizadas ferramentas de análise geoespacial 
para indicação de áreas mais adequadas para a implementação de florestas e formação dos 
corredores ecológicos. 

Em uma paisagem com alto grau de conectividade, os organismos conseguem se deslocar 
entre os elementos da paisagem, promovendo grande fluxo biológico entre os remanescentes 
de vegetação natural, permitindo a manutenção da alta diversidade biológica e a mitigação 
dos riscos de extinções. 

Para o caso em específico, destaca-se a proximidade da propriedade em estudo com relação 
a grandes áreas preservadas em Unidades de Conservação como o Parque Estadual Juquery 
e o Parque Municipal Anhanguera, como se observa na figura a seguir. 

Inserção do Empreendimento entre Parque Estadual Juquery e Parque Municipal 
Anhanguera.  

 

Assim, destaca-se que a propriedade está distante cerca de 1 km do Parque Estadual 
Juquery, e cerca de 3 km do Parque Municipal Anhanguera. Também se observa grandes 
manchas de antropização/urbanização no entorno dessas áreas, o que dificulta o fluxo gênico 
de espécies de flora e fauna. Verifica-se ainda que entre o empreendimento e o Parque 
Municipal Anhanguera existem a Ferrovia Estadual que liga a Estação de Caieiras e a Rodovia 

Página: 832



   

 

 

 
 

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental 
Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras 

Página | 123 
 2020 

 

dos Bandeirantes. Já o Parque Estadual Juquery, provavelmente terá maior facilidade no 
estabelecimento de fluxo biológico.  

Fauna 

O estudo da fauna silvestre foi realizado considerando os principais grupos faunísticos 
comumente utilizados nos estudos de impacto ambiental e monitoramentos: mamíferos 
terrestres de médio e grande porte, aves, répteis e anfíbios. O conjunto de dados desses 
grupos obtidos em campo é utilizado na avaliação da qualidade ambiental de uma 
determinada área e para identificar modificações que futuramente podem ocorrem no 
ambiente. 

Foram realizadas duas amostragens em campo, sendo a primeira em setembro de 2019 
(estação seca) e a segunda em novembro de 2019 (estação chuvosa). Cada campanha teve 
duração de cinco dias e a amostragem foi realizada durante o dia e nas primeiras horas da 
noite, totalizando 70 horas de trabalho em campo.  

A amostragem dos animais ocorreu sem necessidade de captura. Os mamíferos foram 
amostrados por meio de observação direta, procura por vestígios (pegadas, rastros, tocas e 
etc) e armadilhas fotográficas com sensor de movimento. Para as aves foi utilizado método 
de observação direta durante deslocamento em transectos na área. Os repteis e anfíbios 
foram amostrados por procura ativa durante caminhadas lentas pelos transectos e por busca 
em sítios reprodutivos de anfíbios nos pontos com corpos d'água selecionados.  

A área de estudo foi percorrida por diferentes transectos, visando a amostragem dos 
diferentes ambientes encontrados na área e entorno imediato. Foram priorizados trechos com 
fragmento florestal, borda florestal e ambientes aquáticos. 

Mamíferos 

Foi registrado um total de oito espécies de mamíferos silvestres na área, são elas: gambá-de-
orelha-preta (Didelphis aurita), sagui-de-tufo-preto (Callithrix penicillata), onça-parda (Puma 
concolor), cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), mão-pelada (Procyon cancrivorus), veado-
catingueiro (Mazama gouazoubira), capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) e caxinguelê 
(Guerlinguetus ingrami). 

Além destas, duas espécies domésticas de mamíferos foram registrados, o cachorro-
doméstico (Canis lupus familiaris) e o gato-doméstico (Felis catus domesticus). Destaca-se 
que na primeira campanha foram registradas cinco espécies de mamíferos, enquanto na 
segunda campanha foram registradas oito espécies. 

Nenhuma das espécies registradas é endêmica de Mata Atlântica e apenas uma espécie, a 
onça-parda (Puma concolor), que foi registada por meio de rastros na 2ª campanha de 
levantamento em campo, consta nas listas consultadas de espécies ameaçadas, sendo 
classificada como vulnerável a extinção no estado de São Paulo (Decreto estadual nº 
63.853/nov2018) e vulnerável a extinção a nível nacional (MMA e ICMBio; 2018). 

A curva de acúmulo de espécies e os estimadores de riqueza foram gerados com intuito de 
analisar a suficiência amostral do levantamento. A curva de acúmulo tente a estabilização e 
os estimadores possuem valores de riqueza próximos ao observado em campo, o que permite 
supor que o esforço amostral foi adequado e que poucas novas espécies seriam registradas 
em campo com o seu aumento. 
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Veado-ca tingueiro  (Mazama gouazoubira ). Caxinguelê  (Guerlinguetus  ingramii). 

  
Pegada  de  onça-parda  (Puma concolor). Cachorro-do-mato  (Cerdocyon  thous ). 

Aves 

Foi registrado um total de 92 espécies de aves. Destaca-se para a conservação o barbudo-
rajado (Malacoptila striata), registrado de forma visual e auditiva em área de mata, tanto na 
primeira como na segunda campanha. É uma espécie classificada como quase ameaçada de 
extinção pela IUCN, endêmica de Mata Atlântica e dependente de ambiente florestal. 

Em relação ao endemismo, dezessete espécies são consideradas endêmicas da Mata 
Atlântica, isto é, ocorrem exclusivamente neste Bioma, como o chocão-carijó (Hypoedaleus 
guttatus) e arapaçu-rajado (Xiphorhynchus fuscus), que também sao de alta sensibilidade a 
alterações ambientais. 

A avifauna registrada é constituída em sua maioria (61 %) por aves de baixa sensibilidade as 
alterações ambientais, sendo essas espécies representadas em grande parte por aves 
independentes de ambientes florestais e semiflorestais. Dentre as aves de baixa sensibilidade 
e não florestais pode se mencionar alguns exemplos tais como o tiziu (Volatinia jacarina) e o 
bem-te-vi (Pitangus sulphuratus). As espécies de média sensibilidade corresponderam a 37% 
(34 espécies), enquanto espécies de alta sensibilidade foram representadas por apenas duas 
espécies (2%), são elas Xiphorhynchus fuscus (arapaçu-rajado) e Hypoedaleus guttatus 
(chocão-carijó), ambas são endêmicas de Mata Atlântica e dependentes de ambientes 
florestais. 
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Em relação às guildas alimentares das espécies identificadas, insetívoros, frugívoros e 
onívoros foram os mais representativos, com 54%, 21% e 13% respectivamente. É esperado 
que em áreas alteradas ocorra predomínio de espécies insetívoras e onívoras, pois essas 
guildas alimentares são formadas por muitas espécies generalistas que podem se beneficiar 
com mudanças antrópicas. 

Por fim, foi elaborada a curva de acúmulo de espécies juntamente com os estimadores de 
riqueza com intuito de analisar a suficiência amostral do estudo. A curva de acúmulo 
apresenta um padrão ascendente com início da tendência a estabilização e os estimadores 
de riqueza indicam que a amostragem foi satisfatória. Outras espécies poderão ser 
registradas na área com o aumento do esforço amostral. 

  
Tangará  (Chiroxiph ia  caudata ).  Periqu itão  (Ps ittaca ra  leucophtha lmus ). 

Répteis e anfíbios 

Em relação aos répteis, foi registrada apenas uma espécie, a cobra-coral (Micrurus corallinus). 
Por sua vez, os anfíbios somam oito espécies, são elas: sapo-cururuzinho (Rhinella ornata), 
sapo-do-folhiço (Haddadus binotatus), perereca-verde (Boana albomarginata), perereca-
cabrinha (Boana albopunctata), perereca-de-pijama (Boana bischoffi), sapo-martelo (Boana 
faber), perereca (Boana prasina) e perereca-da-folhagem (Phyllomedusa burmeisteri). 

Quatro destas espécies de anfíbios são endêmicas de Mata Atlântica (Rhinella ornata, Boana 
albomarginata, Boana bischoffi e Phyllomedusa burmeisteri). Contudo, nenhuma das espécies 
da herpetofauna registrada consta nas listas consultadas de espécies ameaçadas de extinção 
(Decreto estadual nº 63.853/nov2018; MMA e ICMBio; 2018, IUCN, 2019). 

Foi elaborada a curva de rarefação de espécies e estimadores de riqueza, com intuito de 
analisar a suficiência amostral do levantamento. A curva de rarefação não atinge a assíntota, 
e considerando os estimadores de riqueza, os valores de riqueza são próximos ao observado 
em campo. 

Considerações finais 

A composição da fauna registrada reflete o histórico de intervenção humana na propriedade 
e entorno, cuja vegetação florestal se encontra nitidamente alterada. Assim, poucas espécies 
são raras e de alta sensibilidade a perturbações ambientais. A maior parte da fauna registrada 
é comum e bastante resistente à descaracterização do habitat, explicando, inclusive, sua 
persistência na área e região do empreendimento. Apenas uma espécie registrada, a onça-
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parda (Puma concolor), é classificada como vulnerável a extinção tanto para o estado de São 
Paulo quanto à nivel nacional. 

Uma análise considerando somente a composição de espécies da ADA e regional resultaria 
numa classificação da propriedade como de baixa ou média importância do ponto de vista 
ambiental. Contudo, deve-se considerar sua funcao como corredor ecológico devido a sua 
localização estratégica, assim como estar a menos de 1000 metros do limite do Parque 
Estadual de Juquery e a 500 metros do limite do Trecho 4/6 – Anhanguera-Perus do Corredor 
da Mata Atlântica Norte, conforme dados disponíveis do Plano Municipal de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica do Município de São Paulo (PMMA, 2017). 

Ainda, a propriedade está inserida onde há os fluxos ecológicos mais intensos e está dentro 
da área denominada de Eixo Principal – Setor 1 e faz parte do Corredor Caieiras, de acordo 
com o mapa de potencialidades de fluxos na paisagem natural disponível em Corredores 
Ecológicos na Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo (LEITE, 2012). Este 
corredor conecta o Parque Estadual Juqueri ao Parque Anhanguera. 

Portanto, embora as condições dos habitats já se encontrem bastante alterados na 
propriedade e entorno devido à presença e corte de florestas de produção, e que a fauna local 
seja composta por espécies adaptadas a ambientes perturbados, cabe mencionar que a área 
desempenha importantes funções ecológicas para a biota regional. 

Nesse sentido, faz-se necessário manter a conservação desses fragmentos florestais e das 
áreas de proteção permanente, além de criar conexões entre os mesmos por meio do plantio 
com plantas nativas e a implantacao de passagens de fauna em locais estratégicos. 
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O Meio Socioeconômico 

O município de Caieiras integra a Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, fazendo limite 
com os municípios de São Paulo a sul, Mairiporã a leste, Franco da Rocha a norte e Cajamar 
a leste. 

A RMSP, ao lado das regiões metropolitanas da Baixada Santista, de Campinas, de Sorocaba 
e do Vale do Paraíba e Litoral Norte, além das aglomerações urbanas de Piracicaba e de 
Jundiaí, integra a Macrometrópole Paulista, terceira maior mancha urbana do planeta e a 
mais importante rede de cidades do país. Concentra diversificadas atividades econômicas, o 
maior parque industrial do país, além de ser o principal centro financeiro brasileiro. Segundo 
estimativas da Fundação SEADE, a população da RMSP em 2019 era de 20.996.747 
habitantes e a população de Caieiras era de 99.177 habitantes. 

Região Metropolitana de São Paulo 
 

 

Fonte: EMPLASA 

Caieiras está inserido na Região Metropolitana de São Paulo, maior aglomeração urbana do 
país, e possui importantes vias que interligam a capital ao restante do estado e do país. Os 
principais acessos ao município são pela Rodovia Prefeito Luiz Salomão Chamma (SP-023 – 
conhecida como Estrada Velha de Campinas), pelo Rodoanel Mário Covas até a Rodovia 
Presidente Tancredo Neves (SP-332), pela Rodovia Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes 
(SP-348). O acesso pode ser realizado também pela Avenida Raimundo Pereira de 
Magalhães, que liga São Paulo a Caieiras. 

A localização do empreendimento é considerada privilegiada e estratégica dentro do 
município de Caieiras, e sobretudo no contexto da RMSP, pois está situada entre importantes 
vias que ligam a área do empreendimento ao centro da cidade e à capital paulista, formando 
um sistema viário multimodal constituído por rodovias, ferrovias e também vias secundárias. 
As principais vias do entorno que terão influência direta com o empreendimento são: Avenida 
João Martins Ramos; Avenida Doutor Olindo Dartora; Avenida Fumiaki Yamamoto; Avenida 
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Pauliceia; Avenida João Casarotto; Avenida Emancipador I. Manoel e Avenida Professor 
Carvalho Pinto. 

A região onde se insere Caieiras possui boa infraestrutura viária de transportes, tendo acesso 
às principais rodovias do estado de São Paulo, e aeroportos de Campinas e São Paulo. O 
município está distante aproximadamente 145 km da capital paulista e sua área urbana está 
próxima às Rodovias Anhanguera (SP-330), Bandeirantes (SP-348) e também Washington 
Luiz (SP-310). 

Existem outras rodovias que permitem acesso ao município: Rodovia Caieiras-Mogi-Mirim, 
Rodovia Caieiras-Piracicaba (SP-147), Rodovia Caieiras-Iracemápolis (SP-151), Rodovia 
Caieiras-Cosmópolis (SP-133), Rodovia Santa Bárbara-Iracemápolis (SP-306), a Rodovia 
Caieiras-Artur Nogueira e a Rodovia Americana-Caieiras-Cordeirópolis (SP-017). 

Principais Rodovias na região de Caieiras 

 
Fonte: Adaptado de Google Maps, 2020. 

O sistema viário da AID é composto principalmente pela Rodovia SP 332 – Tancredo de 
Almeida Neves e por um conjunto de avenidas por onde circula a maior parte do fluxo de 
veículos da AID, conforme se observa na figura a seguir. São elas: 

• Avenida João Martins Ramos 

• Avenida Doutor Olindo Dartora 

• Avenida Fumiaki Yamamoto 

• Avenida Pauliceia 

• Avenida João Casarotto  

• Avenida Emancipador I. Manoel 

• Avenida Professor Carvalho Pinto 
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A Rodovia Presidente Tancredo Neves (SP-332), principal via de acesso ao empreendimento 
planejado, que liga São Paulo a Campinas, passando por Caieiras, é administrada pelo DER-
SP, com exceção de alguns trechos que são administrados pela Rota das Bandeiras (entre 
Campinas e Martinho Prado Jr.), maior parte do seu traçado foi pulverizado por avenidas e 
ruas das cidades onde passa. Ao longo de seu traçado, entre a capital paulista e a cidade de 
Campinas, recebe diversos nomes oficiais, como a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 
em São Paulo. Possui traçado de pista simples e hoje é utilizada quase que exclusivamente 
para acesso às cidades lindeiras. No seu segmento que margeia a área do empreendimento 
essa Rodovia tem características de avenida urbana, com presença de cruzamentos em 
níveis, semáforos e intenso tráfego local. 

Principais Rodovias na região de Caieiras 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth, 2020. 
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Rodovia  SP 332 – Tancredo  de  Almeida  Neves .  Rodovia  SP 332 – Tancredo  de  Almeida  Neves . 

  
Avenida  Doutor Olindo Dartora . Avenida  J oão  Martins  Ramos . 

  
Avenida  Fumiaki Yamamoto . Avenida  Pau lice ia . 
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Emancipador I. Manoel. Avenida  J oão  Cas a ro tto . 

Características da População em Caieiras 

Segundo estimativas da Fundação Seade, o município de Caieiras conta com uma população 
de 99.177 habitantes, em 2019, considerando uma taxa geométrica de crescimento anual de 
1,55% para o período 2010-2019, taxa superior à média da Região Metropolitana de São 
Paulo. A evolução da população do município de Caieiras ao longo das últimas décadas é 
apresentada a seguir. 

Evolução da população 

População/ Ano População 
(1991) 

% do Total 
(1991) 

População 
(2000) 

% do Total 
(2000) 

População 
(2010) 

% do Total 
(2010) 

População total 39.069 100 71.221 100 86.529 100 
População residente 

masculina 19.580 50,12 35.350 49,63 42.298 48,88 

População residente 
feminina 19.489 49,88 35.871 50,37 44.231 51,12 

População urbana 37.776 96,69 68.481 96,15 84.386 97,52 
População rural 1.293 3,31 2.740 3,85 2.143 2,48 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 

Taxa Geométrica de Crescimento Anual (em %) 

Localidades 

Taxa Geométrica de Crescimento Anual  
(em % a.a.) 

1980-1991 1991-2000 2000-2010 2010-2019 
RMSP 1,86 1,68 0,97 0,73 

Caieiras 4,08 6,92 2,01 1,55 
Fonte: SEADE, 2020. 

Analisando os quadros apresentados nota-se que houve um grande crescimento da 
população entre 1991 e 2000, com uma taxa geométrica de crescimento de 6,92%, superior 
ao observado na RMSP no mesmo período. Nas demais décadas, o crescimento populacional 
continuou, porém não com a mesma taxa observada na década de 1990. Comparativamente 
com a RMSP, o município de Caieiras apresentou maiores taxas geométricas de crescimento 
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da população entre as décadas de 1980 a 2010. Observa-se também que a taxa geométrica 
de crescimento anual de Caieiras reduziu de 1991 a 2019, sendo que na RMSP esta taxa é 
menor que 1% ao ano na estimativa da Fundação SEADE, para o período 2010-2019. 

O grau de urbanização apresentado no quadro a seguir indica uma intensa urbanização entre 
a década de 1980 e 1990 e, mesmo com percentuais inferiores nas demais décadas, um 
aumento constante na urbanização de Caieiras. De acordo com o SEADE (2019), o grau de 
urbanização de Caieiras para o ano de 2019 é de 98,21%. 

Grau de Urbanização, 1980 a 2019 (Em %) 
Localidades 1980 1990 2000 2010 2019 

RMSP 96,78 97,74 95,75 98,86 98,9 

Caieiras 88,57 95,95 96,15 97,52 98,21 
Fonte: SEADE, 2020. 

A estrutura etária populacional de Caieiras é indica que houve mudanças entre as pirâmides 
dos anos 1991, 2000 e 2010. Houve um estreitamento da base, indicando uma diminuição da 
população até os 15 anos, e um topo levemente ampliado, indicando o aumento da população 
idosa. 

Pirâmides etárias, 1991 a 2010 – Caieiras - SP 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 
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Perfil socioeconômico e Condições de Vida 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M é instrumento básico para análise 
das condições de vida de populações, construído a partir de três dimensões: Educação, 
Longevidade e Renda 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município de Caieiras evoluiu nas últimas 
décadas, considerando-se os indicadores de renda, educação e longevidade. O melhor 
indicador do IDH-Municipal, em 2010, foi na dimensão longevidade, seguido pela dimensão 
educação, ambas acima da média da RMSP. 

Evolução do IDH Municipal – 1991/2000/2010 

Localidades RMSP Caieiras 
Períodos 2000 2010 2000 2010 

IDHM 0,714 0,794 0,687 0,781 

IDHM Longevidade 0,790 0,853 0,811 0,861 

IDHM Educação 0,592 0,723 0,567 0,749 

Ranking 0,779 0,812 0,706 0,740 
Fonte: SEADE, 2020 

A figura ilustra o IDH-Municipal de 1991 a 2010 e possibilita notar a evolução dos indicadores 
ao longo das décadas analisadas em Caieiras. 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (1991-2010) – Caieiras - SP 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

O Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS é um indicador que também permite 
avaliar qualidade de vida da população dos municípios do estado de São Paulo, e gera 
avaliações no curto prazo, com uma periodicidade bienal. 

Em 2018, Caieiras foi classificado como município Dinâmico, isto é, municípios que se 
caracterizam por um nível elevado de riqueza com bons níveis nos indicadores sociais de 
educação e longevidade. 
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Índice Paulista de Responsabilidade Social – 2019 

 
Fonte: SEADE, 2020. 

Quanto ao Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) que busca qualificar o nível de 
vulnerabilidade social à que a população está exposta, classificando-a em sete grupos, a 
população de Caieiras está distribuída por seis dos sete grupos de vulnerabilidade, 
predominando o Grupo 2, de vulnerabilidade muito baixa, com 39,6% da população. Os 
grupos 3 e 4, de vulnerabilidade baixa e média, respectivamente, contém cada um cerca de 
25,1% e 20,1% da população. 

Distribuição da População, segundo Grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade 
Social – IPVS - Estado de São Paulo e Caieiras – 2010 

 

Fonte: SEADE, 2020. 

 

Emprego e Renda 

A figura ilustra a composição da população de Caieiras com 18 anos ou mais de idade em 
2010, onde a População Economicamente Ativa (PEA) ocupada era de 44.722 pessoas 
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(73,3%), a PEA desocupada 5.411 pessoas (8,9%) e a População Economicamente Inativa 
era composta por 10.877 pessoas (17,8%). 

Composição da população com 18 anos ou mais de idade, 2010 - Caieiras - SP 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 

De acordo com SEADE (2019), entre os estabelecimentos empregadores para o ano de 2017 
em Caieiras, os setores de comércio e serviços juntos abrangem quase 78% do total de 
estabelecimentos em Caieiras. O setor da Agricultura é o menos expressivo, com apenas 2 
estabelecimentos empregadores em Caieiras. 

Estabelecimentos Empregadores - 2017 
Localidades Total Agricultura* Indústria Comércio** Serviços Construção 

RMSP 431.679 1.782 37.837 157.578 213.636 20.846 
Caieiras 1.168 2 206 477 430 53 

* Inclui Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura 
** Inclui Comércio Atacadista e Varejista e do Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 

Fonte: SEADE, 2020. 

Os empregos formais apresentam maior participação no setor de serviços, seguido da 
indústria e comércio. Em Caieiras, o setor dos serviços foi responsável por 43% dos empregos 
formais em 2017. 

Empregos Formais - 2017 
Localidades Total  Agricultura* Indústria  Comércio** Serviços Construção 

RMSP 7.084.429 9.880 876.424 1.339.886 4.552.072 306.167 
Caieiras 20.415 50 6.547 4.213 8.845 760 

* Inclui Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura 
** Inclui Comércio Atacadista e Varejista e do Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 

Fonte: SEADE. 

Página: 845



   

 

 

 
 

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental 
Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras 

Página | 136 
 2020 

 

Para o ano de 2017 o rendimento médio dos empregos formais na construção foi superior à 
média dos rendimentos dos empregos formais no município de Caieiras. O setor da indústria 
foi o segundo maior rendimento médio e o setor do comércio foi o mais baixo  Ao longo dos 
anos analisados, houve incremento no rendimento médio dos empregos formais em todos os 
setores de atividade econômica, exceto o setor da construção que apresentou rendimento 
mais elevado no ano de 2014 e da indústria, com rendimento mais elevado no ano de 2016. 

Rendimento Médio dos Empregos Formais, por Setores de Atividade Econômica (em 
reais correntes), 2013 a 2017 – Caieiras - SP 

Indicadores 2013 2014 2015 2016 2017 
Total de Empregos Formais  2.187,22 2.447,95 2.517,66 2.629,48 2.694,44 

Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, 
Pesca e Aquicultura  x 2.161,94 2.553,9 2.876,64 2.950,53 

Indústria  2.621,45 2.775,9 3.022,34 3.170,42 3.160,53 

Construção 2.271,97 4.676,92 3.262,48 3.041,17 3.299,1 
Comércio Atacadista e Varejista e do Comércio 

e Reparação de Veículos Automotores e 
Motocicletas 

1.506,8 1.588,81 1.723,75 1.877,18 2.019,35 

Serviços 2.150,27 2.364,59 2.471,74 2.459,33 2.622,36 
Fonte: SEADE, 2020. 

Educação 

De acordo com o Censo Demográfico do IBGE, a taxa de analfabetismo da população de 15 
anos e mais em Caieiras diminuiu de 10,06% em 1991 para 3,93 em 2010. O município de 
Caieiras apresenta taxa pouco superior a RMSP. 

Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e Mais - Censo Demográfico (Em %) 
Localidades 1991 2000 2010 

RMSP 8,5 5,57 3,6 

Caieiras 10,06 6,1 3,93 
Fonte: SEADE, 2020. 

A população em idade escolar no município de Caieiras apresentou crescimento entre os anos 
de 2011 a 2019 entre na faixa etária entre 0 e 6 anos. A faixa etária de 7 a 10 anos apresentou 
maior população no ano de 2011 e depois passou por uma queda até 2019, sendo 5.511 
pessoas em 2011 e 5.234 pessoas em 2019, mesmo comportamento da população com faixa 
etária de 11 a 14 anos, com 6.202 pessoas em 2011 e 5.269 em 2019 – quase mil pessoas a 
menos. A população das faixas etárias de 15 a 17 anos e 18 a 19 anos apresentaram 
crescimento até o ano de 2015, com 4.868 e 3.366 pessoas respectivamente, sendo que após 
este ano houve uma diminuição da população das duas faixas etárias até 2019, com 4.224 e 
3.081 pessoas respectivamente, como se observa no quadro a seguir. 
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População em Idade Escolar, 2011 a 2019 – Caieiras - SP 
Indicadores 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
0 a 3 Anos  5.094 5.137 5.178 5.218 5.255 5.271 5.289 5.298 5.310 

4 a 6 Anos  3.729 3.760 3.786 3.808 3.830 3.875 3.913 3.956 3.993 

6 Anos  1.268 1.270 1.271 1.271 1.270 1.285 1.298 1.312 1.326 

7 a 10 Anos  5.511 5.413 5.316 5.215 5.114 5.147 5.179 5.209 5.234 

11 a 14 Anos  6.202 6.019 5.838 5.661 5.487 5.434 5.383 5.326 5.269 

15 a 17 Anos  4.624 4.685 4.747 4.808 4.868 4.703 4.541 4.382 4.224 

18 a 19 Anos  3.092 3.162 3.231 3.299 3.366 3.295 3.221 3.151 3.081 
Fonte: SEADE, 2020. 

O quadro abaixo indica as matrículas na educação básica, por níveis de ensino e redes de 
atendimento entre os anos de 2014 a 2018 em Caieiras. 

Matrículas na Educação Básica, por Níveis de Ensino e Redes de Atendimento, 2014 a 
2018 – Caieiras - SP 

Indicadores 2014 2015 2016 2017 2018 
Matrículas na Educação Infantil  4.469 4.739 4.659 5.026 5.082 
Educação Infantil - Rede Municipal  3.977 4.056 3.935 4.344 4.510 

Educação Infantil - Rede Particular  492 683 724 682 572 

Matrículas no Ensino Fundamental  12.768 12.587 12.554 12.544 13.107 
Ensino Fundamental - Rede Estadual  5.630 5.133 4.750 4.645 5.171 

Ensino Fundamental - Rede Municipal  5.062 5.217 5.535 5.713 5.703 

Ensino Fundamental - Rede Privada  2.076 2.237 2.269 2.186 2.233 

Matrículas no Ensino Médio  4.880 4.631 4.563 4.358 3.856 
Ensino Médio - Rede Estadual  4.222 3.998 3.925 3.771 3.259 

Ensino Médio - Rede Municipal  - - - - 
 

Ensino Médio - Rede Particular  658 633 638 587 597 

Matrículas na Educação Especial  55 255 272 307 330 
Educação Especial - Rede Estadual  - 100 104 130 135 

Educação Especial - Rede Municipal  - 73 82 98 116 

Educação Especial - Rede Particular  55 82 86 79 79 

Fonte: SEADE, 2020. 

Saúde 

De acordo com o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES do 
Ministério da Saúde, o município de Caieiras tinha 74 estabelecimentos de saúde, sendo 42 
estabelecimentos ambulatoriais de complexidade básica, 48 de complexidade média e 1 de 
alta complexidade, ambos na administração municipal. Os estabelecimentos hospitalares 
presentes no município são de média complexidade, sendo 1 de administração estadual e 3 
de administração municipal. O município apresentou 108 leitos de internação no mês de 
agosto de 2019, sendo 65 oferecidos pelo SUS – Sistema único de Saúde. 
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Estabelecimentos por nível de atenção, Agosto/2019 - Caieiras 
Tipologia de atendimento Total 

Quantidade Geral 74 

Ambulatorial - Básica Estadual - 

Ambulatorial - Básica Municipal 42 

Ambulatorial - Média Complexidade Estadual - 

Ambulatorial - Média Complexidade Municipal 48 

Ambulatorial - Alta Complexidade Estadual - 

Ambulatorial - Alta Complexidade Municipal 1 

Hosp - Média Complexidade Estadual 1 

Hosp - Média Complexidade Municipal 3 

Hosp - Alta Complexidade Estadual - 

Hosp - Alta Complexidade Municipal - 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 

Leitos de internação, Agosto/2019 - Caieiras 
Município Quantidade existente Quantidade SUS Quantidade Não SUS 
Caieiras 108 65 43 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 

Realizando um comparativo de indicadores de 2012 a 2016 (Quadro 5.3.6-3) é possível 
observar que houve um aumento nos números de leitos e o coeficiente por mil habitantes 
passou de 0,33 em 2012 para 0,61 em 2016, porém são inferiores aos recomendados pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS, de 3 a 5. 

Leitos de Internação e Leitos do Sistema Único de Saúde – SUS, 2012 a 2016 – 
Caieiras - SP 

Indicadores 2012 2013 2014 2015 2016 
Leitos de Internação  68 68 112 117 117 

Leitos de Internação (Coeficiente por mil habitantes) 0,76 0,75 1,22 1,25 1,23 

Leitos SUS  29 29 58 58 58 

Leitos SUS (Coeficiente por mil habitantes) 0,33 0,32 0,63 0,62 0,61 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 

A avaliação da taxa de mortalidade infantil de 1980 a 2017 indica que na década de 1980, 
tanto o município de Caieiras quanto a RMSP apresentavam taxas elevadas de mortalidade 
infantil, porém ao longo do período analisado é possível observar que a taxa de mortalidade 
infantil diminui muito, indicando que ocorreram melhorias nas condições de desenvolvimento 
socioeconômico, infraestrutura e no acesso a recursos para atenção à saúde materna e da 
população infantil. 
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Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) - 1980,1991,2000,2010 e 2017 – 
RMSP e Caieiras - SP 

Localidades 1980 1990 2000 2010 2017 

Caieiras 59,92 32,66 15,21 13,85 8,75 

Região Metropolitana de São Paulo 55,17 33,51 16,9 11,8 10,84 

Fonte: SEADE, 2020. 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, Ipea e FJP), a 
esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão Longevidade do 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em Caieiras, a esperança de vida ao 
nascer cresceu 3,0 anos na última década, passando de 73,7 anos, em 2000, para 76,7 anos, 
em 2010. Em 1991, era de 68,0 anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 73,9 
anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991. 

Houve uma queda na taxa de fecundidade total em Caieiras, valor que pode ser associado 
fatores variados, como: urbanização crescente, redução da mortalidade infantil, melhoria do 
nível educacional, ampliação do uso de métodos contraceptivos, maior participação da mulher 
na força de trabalho e instabilidade de emprego. 

Longevidade e Fecundidade, 1991, 2000 e 2010 - Caieiras - SP 
 

1991 2000 2010 
Esperança de vida ao nascer 68,0 73,7 76,7 

Taxa de fecundidade total 3,0 2,7 1,6 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

Habitação e Infraestrutura Urbana 

Em relação às condições e padrões habitacionais do município de Caieiras, os dados 
levantados no último Censo Demográfico realizado em 2010 revelam que, naquele ano, havia 
25.400 domicílios particulares permanentes, sendo que a grande maioria deles, isto é, 24.822 
estavam situados em áreas urbanas e apenas 578 eram considerados rurais. 

Composição dos domicílios particulares permanentes, 2010 - Caieiras – SP 

 
 

Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE. 

 

98%

2%

domicílios urbanos domicílios rurais

Página: 849



   

 

 

 
 

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental 
Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras 

Página | 140 
 2020 

 

Os dados do Censo também indicam que 77,8% dos domicílios de Caieiras eram próprios e 
15,3%, alugados. Ao comparar com os dados registrados no Estado de São Paulo, observa-
se um percentual mais alto em relação à propriedade do imóvel e mais baixo em relação ao 
regime de locação: 70% dos domicílios ocupados eram próprios e 22% eram alugados na 
esfera estadual. 

Distribuição dos domicílios particulares permanentes, por condição de ocupação, 
2010 - Caieiras – SP 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE; Fundação SEADE. 

No Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) de Caieiras consta que em 2000, 
havia 19.039 domicílios particulares permanentes. Naquele momento, as estimativas 
indicavam que o déficit habitacional básico em Caieiras era de 1.073 domicílios, o que 
correspondia a 5,64% do total dos domicílios. Conforme indicado no PLHIS, em 2000 Caieiras 
possuía 2.267 domicílios vagos e, de acordo com o censo demográfico de 2010, havia 2.168 
domicílios vagos, ou seja, uma queda de quase 100 domicílios. 

É importante ressaltar que não foram encontrados indicadores habitacionais de Caieiras mais 
atuais. Porém, de acordo com a Secretaria de Planejamento e Habitação do município, as 
informações apresentadas no PLHIS, publicado em 2010, estão em processo de atualização 
e, portanto, as futuras estimativas levarão em consideração o próximo censo demográfico 
(previsto para ser realizado inicialmente em 2020 e adiado pela pandemia de COVID 19 para 
2021) e os programas realizados pelos governos municipal, estadual e federal ao longo da 
última década. 

Saneamento 

Segundo dados do Censo Demográfico do IBGE, realizado em 2010, o município de Caieiras 
possui alto nível de atendimento de coleta de lixo (99,87%) porém os níveis de atendimento 
de água e esgoto são inferiores aos níveis da RMSP, com 97,40% de atendimento de água e 
86,50% de atendimento de esgoto (Quadro 5.3.7-3). 
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Saneamento – Nível de Atendimento (2010) 

Localidades 

Nível de Atendimento (em %) 

Abastecimento de Água Esgoto Sanitário Coleta de Lixo 
RMSP 98,29 87,98 99,67 

Caieiras 97,40 86,50 99,87 
Fonte: SEADE, 2020. 

O serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Caieiras é operado pela 
concessionária pública Sabesp. 

Conforme apresentado no Plano de Saneamento de Caieiras (2014), o município de Caieiras 
é abastecido pelo Sistema Adutor Metropolitano - Extremo Norte, com água tratada pela 
Sabesp na ETA Guaraú, que é uma estação tratamento de água do tipo convencional de ciclo 
completo, e que opera com vazões médias em torno de 31,0 m3/s, captada do Sistema 
Cantareira, que é constituído por seis grandes represas, 48 km de túneis e canais, uma 
estação elevatória (Elevatória Santa Inês - ESI) e a referida ETA. 

A ETA Guaraú é dotada dos processos de coagulação, floculação, sedimentação, filtração, 
desinfecção final, fluoretação e correção final do pH. Tendo em vista as peculiaridades de sua 
operação, em função basicamente da qualidade da água bruta captada no manancial 
superficial. 

Caieiras é atendido através do Setor de Abastecimento Caieiras (60%) e parte do Setor Perus 
(40%) localizado no Município de São Paulo. A implantação de nova adutora, que permitiu a 
ligação entre a ETA Guaraú e o Reservatório do Jaraguá, através da Estação Elevatória de 
Água Tratada (EEAT) do Jardim Damasceno, atualmente é a alternativa utilizada de 
abastecimento do município. 

A Estação Elevatória de Água Tratada do Jardim Damasceno localiza-se na Av. Deputado 
Cantídio Sampaio, 9387, em São Paulo. O sistema, composto pela Adutora e Estação 
Elevatória Guaraú–Jaraguá, visa aumentar a capacidade do SAM Extremo Norte, que 
abastece os municípios de Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha e os setores de 
abastecimento de Perus e Jaraguá localizados no Município de São Paulo. 

O sistema de esgoto sanitário das áreas urbanas de Caieiras é constituído de redes coletoras 
e alguns trechos de coletores-tronco secundários, lançando os efluentes diretamente em 
galerias pluviais e em pequenos cursos de água afluentes do córrego dos Abreus, dos 
ribeirões Cavalheiro e Pinheirinho e rio Juqueri, ou diretamente nos mesmos. 

Em setembro do presente ano a Sabesp iniciou a operação da Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) Laranjeiras, “obra que faz parte da quarta etapa do Projeto Tietê e que contribui 
diretamente com o trabalho pela despoluição do principal curso d’água do território paulista. 
A ETE é um avanço do saneamento básico na Região Metropolitana de São Paulo: Caieiras 
vai sair do zero para 30% de esgoto tratado. A estação tem capacidade para tratar por 
segundo 80 litros de esgoto da cidade e proporciona, além de mais qualidade de vida para a 
população, benefícios ao meio ambiente7”. 

A referida ETE está localizada ao lado do futuro empreendimento objeto deste EIA e   deverá 
atender aos bairros situados a montante da gleba, destacando-se: Vila Rosina, Parque 
Industrial Araucária, Jardim das Laranjeiras, Vila Ajoá, Laranjeiras, Jardim Adelfiori, Jardim 

 
7  Notícia site oficial da Sabesp: sabesp.com.br 
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Serra Grande, Jardim Ninho Verde com população estimada em 30 mil habitantes. Em 
complementação a ETE Laranjeiras houve e execução pela concessionaria de interceptores, 
coletores-tronco e emissários, num total de 7,7 km de extensão, complementados com quatro 
estações elevatórias. 

Há ainda, complementando o atendimento de Caieiras e Franco da Rocha a ETE Caieiras, 
cujas obras encontram-se paralisadas por questões de discussão contratual com a empresa 
construtora, Essa ETE atenderá os bairros a jusante do projeto objeto do presente EIA. 

O serviço de coleta de resíduos sólidos é realizado pela DILIX Serviços Urbanos, sendo a 
disposição final realizada em aterro municipal, que segundo o Inventário de Resíduos Sólidos 
da Cetesb (2017), obteve um IQR de 8,5.  

Energia Elétrica 

O fornecimento de energia elétrica é realizado pela Elektro, que atende a quase 100% dos 
domicílios nos municípios.  

Segundo dados da Fundação SEADE, em 2018, o consumo de energia elétrica em Caieiras 
foi de 427.149 MWh, sendo que o maior consumo foi industrial (297.824 MWh), seguido pelo 
residencial (71.877 MWh) e comércio e serviços (46.025 MWh). O consumo rural é muito 
pouco expressivo. Já para o número de consumidores – que totaliza 35.342 –, o setor 
residencial foi o maior com 32.474 consumidores, seguido pelo comércio e serviços (2.192) e 
indústria (404). 

Nº de Consumidores e Consumo (MWh) de Energia – 2018 

  

Fonte: SEADE, 2020. 

Segurança pública 

Conforme dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, houve 
crescimento das ocorrências policiais registradas por tipo de delito entre 2001 a 2019, 
homicídios se mantiveram na faixa entre 0 a 20, tendo sido o ano de 2006 o de maior número 
com 21 homicídio. Furtos e roubos (gerais e de veículos) são os mais expressivos ao longo 
do período em números absolutos, e tiveram ligeira redução em 2019. 
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Ocorrências policiais registradas por tipo – Caieiras (2001-2019) 

 
Fonte: SSP-SP, 2020. 

Transporte Público 

O sistema de transporte público de Caieiras é operado pela Viação Caieiras, que opera linhas 
de ônibus dentro da cidade, como também algumas linhas intermunicipais. Nas principais vias 
do entorno da área do empreendimento circulam as seguintes linhas de ônibus: 

• Linha 198 

• Linha 429 

• Linha 331 

• Linha 197 

• Linha 361 

• Linha 438 

Além dessas linhas, o local onde será implantado o empreendimento está bem próximo da 
Estação de Trem - Caieiras da CPTM L7, situada perto da rodovia SP-332. 

Estrutura Produtiva e Finanças Públicas 

A relação entre a riqueza gerada pela produção dos setores econômicos e sua distribuição é 
analisada em termos de Valor Adicionado8. Os dados relativos ao Valor Adicionado, 
apresentados a seguir reforçam o papel de destaque do setor de serviços no município e na 
Região Metropolitana de São Paulo 

 
1Segundo a Fundação SEADE: é o valor que a atividade agrega aos bens e serviços consumidos no 
seu processo produtivo. Esse valor é obtido pela diferença entre o valor de produção e o consumo 
intermediário. 
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Valor Adicionado por atividade – 2017 

Localidade Atividade Valor Adicionado  
(em mil reais) 

Participação no Total do Valor 
Adicionado (%) 

RMSP 

Total 936.643.290,55 100 
Agropecuária 1.245.193,41 0,13 

Indústria 134.350.739,62 14,34 
Serviços 801.047.357,52 85,52 

Administração 
Pública 77.440.049,17 8,27 

Caieiras 

Total 2.845.285,90 100 
Agropecuária 1.876,43 0,07 

Indústria 1.106.490,07 38,89 
Serviços 1.736.919,41 61,05 

Administração 
Pública 366.926,59 12,90 

Fonte: SEADE, 2020. 

Conforme se observa no quadro a seguir, o PIB (em mil reais correntes) e sua participação 
(em %) no total do PIB do estado, evidenciam a importância da Região Metropolitana de São 
Paulo. Em 2017 o município de Caieiras apresentou PIB superior a R$ 3 milhões, que 
representa 0,16% no total estadual. 

Produto Interno Bruto em 2017 
Localidade Em milhões de reais Participação no total do Estado (%) 

RMSP 1.140.570.429,95 53,80 
Caieiras 3.289.605,48 0,16 

Fonte: SEADE, 2020. 

O PIB per capita de Caieiras apresentou queda entre os anos de 2014 a 2016, sendo mais 
acentuada entre os anos de 2014 e 2015. Em 2017, houve um novo crescimento do PIB per 
capita, Caieiras obteve o valor de R$ 34.135,87, enquanto da Região Metropolitana de São 
Paulo foi R$ 55.053,46. 

PIB per capita (em reais correntes) – Caieiras, RMSP - 2014-2017 
Localidade 2014 2015 2016 2017 

RMSP 50.426,09 51.748,54 53.832,99 55.053,46 

Caieiras 43.188,05 29.315,97 28.490,82 34.135,87 

Fonte: SEADE, 2020. 

Quanto ao valor das exportações da localidade em relação ao valor total das exportações do 
estado, no ano de 2017, os dados indicam o percentual de Caieiras e sua região. 

Exportações em 2017 
Localidade Participação no total do Estado (%) Valor das exportações (US$ FOB) 

RMSP 30,84 18.057.281.688 
Caieiras 0,47 276.813.252 

Fonte: SEADE, 2020. 

De acordo com dados do Ministério da Economia, desde o ano de 2008, o município de 
Caieiras importava mais do que exportava e a partir de 2016 o município passa a exportar 
mais do que importar.  
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Entre os produtos exportados estão: “ouro (incluindo ouro platinado), em formas brutas ou 
semimanufaturadas ou em pó”, com participação de 89%, seguido de “papel kraft, não 
revestidos, em rolos ou em folhas” com participação de 3,1%. Os quatro produtos com as 
maiores participações nas exportações de Caieiras, em 2018. 

 
Exportações e Importações – Caieiras – 2008 a 2018 

 

Fonte: SEADE. 

As finanças públicas do município de Caieiras divulgados pelo IBGE apresenta as receitas 
orçamentárias realizadas de 2017 e o detalhe das despesas do município. 
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Receita Municipal (em mil reais) – Caieiras – 2017 
Receitas orçamentárias realizadas 29.068.707.539 

Capital 1.046.393.425 
Contribuição 812.204.145 

Correntes 26.628.316.081 
Dívida Ativa 476.759.713 

Impostos 
 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial - IPTU 1.832.408.852 
Imposto Sobre Serviços - ISS 3.426.101.475 
Imposto sobre Transmissão-Intervivos - ITBI 253.960.531 
Patrimonial 120.856.962 
Taxas 360.989.215 

Transferências 
 

Correntes 16.809.482.644 
Capital 456.393.425 

Intergovernamental 
 

União 5.623.659.189 
Unidade da Federação 730.657.865 
Tributárias 6.591.694.138 
Outras receitas correntes 1.206.365.534 

Fonte: IBGE, 2020. 

Despesa Municipal (em mil reais) – Caieiras - 2017 
Total das Despesas 

Municipais 
Despesas com Pessoal 

e Encargos Sociais 
Despesas com 
Investimento 

Outras Despesas 
Correntes 

237.564,96 135.502,14 6.578,78 95.484,03 
Fonte: IBGE, 2020. 

Uso e Ocupação do Solo da AII 

A história de Caieiras está diretamente relacionada ao núcleo fabril da Companhia 
Melhoramentos de Papel. 

Até 1930, a cidade era constituída pela Companhia Melhoramentos de São Paulo – Indústrias 
de Papel, a qual não pertencia apenas a ferrovia, de propriedade da Estrada de Ferro 
Inglesa. Os fornos de cal, utilizados para o branqueamento de celulose, denominados Macalé, 
deram origem ao nome Caieiras. 

A importante presença da ferrovia, que transportava carga e também pessoas, movimentava 
a circulação interna da cidade. A localização da Estação Caieiras foi muito importante para 
evolução dessa localidade, ligando-a a bairros internos e do entorno. A Companhia 
Melhoramentos possuía uma linha férrea interna que se ligava à Estação de Caieiras. 

Conforme estudo elaborado pela EMPLASA (Atlas Caieiras), que analisa o uso e ocupação 
do solo de Caieiras, predominam em Caieiras as áreas de reflorestamento (39,39%), seguidas 
por mata (23,85%), capoeira (9,61%) e área urbanizada (8,91%), as demais classes são 
apresentadas no quadro a seguir. 
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Uso e Ocupação do Solo de Caieiras (2006) 
Usos Área (km²) % 

Reflorestamento 38,14 39,39 
Mata 23,09 23,85 

Capoeira 9,31 9,61 
Área urbanizada 7,92 8,18 

Campo 6,54 6,76 
Chácara 4,58 4,73 
Indústria 2,34 2,42 

Equipamento urbano 1,47 1,52 
Vegetação de várzea 1,04 1,08 

Rodovia 0,54 0,56 
Mov. De terra/Solo exposto 0,51 0,52 

Mineração 0,45 0,47 
Hortifrutigranjeiros 0,29 0,29 

Espelho d’água 0,29 0,29 
Favela 0,22 0,22 

Outros usos 0,1 0,1 
Total 96,83 100,00 

Fonte: EMPLASA, 2006. 

Mapa Uso e Ocupação do Solo de Caieiras 

 
Fonte: EMPLASA, 2006. 
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Uso e Ocupação do Solo da AID 

Por meio do levantamento de campo, foi possível determinar que a distribuição do uso e 
ocupação do solo da AID, apresentada a seguir. 

Distribuição do uso e ocupação do solo na AID 
Classes de Uso e Ocupação do Solo da AID Área (ha) % 

Área Urbana Área Urbana Consolidada 539,51 28,0 

Área de Expansão Urbana 203,56 10,6 

Área Industrial 130,81 6,8 

Cobertura Vegetal Área Antropizada 188,05 9,8 

Reflorestamento (Eucalipto e Pinus) 545,45 28,3 

Mata Nativa 280,75 14,6 

Solo Exposto 36,07 1,9 

Total 1.924,20 100,00 

Fonte: DFreire, 2020. 

As áreas urbanizadas, correspondem a cerca de 38,6% do total. No entanto, é importante 
lembrar que os dados apresentados registram apenas os usos presentes nos limites da AID, 
desconsiderando a ocupação atual da ADA. 

Os dados levantados também revelam que as áreas destinadas às atividades industriais são 
significativas e ocupam 6,8% da AID. A cobertura vegetal, representada pelos fragmentos de 
mata nativa, cultivo de eucalipto e áreas de preservação permanente associada aos corpos 
d’água somam 1.014,25 ha e correspondem 52,7% da AID. Há também algumas porções 
ocupadas por cemitérios e de solo exposto, característicos de serviços de terraplanagem, 
ocupando 1,9% da AID. 

Nota-se que as características das áreas urbanas consolidadas são bastante diversificas e 
variam muito entre os bairros da AID. No bairro Nova Caieiras, situado na porção sudoeste 
da AID, há o predomínio de residências horizontais unifamiliares de médio a alto padrão e a 
presença de alguns estabelecimentos comerciais e de serviços para atender a população 
local. 

Nos bairros vizinhos, como Vila Rosina, Jardim Adelfiori, Vila Ainda, Vila Maria e Laranjeiras, 
são caracterizados por apresentar um grau de adensamento mais elevado, além da presença 
de muitos equipamentos sociais e de atividades comerciais e de serviços bastante 
diversificadas. 

Há também bolsões destinados especificamente ao uso industrial, como por exemplo, o 
Parque Industrial Araucária. Já os bairros Jardim Serra Grande, Morro Grande, Parque São 
Rafael e Jardim Virgínia são caracterizados pela presença de pequenas chácaras e 
residências horizontais unifamiliares de médio a alto padrão. Embora o uso seja considerado 
misto, a quantidade de bolsões industriais e estabelecimentos comerciais e de serviços é bem 
menor em comparação com os demais bairros da AID. 

É importante ressaltar que no bairro Parque São Rafael foram verificadas áreas destinadas 
ao uso agrícola, com a presença de chácaras que cultivam legumes e hortaliças. 

Os bairros Nova Era e Jardim Esperança estão situados na porção noroeste da AID. Eles 
estão muito próximos à zona central do município de Caieiras, mas são separados dessa área 
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em função de ocorrência de fragmentos de mata nativa. O padrão urbanístico é muito parecido 
com os bairros mais adensados da AID e são constituídos pelo predomínio de residências 
horizontais unifamiliares de baixo a médio padrão. No entanto, há alguns bolsões de 
residências verticais multifamiliares, característicos dos programas de habitação social, 
implementados por parte da esfera pública. 

Já a porção central de Caieiras, inserida na AID, é composta por bairros, como Vila São João 
e Criciúma. Esses bairros possuem o uso misto e concentram uma série de comércio, serviços 
e órgão públicos do município. O uso habitacional é bastante diversificado e caracterizado 
pela presença de residências unifamiliares e multifamiliares de médio a alto padrão. 

Por fim, uma parcela significativa da AID é composta por cobertura vegetal, ora representada 
por fragmentos de mata nativa, ora por áreas destinadas ao reflorestamento de eucalipto.  

A seguir é ilustrado o Mapa de Uso e Ocupação do Solo da AID e o registro fotográfico que 
retrata os principais tipos de uso e ocupação do solo encontrados no entorno do 
empreendimento. 
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Mapa de Uso e Ocupação do Solo na AID 
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Área  es tritamente  res idencia l do  ba irro  Nova  

Caie iras . 
Es tabe lec imento  comerc ia is  s ituados  no  ba irro  

Nova  Caie iras . 

  
Área  de  expans ão  urbana  do  ba irro  Nova  Caie iras . Padrão  cons tru tivo  pres en te  no  ba irro  Vila  

Ros ina . 

  
Padrão  cons tru tivo  pres en te  no  ba irro  

Laran je iras . 
Es tabe lec imento  comerc ia is  s ituados  no  ba irro  

Laran je iras . 
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Padrão  cons tru tivo  pres en te  no  ba irro  J ard im 

Adelfio ri. 
Padrão  cons tru tivo  pres en te  no  ba irro  Vila  Aida . 

  

  
Unidade  indus tria l p res en te  no  ba irro  Vila  Maria . Parque  Indus tria l Araucária . 

  
Pres ença  de  chácaras  e  res idências  de  a lto  

padrão  no  ba irro  J ard im Serra  Grande  
Pres ença  de  us o  agríco la  no  ba irro  Parque  São  

Rafae l 
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Pres ença  de  con jun tos  habitac ionais  nos  ba irros  

Nova  Era  e  J a rd im Es perança . 
Pres ença  de  es tabe lec imentos  comerc ia is  na  

zona  cen tra l de  Caie iras  

  
Pres ença  de  es tabe lec imentos  comerc ia is  na  

zona  cen tra l de  Caie iras . 
Padrão  cons tru tivo  na  zona  cen tra l de  Caie iras . 

  
Pres ença  de  ag lomerados  s ubnormais  no  ba irro  

J ard im Adelfio ri. 
Reflo res tamento  de  euca lip to  p res en te  na  AID 
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Pres ença  de  fragmentos  de  mata  na tiva  na  AID. Pres ença  de  fragmentos  de  mata  na tiva  na  AID. 

Uso e Ocupação do Solo da ADA 

A Área Diretamente Afetada (ADA), corresponde a área de implantação do futuro Plano 
Urbanístico Swiss Park Caieiras, de responsabilidade da empresa Swiss Park. 

A gleba em questão (e suas respectivas matrículas) pertence a empresa Companhia 
Melhoramentos de São Paulo que vem utilizando essas áreas para a cultura de eucaliptos 
para fins de sua produção industrial de papel e seus derivados. Não há na área população 
residente, nem comunidades e povos tradicionais. 

A área do empreendimento está situada na porção central do município de Caieiras, contígua 
à área urbanizada. Os principais acesso à área são: rua Angelina F. Schiavo, Rodovia 
Tancredo de Almeida Neves, Av. João Casarotto, Av. Emacipador Ivo Manoel, Av. Dr. Olindo 
Dártora, Av. Fumiaki Yamamoto e Av. Manuel Carlos Gomes,  

A figura a seguir ilustra a ADA e nas fotos na sequência são observados os usos atuais na 
ADA. 
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Área Diretamente Afetada 

 

  
Produção  de  Eucalip to  na  ADA. Vis ta  da  á rea  a  

partir da  av. Dr. Olindo Dártora  
Produção  de  Eucalip to  na  ADA. Área  con tígua  à  

Rod . Tancredo  de  Almeida  Neves  
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Vis ta  da  á rea  com produção  de  euca lip to , a  partir 

da  av. Manuel Carlos  Gomes  
Vis ta  da  Av. J oão  Cas aro tto  e  a  á rea  do  

empreendimento  à  es querda . Obs erva-s e  a  
p rodução  de  euca lip to . 

Equipamentos Sociais e Serviços Públicos na AID 

• Educação 

Entre os equipamentos relacionados à educação, estão presentes 42 escolas na AID, sendo 
a maior parte delas administrada pela esfera pública. Nota-se o predomínio das escolas 
municipais que somam 19 unidades. As escolas particulares e estaduais somam 14 e 9, 
respectivamente. 

O levantamento dos equipamentos educacionais da AID também revela que a maior parte é 
destinada ao ensino infantil e fundamental. Essa realidade retrata o panorama da educação 
brasileira, caracterizado pela diminuição da oferta de matrículas no ensino médio, já que uma 
parcela dos estudantes deixa de frequentar os últimos anos da escolarização.  

Também foi verificada também a presença de duas instituições particulares de ensino superior 
e uma Escola Técnica Estadual - ETEC direcionada ao ensino jovens e adultos. A relação 
com o nome e endereço das escolas encontram-se no quadro a seguir. 
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Relação das escolas na AID 
Rede De 
Ensino Escola Logradouro Bairro 

Estadual - Se EE Aladino Polon Avenida Prefeito Engenheiro Gino 
Dartora, 721 Jardim Nova Era 

Municipal Escola Municipal Albertina Hanser  Rua Joao Dartora, 400  Região Central 

Municipal EMEMI Ana Pinheiro da Cruz Dona  Rua Canário, 854 Laranjeiras 

Particular  Colégio Bimbatti Unid. Nova 
Caieiras Rua Alberto Alves Da Silva, 150  Nova Caieiras 

Estadual-
Outras  ETEC de Caieiras Rua Ermênio De Oliveira Penteado Laranjeiras 

Estadual - Se EE Walther Weiszflog Avenida Dos Estudantes, 000360 - 
Avenida Centro 

Municipal EMEMI Climene Cavalletti Toigo  Avenida Macieiras, 360 Laranjeiras 

Particular Colégio Interate Avenida Pauliceia, 209 Laranjeiras 

Particular Colégio Cristão De Caieiras  Rua Alberto Alves Da Silva, 129 Nova Caieiras 

Particular  Centro Educacional Técnico Odonto 
Delta System Avenida Estudantes, 168 Região Central 

Estadual - Se EE Dr. Mario Toledo De Moraes Rua Ermênio De Oliveira Penteado Laranjeiras 

Estadual - Se EE Prof. Francisco Goncalves Vieira  Rua Ilma Dos Santos Batista Laranjeiras 

Municipal EMEMI Geraldo Malta   Rua Marciano Dartora, 50 Morro Grande 

Municipal EMEMI Henrique Degasperi  Rua Luiz Vaz De Camões, 900 Vila Rosina 

Municipal EMEMI Ida Staboli Araujo  Avenida Prefeito Gino Dartora, 95 Nova Era 

Municipal EMEMI Ilse Neufeld D Porto  Rua Ambrosina Do Carmo 
Buonaguide Dona, 625 Região Central 

Municipal EMEMI Irma Elza Gomes  Rua Sanhaco, 162  Laranjeiras 

Estadual - Se EE Profa Isaura Valentini Hanser  Rua Joao Rosolen, 31 Vila Rosina 

Municipal EMEF Profa. Luciana Pedroni  Rua Canário, 650 Laranjeiras 

Particular Colégio Luiz Bimbatti Piccorruxo  Avenida Dos Estudantes, 85 Jardim Santo 
Antonio 

Municipal EMEF Manoel Hurtado  Rua Joao Martins Ramos, 10 Região Central 

Municipal EMEMI Profa. Martha Aranha Dell 
Porto   Avenida Joao Martins Ramos, 10 Jardim São 

Francisco 
Municipal EMEF Nayara Rodrigues Dias  Rua Laura, 87 Vila Rosina 

Particular Colégio Objetivo Caieiras e UNIP Rua Padre Aquiles, 245 Região Central 

Estadual - Se EE Dr. Olindo Dartora  Avenida Otavio Spigarollo, 183 Vila Rosina 

Estadual - Se EE Otto Weiszflog Presidente Tancredo De Almeida 
Neves, Km 34 Melhoramentos 

Particular  Escola Piccorruxo Rua Domingos Do Carmo Leite, 257 Região Central 

Particular Colégio Safira  Rua Santo Agostinho, 164 Região Central 

Municipal EMEMI Victorio Schirmanoff  Rua Gabriel Scarpelli, 269 Morro Grande 

Municipal EMEMI Vovó Arminda  Rua Goncalves De Magalhaes, 75 Laranjeiras 

Estadual - Se EE Walther Weiszflog Avenida Dos Estudantes, 360 Centro 

Particular Centro Educacional Zelinda Piffer 
Banhe  

Rua Ambrosina Do Carmo 
Buonaguide Dona, 215 Região Central 
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Particular Escola Bimbatti Infantil R. Domingos Do Carmo Leite, 257 Região Central 

Particular Colégio Senemby R. Curumim, 151 Jardim San Diego 

Particular Faculdade Caieiras R. México, 100 Região Central 

Municipal EMEMI Ingrid Amminger Burgos   R. Laura Aparecida, 87 Vila Rosina 

Municipal EMEMI Vovó Luiza Rizzo Pezetti   R. Luís Remédio, 40 Vila Rosina 

Particular Escola Santana  Rua João Dártora, 569 Região Central 

Municipal EMEF Joaquim Osório De Azevedo  R. João Dartora, 400 Região Central 

Particular Escola Santa Clara R. Amleto Ricciarelli, 271 Região Central 

Municipal EMEF Lourides Dell Porto  Rua Cardeal, S/N  Laranjeiras 

Municipal EMEMI Antonio Manuel Monteiro  Rua Cardeal, 131 Laranjeiras 

Fonte: DFreire, 2019. 

  
EMEMI Vic tório  Sch irmanoff. EE Dr. Olindo  Dartora . 

  
EMEMI Vovó Luzia  Rizzo Pezen ti. EMEMI Vovó Arminda  Cava lie ri Darto ra . 

• Saúde 

Em relação aos equipamentos de saúde, foram identificados 3 hospitais, uma maternidade, 3 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), 2 postos de saúde, além de Centro Clínico, Centro 
Integrado de Atendimento à Saúde (CIAS) e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 
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Apenas um dos equipamentos de saúde é particular e o restante é administrado pelas esferas 
de governo municipal e estadual. 

Equipamentos de saúde existentes na AID 

Equipamentos de Saúde Endereço Bairro 

Hospital Espírita Fabiano Cristo R. Canário, 600 Laranjeiras 

Hospital Estadual de Caieiras  R. Flávio Augusto de Moares, 100 Centro 

Maternidade Caieiras R. Albert Hanser Centro 

Hospital de Clínicas de Caieiras Av. Prof. Carvalho Pinto, 53 Centro 
CIAS - Centro Integrado De 

Atendimento à Saúde Rua Ambrosina Do Carmo Buonaguide, Snº Centro 

UBS Jd. Nova Era Av. Engenheiro Gino Dártora, 1010 Nova Era 

UBS Jd. Das Laranjeiras Alameda Das Mangueiras, S/Nº  Laranjeiras 

Posto de Saúde Morro Grande Rua Marciano Dartora, 78 Morro Grande 

Posto de Saúde Vila Rosina Rua Luiz Remédio, 10 Vila Rosina 

UBS Sitio Aparecida Avenida Leila, 06 Sitio Aparecida 

CAPS II Adulto Rua Guadalajara, 204 Centro 

CC Caieiras R. Ambrosina do Carmo Buonaguide, n 157 - Cresciúma Centro 

Fonte: DFreire, 2019. 

  
UBS Vila  Ros ina . UBS J ard im Nova Era . 
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Matern idade  Caie iras . UBS Sítio  Aparec ida . 

• Esporte e lazer 

Há também diversos equipamentos relacionados à prática de atividade esportiva e de lazer. 
O levantamento revela que a AID conta com a presença de 18 equipamentos, tais como 
quadras de futebol, ginásio esportivo e praças com brinquedos e aparelhos de ginástica.  

  
Velódromo Munic ipa l de  Caie iras . Es tád io  Munic ipa l de  Caie iras  – Carlos  Ferrac in i. 
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Praça  André  Villa franca  As s oni. Praça  com equipamentos  de  lazer in fan til no  

ba irro  Laran je iras . 

• Segurança pública 

Também foram encontrados alguns equipamentos de segurança pública na AID, em especial 
no bairro Laranjeiras e na zona central de Caieiras, próximo à estação de trem. Trata-se de 
um posto da Guarda Civil Municipal, localizado na Avenida Antônio de Luna, no bairro Jardim 
Aeroporto. 

  
1° Departamento  de  Po líc ia  de  Caie iras  no  ba irro  

Laran je iras . 
Delegac ia  de  po líc ia  de  Caie ira . 

• Demais equipamentos urbanos e serviços públicos  

Além dos equipamentos urbanos e serviços públicos caracterizados acima, também foram 
identificados na AID a presença de diversas igrejas, centro de assistência social, posto de da 
previdência social, Poupatempo, posto de atendimento ao trabalhador e estruturas de 
saneamento básico, como estação elevatória e reservatório de água. Foram levantados 
também um equipamento cultural, representado pela concha acústica e um patrimônio 
histórico, a estação de trem de Caieiras. 
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Concha  acús tica . Ig re ja  ca tó lica  San to  Antôn io . 

  
Res erva tório  da  SABESP. Es tação  de  trem de  Caie iras . 

  
Poupatempo de  Caie iras  Pos to  da  Previdência  Socia l em Caie iras . 

A figura na sequência ilustra o mapa equipamentos sociais e serviços públicos presentes na 
AID. 
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Mapa do Equipamentos Sociais e Serviços Públicos na AID 
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Plano Diretor e Zoneamento 

Como já citado anteriormente neste estudo, a área do empreendimento está inserida na 
Macrozona de Consolidação Urbana (MCU), de acordo cm Plano Diretor o Plano Diretor (Lei 
Complementar Nº 5.391 de 7 outubro de 2020) e incide sobre as zonas ZPR 2 - Zona 
Predominantemente Residencial de Média Densidade; ZICS – Zona Industrial e de Comércio 
Sustentável, além de pequeno trecho incidente no Corredor Comercial e de Serviços (CCS - 
69), definidas pela Lei Municipal Nº 5.392 de 7 outubro de 2020, que define o zoneamento do 
município. 

Patrimônio Natural e Cultural 

No município de Caieiras há registro de dois bens tombados pelo Condephaat: 

• Conjunto Ferroviário de Caieiras; 

• Reserva Estadual da Cantareira e Horto Florestal. 
 

De acordo com a Lei Orgânica do Município nº1994/90, Artigo 185, fazem parte do parte do 
Patrimônio Histórico e Cultural de Caieiras “os fornos de cal, localizados no bairro do 
Monjolinho, a igreja Nossa Senhora do Rosário, localizada na Avenida Vitor Teixeira da Silva 
e os antigos prédios do Arquivo do Armazém e do antigo Almoxarifado, localizados na Rua 
Críneo Barnabé, antiga Rua da Estação, cabendo ao Poder Executivo Municipal solicitar os 
seus tombamentos históricos, através do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, CONDEPHAAT. 

Foi entregue ao IPHAN, conforme exigido pela Instrução Normativa IPHAN 01/2015, a Ficha 
de Caracterização do Empreendimento, tendo sido emitido pelo referido órgão o Termo de 
Referência Específico – TRE, que estabelece o escopo mínimo a ser tratado na elaboração 
dos estudos ambientais, enquadrando o empreendimento no nível III, e determinando um 
estudo preventivo único para a área - Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 
Arqueológico. 

Organização Social 

• Percepção Social da População 

Foi realizada Pesquisa de Percepção Social com o objetivo de identificar o perfil e as 
expectativas das pessoas que vivem e trabalham no entorno do empreendimento, foi realizado 
um levantamento primário por meio de entrevistas com líderes comunitários, moradores, 
pequenos e médios comerciantes e responsáveis por alguns equipamentos públicos e 
condomínios existentes na AID. 

Os relatos obtidos por parte dos entrevistados permitem afirmar que a população do entorno 
se mostra favorável à implantação de loteamentos de uso misto, desde que o projeto seja 
acompanhado pelo aumento da oferta de equipamentos públicos e das demais infraestruturas 
urbanas, especialmente no que se refere à ampliação do sistema de saúde e às melhorias 
dos acessos à cidade e da rede de transporte público de Caieiras. 

 
9 CCS 6 - Avenida Dr. Olindo Dártora, Avenida João Martins Ramo e Avenida Valdemar Gomes Marino. 
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Também há preocupação, por parte dos entrevistados, sobre a possibilidade de ocorrer o 
aumento dos preços dos terrenos e imóveis do município, já considerados elevados pela 
população. 

A perspectiva de desenvolvimento econômico e social, o aumento de comércio e serviços e a 
geração de empregos são os argumentos favoráveis mais citados entre os entrevistados 

Durante a realização das pesquisas, não houve grupos sociais totalmente contrários à 
implantação do empreendimento, apenas ressalvas e orientações quanto ao direcionamento 
da expansão urbana do município. 

Comunidades Tradicionais 

De acordo com as consultas realizadas no banco de dados da Fundação Nacional do Índio – 
FUNAI, Fundação Palmares e Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo – “José 
Gomes da Silva” – (ITESP), não foram encontrados remanescentes de populações indígenas 
ou quilombolas que vivem na área do empreendimento. 

No entorno da área do empreendimento está localizada a Terra Indígena Jaraguá, que está 
oficialmente demarcada pela FUNAI. Este órgão gestor já se manifestou sobre o 
licenciamento ambiental do presente empreendimento, através do Ofício nº 553/2020, em que 
informa à CETESB de que o órgão não considera necessário emissão de Termo de Referência 
específico para componente indígena, umas vez que a área está distante a cerca de 8km da 
Terra Indígena Jaraguá, e informa ainda haver extensa mancha urbana entre o local do 
empreendimento e a terra indígena. 
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CAPÍTULO 6. Quais são os impactos gerados pelo empreendimento? 

Para se avaliar os impactos ambientais do Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras sobre os 
meios físico, biótico e socioeconômico, foi examinada a correlação entre as diversas 
atividades e ações inerentes à implantação do empreendimento e o ambiente (natural e 
antrópico); e indicadas as medidas mitigadoras pertinentes. 

A metodologia empregada para primeiro identificar e depois avaliar os impactos causados 
pelo empreendimento decorre da estruturação de estudos ambientais e das orientações legais 
existentes, notadamente a Resolução CONAMA 01/86. De forma complementar, a 
metodologia adotada de identificação e avaliação de impactos, baseia-se nos princípios das 
melhores práticas de avaliação de impactos ambientais da International Association for Impact 
Assessment (IAIA, 1999) e da bibliografia existente. 

Adicionalmente, também na avaliação de impactos, utilizou-se uma matriz capaz de 
correlacionar os aspectos ambientais tanto com as atividades do empreendimento quanto com 
os impactos ambientais que delas decorrem (SÁNCHES, 2006). 

A metodologia adotada se baseia na elaboração de uma matriz capaz de relacionar os 
aspectos ambientais com as atividades do empreendimento, identificando os impactos 
ambientais que delas decorrem. Para tanto, são identificadas as atividades necessárias para 
a implantação e operação do empreendimento (denominadas fatores geradores de impactos), 
e os aspectos ambientais relevantes impactados.  

Os aspectos considerados mais relevantes para a análise de impactos foram identificados, 
com base nas informações do diagnóstico ambiental e na experiência da equipe técnica em 
projetos similares a este empreendimento. Neste caso, os aspectos mais relevantes do meio 
físico referem-se ao relevo e recursos hídricos; no meio biótico, os aspectos mais relevantes 
são a cobertura vegetal e fauna associada; e no meio socioeconômico, são o uso do solo, 
população e qualidade de vida, sistema viário e tráfego, economia regional e patrimônio 
arqueológico. 

Os critérios adotados para a avaliação dos impactos ambientais foram os seguintes: 
Atributo Avaliação 

Localização AII, AID ou ADA 
Fase de Ocorrência Planejamento, implantação e operação (ocupação) 

Natureza dos Impactos Positivo ou negativo 
Ordem Direto ou indireto 

Duração Temporário ou permanente 
Espacialização Localizado ou disperso 
Reversibilidade Reversível ou irreversível 

Ocorrência Imediata ou de médio e longo prazo 
Magnitude Pequena, média ou grande 
Relevância Pequena, média ou grande 

Significância Baixa, média ou alta 

A implantação de um empreendimento urbanístico apresenta diferentes desafios e gera novas 
demandas de infraestrutura, de incentivo à preservação ambiental, assim como requer apoiar 
o desenvolvimento socioeconômico da região.  

Na fase de planejamento, ainda é pouco expressiva a expectativa da população em relação 
ao empreendimento. Para alguns, a principal expectativa são as oportunidades de trabalho e 
de geração de empregos que o empreendimento pode trazer para a região. O aumento de 
preços dos terrenos vizinhos é uma preocupação da população que ali reside. 
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Na fase de implantação, os impactos são aqueles característicos decorrentes de obras civis, 
tais como geração de ruídos, emissão de poeiras, indução de processos erosivos e 
assoreamento, geração de resíduos sólidos e efluentes. Destacam-se as alterações na 
dinâmica dos processos erosivos e escorregamentos, a perda da cobertura vegetal e 
consequente redução de habitats para a fauna. Positivamente, pode-se destacar a geração 
de empregos, ainda que em pequena proporção, e a elevação das receitas municipais que 
deve ocorrer já na fase de obras. 

Ainda na fase de implantação, pode-se apontar como impacto negativo, aqueles associados 
às obras que afetam o terreno como alteração na dinâmica a processos erosivos, de 
assoreamento e alteração nas condições escoamento superficial. As principais atividades que 
podem desencadear impactos são de terraplenagem, intervenção na cobertura vegetal, além 
da implantação do sistema viário e dos seus dispositivos saneamento e de drenagem. No 
entanto, estes efeitos serão integralmente controlados por meio de medidas de controle 
usuais de obras, como está previsto no Programa de Monitoramento e Controle de Obras. 

No meio físico os impactos cuja significância foi avaliada como média são: alteração na 
dinâmica dos processos erosivos e processos de assoreamento e a alteração nas condições 
de escoamento superficial, porém são passíveis de mitigação. Avalia-se que o acréscimo do 
volume de água será gerenciado com as medidas de controle de vazões pelos dispositivos de 
drenagem – galerias subterrâneas e bocas de lobo, evitando-se assim efeitos cumulativos a 
jusante, previstos no projeto de sistema de drenagem, como apresentado no Capítulo de 
Caracterização do Empreendimento. No Programa de Controle e Monitoramento Ambiental 
das Obras são propostas as medidas de mitigação, controle e prevenção. 

A perda da cobertura vegetal e sobre APPS,e impactos associados (aumento do efeito de 
borda, alteração de habitat e interferência na fauna silvestre) são os principais impactos 
negativos da fase de implantação referentes ao meio biótico, mas a intervenção ocasionará 
mínima supressão de vegetação. 

A implantação do empreendimento Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras acarretará 
intervenção nas unidades de paisagem, conforme se observa no quadro a seguir. 

Áreas  de  In tervenção  no  in te rio r do  P lano Urbanís tico  Swis s  Park Caie iras , por un idade  da  pa is agem, 
den tro  e  fo ra  de  Área  de  Pres e rvação  Permanente  

Unidade de Paisagem 

Áreas de intervenção 
Dentro de app Fora de app total 

m² % m² % m² % 
Floresta Ombrófila Densa em  

Est. Avançado 384,10 0,02% 590,89 0,03% 974,99 0,05% 
Floresta Ombrófila Densa em  

Est. Médio 0,00 0,00% 150,71 0,01% 150,71 0,01% 
Floresta Ombrófila Densa em  

Est. Inicial 5.936,98 0,33% 835,23 0,05% 6.772,21 0,38% 
Floresta Ombrófila Densa em  

Est. Inicial sob Floresta Exótica 8.281,30 0,47% 10.461,53 0,59% 18.742,83 1,06% 
Floresta Ombrófila Densa em  

Est. Inicial sob Floresta Exótica 
com Araucárias 

244,44 0,01% 3.399,49 0,19% 3.643,93 0,21% 

Floresta Exótica 4.060,30 0,23% 1.632.494,13 91,96% 1.636.554,43 92,19% 
Campo Antrópico 3.729,00 0,21% 102.743,81 5,79% 106.472,81 6,00% 

Várzea 1.922,13 0,11% 3,05 0,00% 1.925,18 0,11% 
Total 24.558,25 1,38% 1.750.678,84 98,62% 1.775.237,09 100,00% 

Como se observa no quadro, a intervenção em Campo Antrópico, Floresta Exótica e Várzea 
soma 1.744.952,42m² (174,49 ha), sendo 1.735.240,99 m² (173,52 ha) fora de APP e 
9.711,43m² (0,97 ha) dentro de APP desprovida de vegetação florestal dentro da propriedade, 
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sendo que deste total dentro de APP haverá a compensação necessária exigida por lei 
(Resolução SMA 07/17). 

Também está prevista a intervenção em 29.158,97 m² (cerca de 2,91 ha) de Floresta 
Ombrófila Densa em estágio inicial de regeneração10, sendo 14.696,25 m² (1,46 ha) fora de 
APP e 14.462,72m2 (1,44 ha) dentro de APP, no interior da propriedade. 

De forma muito reduzida, haverá ainda intervenções pontuais de utilidade pública 
(saneamento e sistema viário) em Floresta Ombrófila Densa em estágio médio e avançado 
de regeneração que somam 1.125,70 m² dentro e fora de APP.  Fora de APP serão 150,71 
m² de intervenção em Floresta Ombrófila Densa em estágio médio de regeneração e 590,89 
m² de Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado de regeneração, que totalizam 741,60 
m². Já dentro de APP haverá 384,10 m² de intervenção de Floresta Ombrófila Densa em 
estágio avançado de regeneração.  Ressalta-se uma vez mais, que essas intervenções serão 
devidamente compensadas, atendendo a legislação supracitada e garantido a compensação 
necessária. 

Cabe considerar ainda as intervenções em área vizinha para implantação da infraestrutura 
considerada de utilidade pública que serão bastante reduzidas. Sendo assim, o total de 
intervenções em área vizinha será de 15.184,73m² dentro e fora de APP. Em área antropizada 
(urbana) desprovida de vegetação fora de APP será de 14.267,13 m² e dentro de APP será 
de 708,66 m².  Em Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial de regeneração haverá um 
total de 208,94 m², sendo 182,62m² fora de APP e 26,32 m² dentro de APP. Essas 
intervenções também estão computadas e consideradas no total de compensação florestal 
exigida pela legislação vigente  

Além das citadas intervenções, também está prevista a supressão de árvores isoladas nativas 
nas áreas de Campo Antrópico. A área do empreendimento possui 539 árvores serão 
suprimidas das quais 3 são de espécies ameaçadas de extinção, e 226 serão preservadas. 

No meio socioeconômico, os impactos avaliados como de média a alta significância: aumento 
da densidade populacional, aumento do tráfego veicular, aumento da demanda por 
saneamento e por serviços públicos. São impactos inerentes a empreendimentos desta 
natureza, sobretudo, quando se compara com o uso pretérito da área voltado a fins 
agroindustriais. Todavia, a ocupação prevista em fases e ao longo de pelo menos 16 anos de 
implantação, além da estimativa de que a ocupação plena se dará daqui a algumas décadas, 
entende-se que são impactos que ocorrerão a médio e longo prazo. No caso do aumento do 
tráfego são previstas melhorias nas condições viárias em diversos pontos de acesso ao 
empreendimento, o que tende a minimizar o esse impacto.  

Positivamente, pode-se destacar a geração de empregos, ainda que em pequena proporção 
na fase de obras, e a elevação das receitas municipais que deve ocorrer já na fase de obras 
e se estender à fase de operação, sendo avaliado como um impacto positivo sobre o nível de 
emprego local, ainda que a demanda de mão de obra nesta fase seja pequena, podendo parte 
ser suprida por trabalhadores da região. Além dos empregos diretos, prevê-se a geração de 
empregos indiretos associados à prestação de serviços para suprir as necessidades das 
obras e dos trabalhadores a elas vinculados. 

 
10 Para estágio inicial de regeneração foram consideradas:  Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial 
de regeneração; Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial de regeneração sob Floresta Exótica e 
Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial de regeneração sob Floresta exótica com Araucária. 
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A elevação das receitas municipais também é impacto de natureza positiva, se amplia com a 
construção das edificações residenciais e comerciais, além das atividades econômicas que 
se estabelecerão no empreendimento. Pode-se esperar um incremento na arrecadação do 
imposto sobre serviços – ISS para as municipalidades e um aumento do repasse da quota 
parte do ICMS; e principalmente arrecadação de IPTU para o município, por exemplo; 

À medida que são gerados impactos positivos e negativos pela implantação do Plano 
Urbanístico Swiss Park Caieiras cabe ao empreendedor assegurar que medidas 
potencializadoras, medidas mitigadoras e compensatórias sejam realizadas. Essas medidas 
são apresentadas sob a forma de Programas Ambientais. 

Resumo dos impactos identificados 

Impacto Avaliação 

Geração de expectativas na comunidade Negativo/positivo; baixa significância 
Alteração da Qualidade do Ar Negativo; baixa significância 
Alteração na Dinâmica dos Processos Erosivos Negativo; média significância 
Alteração na Dinâmica dos Processos Escorregamento Negativo; baixa significância 
Alteração na Dinâmica dos Processos de Assoreamento Negativo; média significância 
Alterações nas Condições de Escoamento Superficial Negativo; média significância 
Alteração da qualidade das Águas Subterrâneas e 
Propriedades dos Solo Negativo; baixa significância 

Perda da Cobertura Vegetal Negativo; baixa significância 
Intervenção em Área de Preservação Permanente Negativo; baixa significância 
Aumento do Efeito de Borda Negativo; baixa significância 
Perda ou Alteração de Hábitat Negativo; baixa significância 
Interferência com a Fauna Silvestre Negativo; média significância 

Geração de Empregos Diretos e Indiretos Positivo; média significância (fase 
operação) 

Desmobilização da Mão de Obra Negativo; baixa significância 
Alteração do Uso do Solo Negativo/positivo; baixa significância 
Alteração da Paisagem Negativo; baixa significância 

Incremento das Receitas Municipais Positivo; média significância (fase 
de operação) 

Aumento da Densidade Populacional Negativo; alta significância 

Aumento da Demanda por Serviços Públicos Negativo; média significância (fase 
de operação) 

Aumento na Demanda por Saneamento Básico Negativo; média significância (fase 
de operação) 

Aumento no Fluxo de Caminhões, Máquinas e Equipamentos Negativo; baixa significância 
Risco de Acidentes Viários nas Proximidades das Obras Negativo; baixa significância 

Aumento do Tráfego Veicular Negativo; alta significância (fase de 
operação) 

Diante dos impactos positivos e negativos gerados pela implantação do Plano Urbanístico 
Swiss Park Caieiras cabe ao empreendedor assegurar a implementação das medidas 
potencializadoras, mitigadoras e compensatórias apresentadas a seguir na forma de 
Programas Ambientais.  
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CAPÍTULO 7.  Como Garantir a Sustentabilidade do 
Empreendimento? 
 

Após a elaboração dos estudos ambientais e da identificação e análise dos impactos 
ambientais, propõe-se um conjunto de medidas, formuladas para atender aos princípios de 
prevenção, correção, potencialização e compensação dos impactos ambientais decorrentes 
do Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras.  

Essas medidas são consolidadas sob a forma de Programas Ambientais específicos. Para o 
Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras foram previstos 7 programas ambientais, além do 
Programa de Compensação Ambiental em atendimento às condicionantes estabelecidas pela 
legislação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 

Programas Ambientais Propostos 
Programa de Comunicação Social 
Programa de Educação Ambiental 

Programa de Controle e Monitoramento Ambiental das Obras 
Programa de Gestão de Resíduos Sólidos 

Programa de Restauração e Compensação Florestal 
Programa de Fortalecimento de Corredores Ecológicos 

Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre  
Programa de Melhoria das Condições de Tráfego 

Programa de Contingência a Incêndios 
Programa de Compensação Ambiental 

 

Programa de Comunicação Social 

As ações de comunicação social têm o objetivo de garantir diferentes processos de 
informação e de articulação de soluções para atender reclamações e demandas em possíveis 
problemas relacionados ao empreendimento. O Programa de Comunicação Social, ao definir 
as estratégias de relacionamento com a população da área de interesse, assume caráter 
transversal e faz interface com os demais programas propostos para o empreendimento. As 
ações previstas compreendem um processo de informação interativo e permanente; o apoio 
e fortalecimento das comunidades locais; e a construção de canal de interlocução 
permanente. 

 

Programa de Educação Ambiental 

O Programa de Educação Ambiental visa contribuir para fomentar atitudes individuais e 
coletivas voltadas para o estabelecimento de condutas voltadas à preservação ambiental, à 
melhoria da qualidade de vida e ao desenvolvimento sustentável. Serão consideradas as 
propostas contidas no projeto de urbanismo que incluem a valorização e preservação das 
APPs. Deverá ser dada atenção especial para a capacitação em práticas ambientalmente 
sustentáveis para contratados por proprietários e moradores, desde a construção das 
residências e estabelecimentos comerciais e de serviços.  
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Programa de Controle e Monitoramento Ambiental das Obras 

O Programa de Controle e Monitoramento Ambiental das Obras visa dotar os procedimentos 
construtivos da fase de implantação do empreendimento de um conjunto de ferramentas de 
gestão ambiental, de modo a assegurar a qualidade ambiental nas áreas de intervenção. 

O Programa é fundamentado na adoção de medidas de controle, preventivas e corretivas, 
além de rotinas de inspeção técnica e ambiental, capazes de verificar o atendimento à 
legislação aplicável ao empreendimento e, especificamente, garantir o cumprimento das 
condições estabelecidos nas licenças ambientais, de modo que se assegure que os impactos 
ambientais negativos advindos da construção do empreendimento sejam efetivamente 
mitigados ou evitados. 

Para que esses objetivos sejam atingidos, são propostas medidas relativas ao controle da 
erosão, assoreamento e escorregamentos; emissão de material particulado; gestão de 
resíduos sólidos e efluentes líquidos; monitoramento e proteção dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos; controle de tráfego e segurança da população; e recomposição 
ambiental da área das obras. 

Programa de Gestão de Resíduos Sólidos 

O Programa de Gestão dos Resíduos Sólidos (PGRS) visa estabelecer e especificar os 
requisitos relacionados às atividades de gestão dos resíduos sólidos urbanos gerados na 
operação do empreendimento, assegurando que esses sejam adequadamente coletados, 
estocados, transportados e dispostos. 

A meta principal do Programa de Gestão dos Resíduos Sólidos é de evitar a geração de 
impactos ambientais decorrentes de acidentes, incidentes ou manuseio incorreto na gestão 
dos resíduos sólidos durante toda a fase de operação. 

 

Programa de Restauração e Compensação Florestal 

O Programa de Restauração e Compensação florestal tem como objetivo principal promover 
a retirada dos fatores de degradação e a integração entre fragmentos florestais 
remanescentes na ADA do empreendimento e a proteção dos corpos hídricos, através do 
desenho e da implementação de corredores ecológicos.  

Para tanto, serão efetuados plantios de recuperação em áreas cuja superfície total seja ainda 
capaz de compensar os impactos decorrentes da supressão de vegetação nativa, corte de 
árvores isoladas e intervenção em APP, previstos na ADA na fase de implantação. 

A meta do Programa de Restauração e Compensação Florestal é minimizar os impactos 
causados pela supressão da vegetação nativa e pela intervenção em áreas de preservação 
permanente, atendendo ao estabelecido pelo órgão competente, no âmbito da legislação 
vigente. 

Programa de Fortalecimento de Corredores Ecológicos 

O Programa de Fortalecimento de Corredores Ecológicos visa promover condições 
adequadas de fluxo das espécies – através das APPs e eventuais travessias aéreas dentro 
do projeto, bem como contribuir para a proteção desses ambientes uma vez que 
topograficamente as ocupações urbanas estarão ou distantes ou em níveis superiores a esses 
ambientes e segredadas 
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Os corredores ecológicos representam uma das estratégias mais promissoras para o 
planejamento ambiental, objetivando a conservação e preservação da flora e da fauna. A 
ligação de remanescentes isolados por meio de corredores de vegetação natural. 

O estabelecimento deste programa vai ao encontro das recomendações definidas pela 
Fundação Florestal do Estado de São Paulo, na análise do Termo de Referência do presente 
EIA, uma vez que há certa proximidade da gleba com a Unidade de Conservação Ambiental 
Parque Estadual do Juquery. 

Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre 

O Programa de Monitoramento de Fauna tem a finalidade de avaliar em curto e médio prazo 
os efeitos de implantação e operação do empreendimento, fornecendo as principais diretrizes 
para a execução do monitoramento de fauna silvestre presente no local. 

O monitoramento em longo prazo de certos grupos taxonômicos pode oferecer informações 
muito importantes para o entendimento da dinâmica das alterações sob impacto ambiental, 
como, por exemplo, mudanças nas áreas de vida, estimativas de densidades, estratégias de 
forrageamento e rotas de migração. Além disso, o monitoramento também pode indicar o grau 
de eficiência das medidas de controle, medidas mitigadoras e compensatórias aplicadas. 

No presente caso, os grupos indicadores a serem monitorados serão avifauna, mastofauna 
de médio e grande porte e herpetofauna. Especial atenção deverá ser dada na detecção das 
espécies ameaçadas de extinção registradas durante os levantamentos, a saber: onça-parda 
(Puma concolor) e o barbudo-rajado (Malacoptila striata). 

 

Programa de Melhorias das Condições de Tráfego 

O Programa de Melhorias nas Condições de Tráfego destina-se à minimização dos impactos 
no sistema viário em função da plena ocupação do Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras, 
principalmente evitar riscos de acidentes e transtornos à população local. 

As metas deste Programa visam garantir os níveis de serviço e fluidez adequada em todos os 
pontos conflitos identificados no Estudo de Tráfego. Com base neste estudo que verificou a 
geração de tráfego atual e estimativa do tráfego a ser gerado pelo empreendimento são 
propostas as devidas melhorias nas vias do entorno do empreendimento. 

 

Programa de Contingência a Incêndios 

O Programa de Contingência a Incêndios detalha as diretrizes gerais para gestão de 
emergências que farão parte dos procedimentos ambientais do Empreendimento, 
considerando a solicitação da Fundação Florestal – Informação Técnica Conjunta PEJY/AT-
LIC 005/2020, para atendimento junto com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a gestão 
do Parque Estadual do Juquery para evitar incêndios florestais. 

Como principais objetivos deste Programa destacam-se definir medidas preventivas e de 
resposta para atender de maneira eficiente e oportuna às emergências que possam ocorrer 
durante as obras civis e após ocupação do Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras; e impedir 
que as consequências de uma emergência ou evento maior resultem em efeitos negativos na 
área do Projeto e região do entorno. 
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Programa de Compensação Ambiental 

O Programa de Compensação Ambiental visa subsidiar a decisão da Câmara de 
Compensação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo em 
atendimento às condicionantes estabelecidas pela legislação do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC) que define que em processos de licenciamento ambiental 
fundamentados em estudos de impacto ambiental, os empreendedores são obrigados a 
apoiar a criação ou manutenção de Unidades de Conservação do Grupo de Proteção Integral. 

Desta maneira, e considerando que o empreendimento se insere em área originalmente 
coberta por formações da Mata Atlântica e que a região tem grande importância para a 
produção hídrica , recomenda-se que a aplicação dos recursos seja priorizada no Parque 
Estadual Juquery, dada sua importância regional e sua extensa área de abrangência, bem 
como o fato de ser uma unidade de conservação de proteção integral, conforme critérios 
previstos no art. 36 da Lei nº 9.985, de 2000 e a ordem de prioridades estabelecida no art. 33 
do Decreto nº 4.340 de 2002. 
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CAPÍTULO 8. Considerações Finais 
 

Este RIMA – Relatório Impacto Ambiental é parte constitutiva do EIA - Estudo de Impacto 
Ambiental do Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras que foi elaborado atendendo aos 
termos do Parecer Técnico 45/20/IE (Parecer 263/2019) emitido pela CETESB, o qual aprovou 
o Termo de Referência do Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras, entregue em setembro 
de 2019, onde constam as diretrizes para a elaboração dos estudos visando a obtenção da 
Licença Ambiental Prévia – LP junto a CETESB. 

O Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras, conforme apresentado neste RIMA, situa-se na 
porção sudoeste do município de Caieiras, contígua a sua área central, na Sub-Região Norte 
da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), em área total de 2.962.591,14m2. A gleba em 
questão (e suas respectivas matrículas) pertence a empresa Companhia Melhoramentos de 
São Paulo, e está de acordo com a implantação de um novo processo urbanístico e tem 
contrato de parceria firmado com a empresa Swiss Park Caieiras Incorporadora SPE Ltda. 

Neste capítulo são apresentadas as considerações finais do EIA e do presente RIMA, que 
indicam pela a viabilidade prévia do Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras, com base no 
projeto urbanístico planejado e projetos conceituais de engenharia para infraestrutura de 
saneamento, drenagem e terraplanagem; na legislação vigente aplicável à área; no 
diagnóstico ambiental e na avaliação de impactos ambientais. 

O RIMA foi apresentado em capítulos, de forma resumida, para tornar acessível ao público os 
estudos técnicos desenvolvidos no âmbito do EIA. 

Inicialmente as Informações do empreendedor e empresa responsável pelo estudo ambiental 
constam no Capítulo 1, e, também os Dados Gerais do empreendimento – Objeto do 
licenciamento; Histórico do empreendimento; suas Justificativas; Alternativas Layout de 
Projetos, assim como Legislação Incidente e Compatibilidade com as Políticas Setoriais, 
Planos e Programas Governamentais (Capítulo 2). 

Conforme apresentado no Capítulo 2, em termos regionais, Caieiras está inserido na RMSP, 
maior aglomeração urbana do país, e possui importantes vias que interligam a capital ao 
restante do estado e do país. A RMSP, ao lado das regiões metropolitanas da Baixada 
Santista, de Campinas, de Sorocaba e do Vale do Paraíba e Litoral Norte, além das 
aglomerações urbanas de Piracicaba e de Jundiaí, integra a Macrometrópole Paulista, 
terceira maior mancha urbana do planeta e a mais importante rede de cidades do país. 
Economicamente, é a região mais importante na participação do PIB estadual. 

Em razão do processo de desconcentração industrial que atingiu a maior parte dos municípios 
da RMSP, a região do empreendimento ganhou novos usos, com a implantação de muitos 
empreendimentos, principalmente voltados às atividades de comércio e serviços. Mais 
recentemente, o potencial imobiliário da região vem estimulando também a ocupação urbana 
voltada à moradia, como por exemplo, a implantação de loteamentos e condomínios 
residenciais. 

Desta forma, o projeto se justifica pela sua localização, considerada privilegiada, e porque sua 
implantação é estratégica dentro do município de Caieiras, e sobretudo no contexto da RMSP, 
pois além de estar situado entre importantes vias que ligam a área do empreendimento ao 
centro da cidade e à capital paulista, atende à demanda da região em relação ao uso do solo. 

Estas informações são reforçadas quando se analisa planejamento urbano de Caieiras, que 
que de acordo com o Plano Diretor (Lei Complementar Nº 5.391 de 7 outubro de 2020), e 
Zoneamento (Lei Municipal Nº 5.392 de 7 outubro de 2020), cumprem com as diretrizes 
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estabelecidas para a área como Macrozona de Consolidação Urbana (MCU), ZPR 2 - Zona 
Predominantemente Residencial de Média Densidade, ZICS – Zona Industrial e de Comércio 
Sustentável, e Corredor Comercial e de Serviços (CCS - 611).  

Outro fator importante a ser considerado é a diretriz viária da Prefeitura, que prevê uma nova 
ligação em paralelo a Rodovia Tancredo Neves – cortando a gleba do empreendimento e 
estabelecendo assim uma nova alternativa de circulação entre bairros da cidade contribuindo, 
como opção à Estrada Velha de Campinas.  

Na sequência, o Capítulo 3, referente à Caracterização do Empreendimento, expôs a 
concepção do projeto, que apresenta a proposta de implantação de projetos urbanísticos de 
múltiplos usos que se constituem numa urbanização planejada para a gleba como um todo, 
constituído por oito fases. O projeto prevê loteamentos de usos residencial unifamiliar, 
comercial, misto, empresarial e para incorporação, bem como áreas de apoio e portarias, 
áreas institucionais, sistema de lazer, áreas verdes, clube e área para implantação de um 
centro de convivência, com auditório e área para associação.  

Para atendimento a estes usos, os loteamentos serão dotados de infraestrutura básica: 
abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário domiciliar a serem operados pela 
SABESP; sistema de drenagem de águas pluviais, redes de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública das vias; guias e sarjetas, pavimentação asfáltica e coleta de resíduos 
sólidos regular em todo os lotes residenciais, comerciais e serviços. Todos estes serviços 
foram avaliados pelas instituições intervenientes – concessionárias e Prefeitura – de forma a 
referenciar a viabilidade de suporte ao sistema público existente, conforme documentos 
apresentados. 

No Diagnóstico Ambiental (Capítulo 4 e 5) foram apresentadas as condições ambientais 
estudadas em cada meio – físico, biótico e socioeconômico, permitindo um adequado 
conhecimento da área de inserção do empreendimento e de sua região, com destaque, no 
meio biótico, para a presença de áreas com cobertura vegetal e APPs e proximidade ao 
Parque Estadual do Juquery; no meio físico, para as condições geológicas locais e a 
suscetibilidade a processos erosivos; e, no meio socioeconômico, para a caracterização do 
uso e ocupação do solo na área do empreendimento e seu entorno.  

Com relação aos atributos ambientais, cabe ressaltar que, por estar inserido dentro do 
perímetro da microbacia do ribeirão dos Cavalheiros, principal curso d’água da área do 
Empreendimento, que adentra nesse território pelo seu extremo leste, atravessando a porção 
central até seu extremo oeste, o Projeto foi desenhado ao longo de suas Áreas de 
Preservação Permanente – APP, incluindo também a preservação de APPs de seus quatro 
afluentes da margem esquerda do ribeirão e duas da margem direita. A definição das áreas 
de ocupação por lotes foi realizada buscando o máximo afastamento destas para evitar 
interferências, respeitando a topografia local. 

Outra diretriz considerada foi direcionar a ocupação de áreas já antropizadas e criar ambientes 
urbanos entremeados pelas Áreas de Preservação Permanente, e respeitando também os 
limites de fragmentos de Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado e médio. Assim o 
desenho do empreendimento buscou – sempre que possível – intervir em áreas ocupadas por 
atividade antrópica pretérita, especialmente áreas de produção de eucaliptos, e direcionar os 
sistemas de vias para áreas com menor impacto ambiental. 

Cabe destacar que das intervenções pontuais em APP, a mais significativa é decorrente da 
implantação da via principal que corta a área de Leste/Oeste, que se interligará com o sistema 

 
11 CCS 6 - Avenida Dr. Olindo Dártora, Avenida João Martins Ramo e Avenida Valdemar Gomes Marino. 
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viário existente no entorno, atendendo às diretrizes estabelecidas pela Prefeitura Municipal 
de Caieiras. Esta via prevê uma nova ligação em paralelo a Rodovia Tancredo de Almeida 
Neves – cortando a gleba do empreendimento e estabelecendo assim uma nova alternativa 
de circulação entre bairros da cidade contribuindo, como opção à Estrada Velha de Campinas. 

Outras intervenções previstas são consideradas de dimensões reduzidas cuja supressão da 
cobertura vegetal está única e exclusivamente associada a implantação de infraestruturas 
essenciais não somente ao bom funcionamento do plano urbanístico, como também 
prevenindo interferências na drenagem de águas pluviais da região, como escadas de 
drenagem e mecanismos de dissipação das águas pluviais. O projeto prevê ainda obras de 
drenagem que vão além de concepções tradicionais, agregando jardins de chuva ao 
empreendimento e promovendo uma melhoria de infiltração e detenção de águas. 

Além das medidas indicadas acima, foram projetadas conexões para a formação dos 
corredores ecológicos por meio das áreas de preservação permanente (APPs) dos recursos 
hídricos e, também, dos remanescentes florestais, através de quatro passagens subterrâneas 
(seca ou úmida) para fauna. Também serão previstas três possíveis passagens, para conexão 
com fragmentos externos à propriedade 

Os impactos foram avaliados e consolidados no Capítulo 6. As avaliações ambientais 
conduzidas identificaram como impactos no meio físico, aqueles normalmente associados a 
empreendimentos dessa natureza, tais como: aumento de níveis de ruído, aumento das áreas 
impermeabilizadas e consequente alteração nas condições de escoamento superficiais. São 
impactos de baixa significância, tendo em vista que são todos passíveis de mitigação e 
controle através da aplicação de medidas de gerenciamento de obras civis e medidas de 
práticas de gestão. Há que se destacar a dinâmica do relevo de partes das áreas destinadas 
à ocupação urbana, com declividades acentuadas e que devem merecer na fase de 
implantação a adoção de medidas de engenharia especiais para mitigar impactos como 
processos erosivos ou de assoreamentos.  

No que tange ao meio biótico, os impactos negativos estão igualmente associados à fase de 
implantação do empreendimento urbanístico e são decorrentes diretamente da supressão de 
vegetação e consequentemente redução de habitat para fauna. Em termos de interferências 
em APPs, há travessias previstas que devem contar com medidas de proteção da fauna, como 
passagens de animais. É importante destacar que toda a compensação pela supressão de 
vegetação se dará integralmente dentro da propriedade. 

Em contrapartida, os impactos positivos baseiam-se no projeto urbanístico do 
empreendimento que, ao par de ofertar novas áreas urbanas para as referidas cidades, 
também objetiva a preservação dos remanescentes florestais da ADA, por meio da 
manutenção e revegetação de corredores florestais ao longo de toda a propriedade.  

Para ao meio socioeconômico, os impactos nas fases de implantação e de operação do 
empreendimento são considerados, na sua maioria, positivos e significativos para população 
e economia regional, pois estão voltados à geração de empregos e de arrecadação tributária. 
O aumento da demanda por serviços públicos, notadamente água e tratamento de esgotos 
será compatível com o acréscimo de população previsto para o futuro empreendimento, sendo 
que a concessionária Sabesp garantirá os serviços, estando dentro dos planos de expansão 
da sub-norte leste da metrópole. 

A proposta de lotes comerciais e de serviços e empresariais trazem uma oportunidade de 
oferta de empregos e de serviços à população, dinamizando a economia principalmente do 
município de Caieiras.  
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A geração de tráfego, tanto na fase de implantação quanto de operação, apesar de ser 
significativa, será gradual e acompanhada da melhoria no sistema viário local, com base nos 
estudos de geração de tráfego e proposição de medidas voltadas à infraestrutura viária no 
entorno da gleba e acesso ao empreendimento. 

Por fim, os Programas Ambientais apresentados no Capítulo 7, propostos visam prevenir, 
mitigar e compensar os impactos identificados referentes à implantação e futura operação do 
empreendimento. Importante destacar o Programa de Controle e Monitoramento Ambiental 
das Obras, fundamental para garantir condições ambientais adequadas e segurança durante 
a fase de implantação. 

Para os impactos no meio biótico decorrentes da supressão planejada foi proposta uma série 
de ações e programas que serão cuidadosamente implantados ao longo de todas as fases do 
empreendimento, incluindo ações de controle da supressão da cobertura vegetal, medidas de 
revegetação e monitoramento da flora e fauna. 

Desta forma, pelas características ambientais locais (expressas no capítulo do diagnóstico 
ambiental); pela presença marcante e histórica da Companhia Melhoramentos na região e 
pela concepção urbanística adotada pela empesa Swiss Park Caieiras e solicitada pela 
Prefeitura, foram previstas uma série de atividades e de ações voltadas à melhoria da 
qualidade ambiental e à promoção de uma urbanização ambientalmente diferenciada, 
compatível com os atributos ambientais locais e que promoverá a inserção dessa porção do 
território municipal integrando áreas da cidade e promovendo uma nova concepção urbana 
onde a baixa densidade, a presença de extensas áreas verdes e corredores ecológicos – 
como o Parque Linear previsto – deverão contribuir para uma requalificação desses espaços 
com benefícios a toda a comunidade da região. 

A partir dos estudos desenvolvidos no diagnóstico ambiental e a identificação e avaliação dos 
impactos ambientais, foram propostos os compromissos ambientais e sociais organizados na 
forma de Programas de responsabilidade do empreendedor, o que permite concluir pela 
viabilidade ambiental do Plano Urbanístico Swiss Park Caieiras, associado ao 
planejamento urbano e diretrizes viárias da Prefeitura Municipal, que representa uma forma 
planejada e inovadora de ocupar um espaço destinado e vocacionado ao uso urbano, com 
um retorno significativo em termos da manutenção e conservação de atributos ambientais à 
toda a região. 
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